
 

 

 
 

 

 

 سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي

وتنفيذ الشارع البديلإعادة تأهيل الشارع السياحي مشروع   

 

 

 وثائق العطاء

 الشروط العامة و الخاصة –( 1المجلد رقم )

 

 

 (2019 /4م خ عطاء رقم )
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
 

  2013 الطبعة الثانية المعدلة
 

 

 
 الجـزء األول : التعليمات الى المناقصين  
 ـــةـــــــــــــامــــروط العـــــــــالجـزء الثاني: الشـ    
 ةــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ       
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 نموذج دعوة العطاء

 السادة /

في مجال االبنية والطرق مجتمعة ية ألردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومالمقاولين ا تدعو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي 
وذلك بموجب شهادة  ، المجاالت المحددة أعاله فيولى ئتالف بما ال يزيد عن شركتين مصنفتين بالفئة األ ويسمح باال بالفئة األولى 

والتقدم  ع تطوير وتنسيق الموقع للمنطقة السياحية في وادي موسىمشرو ء تصنيف سـارية المفعـول صادرة عن الدائرة، للمشاركة في عطا
 لشراء نسخ العطاء وحسب ما هو وارد في بنود هذه الدعوة. 

 

 وصف المشروع:

 تشمل األعمال موضوع العطاء ما يلي:

تنفيذ جميع للمناطق القائمة و ويتضمن ذلك أعمال الهدم واصالح  تنفيذ الشارع البديليشمل العمل على إعادة تأهيل الشارع السياحي و 
وما يلزم من أعمال إنشائية  المنطقة وأعمال تنسيق الموقع والزراعة الواقعة ضمن حدود الطرق و المواقف و خدمات البنية التحتية واألبنية
ألعمال بشكل مناسب مع االخذ لضمان تنفيذ ا، مع أولوية البدء بتنفيذ الشارع البديل و لتنفيذها وغيرها من أعمال كإزاحة العوائق ...الخ 

ووفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات وشروط االتفاقية والعقد بعين اإلعتبار اهمية الموقع االثرية والتاريخية والنواحي البيئية 
 .المرفقة بالمشروع

االحد ......... اعتبارا من يوم /ياحيسلطة إقليم البتراء التنموي السعلى المناقصين الراغبين بالمشاركة في هذا العطاء مراجعة  .1
) مصطحبين معهم صورة عن وثائقهم الرسمية( للحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ ...........  12/5/2019الموافق 

 ( ثمنًا لنسخة العطاء وذلك على العنوان التالي:خمسمائة دينار 500)
 

 سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي 
 7093 215 3 (962)هاتف: 
 7091 215 3  (962)فاكس: 

  األردن -وادي موسى  28 :صندوق بريد
 info@pra.gov.jo :لكترونياإل البريد

  www.pdtra.gov.jo :الموقع اإللكتروني

 
الساعة  2019 /27/5الموافق  ثنين االسوف يتم تنظيم زيارة موقع لمن يرغب من المناقصين المتقدمين للعطاء وذلك يوم  .2

 ويتحمل المناقصون التكاليف المترتبة على زياراتهم. العاشرة صباحًا 

http://www.pdtra.gov.jo/
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على المناقصين ارسال استفساراتهم إلى صاحب العمل على العنوان المبين أعاله ، ويكون آخر موعد إلرسال االستفسارات  .3
 .2/6/2019 الموافقاألحد المتعلقة بالعطاء يوم 

تم اصدار مالحق اإلجابة عن اإلستفسارات و/أو أي أمور اخرى تتعلق بالعطاء و المقاوليين مسؤوليين عن متابعة ذلك سوف ي .4
  حيث تعتبر هذه المالحق جزء ال يتجزء من وثائق العطاء.

بالبريد  صاحب العمل غير مسؤول عن أي نقص في الوثائق المسلمة للمناقصين وكذلك عن أي وثائق لم تصل بسبب إرسالها .5
 أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو أي وسائل أخرى.

على المناقصين تقديم كفالة لدخول العطاء حسب ما هو وارد في وثائق العطاء على ان تكون الكفالة صادرة عن بنك مرخص  .6
 لمرفق.له العمل في االردن وسارية المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ إيداع العروض وذلك حسب النموذج ا

 تقدم العروض في مغلف واحد مختوم وترفق كفالة دخول العطاء ضمنه. .7
الموافق  األربعاء من ظهر يوم 12:00 تودع العروض مختومة و مغلفة لدى صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة  .8

األربعاء  يوم 12:00ولن يتم قبول أي عرض يقدم بعد ذلك مهما كانت االسباب، وسيتم فتح العروض الساعة  12/6/2019
 .  12/6/2019الموافق

إن دعوة العطاء هذه ال تلزم بأي شكل من األشكال صاحب العمل باحالة العطاء على أي مناقص وال بدفع أي تكاليف تترتب  .9
 على المناقصين نتيجةً  إلعدادهم وتقديمهم عروضهم.

لغاء العطاء دون إبداء ض ويحق لصاحب العمل إأي عرض من العرو أقل العروض سعرا أو صاحب العمل غير ملزم بقبول  .10
 .لصالح المناقصين أو أي جهة اخرى  دون أن يترتب على ذلك أية مطالبة مالية أو قانونيةبكل األحوال األسباب و 
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 الفهـرس  
 

 الصفحة التعليمات إلى المناقصين رقم الجزء

ول
 األ
جزء
 ال

ى 
ت إل

يما
تعل
ال

صين
مناق
 ال

 8 التعليمات إلى المناقصين 1-
 8 وثائق العطاء 2-
 9 إعداد وتقديم عروض المناقصات 3-
 12 تقيـيم العروض وإحالة العطاء 4-
 13 الضمانات ) الكفاالت ( 5-

ني
الثا
زء 
الج

- 
امة
 الع
وط
شر
ال

 

 23                  الشروط العامة الفصل
 26 أحكـام عامـة  األول
 37 صاحب العمـل  الثاني
 39 المهنـــدس الثلث
 42 المقـــاول  الرابع
 52 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 54 المستخدمون والعمــال  السادس
 57 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية  السابع
 60 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 46 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 66 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 69 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 73 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 75 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 80 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 88 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر
 91 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 94 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 98 التأميــن الثامن عشر
 102 القـوة القاهـرة التاسع عشر
 105 المطالبات ، الخالفات والتحكيم العشرون 

لث
زءا
الج

لث
 114 الشروط الخاصة -أ الفصل ا

 115 األحكـام العامة األول
 117 صاحب العمــل يالثان
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 118 المهنــــدس الثلث
 119 المقـــــاول الرابع
 121 المستخدمون والعمال السادس
 123 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 124 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 125 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 126 قبل صاحب العمل تسّلم األشغال من العاشر

 128 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 129 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 130 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 132 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 134 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 135 لمسؤوليةالمخاطر وا السابع عشر
 138 التأمـــــين الثامن عشر
 139 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون 

 141 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 142 الشروط الخاصة اإلضافية 
 153 معلومات مطلوبه من المقاول 
 156 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج 
 157 المناقصةنموذج كتاب عرض  1ج
 158 ملحق عرض المناقصة 2ج
 162 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 163 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 165 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( 5ج
 166 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج

 167 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 170 ضمان األداء )كفالة التنفيذ(نموذج  7ج 

 171 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 172 نموذج كفالة الدفعة المقدمة 9ج
 173 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 10ج
 174 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 175 نموذج التزامات المقاول 12ج
 176 عات األخرى إقرار متعلق بالدف 13ج
 177 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 178 ملحق األثر البيئي 51ج 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 
 
 
 
 
 

 

 الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين
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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 العطاء رقم )     /       (

 
 مشروع تطوير وتنسيق الموقع للمنطقة السياحية في وادي موسى. الخاص بمشروع:

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في  (1)
من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن النسخة  المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة

 المقرر .
 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :         
 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . -2-1
 التعليمات الى المناقصين. -2-2
 ة ويتضمن:عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائي -2-3

 الشروط العامة . -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 
 جداول الكميات واالسعار.  -2-6
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  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه 3-1)

والظروف المحيطة  وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها
، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على  بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل

 وضع أسعار عرضه.

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج  -أ
 اكن المحددة لذلك .وجدول الكميات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األم

 يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح . -ب

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو أخّل  -ج
 بأي من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

ا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض أما إذ -د
، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل 

 أو ترفضه 

  ة إلكترونية واحدة.يجب على المقاول أن يقدم عرضه األصلي مع ثالث نسخ ورقية ونسخ -ه

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل  (3-2)
 -العرض على البيانات والمعلومات التالية :

، يقدمه المقاول ضمن مغلف منفصل، ووفق المتطلبات التالية ونموذج التقييم  العرض الفني -(1المغلف رقم ) .1
 ي المرفق: الفن

وضــع منشــأة المناقص فردان كان أو شــركة ، وكتاب التفويض للمســؤول المفوض بالتوقيع عنها . وإذا كان   .أ
هناك مشـــــاركة بشـــــكل ائتالف فإنه يجب على الشـــــركات المتقلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينها بحيث يكون 

راف االئتالف على العرض ، وأن يقدموا التقلف بالتكافل والتضـــــــــامن ) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أط
 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حاليان   .ب
 ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

ــــــــــين الذين ينوي استخدام  .ج هم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال ذكر أسماء المقاولين الفرعيـ
أن يكون هذا المقاول الفرعي مصـــــــنفان ضـــــــمن نفن الفئة التي ينتمي إليها المقاول الكهروميكانيكية، على 

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .
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قاول وأن يرفق السيرة الذاتية لجهازه الذي ينوي الموارد المستخدمة في المشروع وتشمل المعدات وجهاز الم .د
 استخدامه لغايات المشروع وحسب المتطلبات الواردة في الشروط الخاصة اإلضافية .

 الوضع المالي للمناقص، ويشمل الميزانيات والتسهيالت المالية ....الخ. .ه

تحقيق أهداف   المشــروع، منهجية العمل: على المناقص توضــيح الطرق والوســائل التي ينوي اســتخدامها ل .و
وتتضـــــــــمن منهجية العمل االجراءات المســـــــــتخدمة لاللتزام بالمهام المطلوبة في وثائق العطاء واحتماالت 

 المخاطر واإلجراءات المقترحة لمواجهتها وإجراءات ضبط الجودة والتكلفة والوق  النجاز االعمال.

ـــــام االنطباع .ز ــــــ ــــــ على المناقص تقديم العرض الفني بحيث يكون وطريقة تنسيق و تقديم العروض: يجب  العـ
 ملتزما بما ورد في نموذج التقييم من حيث الترتيب و الطباعة والتنسيق.

 

 ، يقدمه المقاول ضمن مغلف منفصل ، ووفق المتطلبات التالية: العرض المالي  -(2المغلف رقم ) .2
 جداول الكميات مسعرة وموقعة من قبل المناقص. -أ
، ويشار فيه إلى القيمة اإلجمالية للعرض المالي، وحسب النموذج المرفق في هذه كتاب عرض المناقصة  -ب

 الوثائق.
 

 كفالة دخول العطاء، يقدمها المقاول ضمن مغلف منفصل ، ووفق المتطلبات التالية: -(3المغلف رقم ) .3
ل على جدّية )ملحق عرض المناقصة( كدلي كفالة مالية لصالح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد في  -أ

التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة 
 للعمل في األردن .

( أيام 7تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل )       
ء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد من تاريخ إحالة العطا

 . إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد
 

 ( أما  إذا كان المناقص منتميان إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمينBonds  فعندها يتوجب على المناقص أن )
إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب أن تكون  يتقدم بطلب مسبق

 تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند تقديمها .
  انان له عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنو

في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو رسالة تبعث 
 مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلم  إليه .

 لمصنعيات أن يقدم تحليالن ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينان تكاليف المواد والتجهيزات اآللية وا
 والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة .
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  أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كان  مطلوبة بموجب الشروط

 الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
 

قص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك ( تعتبر األسعار التي يدونها المنا3-3)
(  Preliminariesالبنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقان للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية ) 

 ) إاّل إذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( .
 ( توضيح االلتباس :3-4)         

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كان  هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق         
العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئين لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة 

( أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطيان  7عطاء بما ال يقل عن ) االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح ال
على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرران لطلب 

 يد الموعد المحدد لتقديم العرض .تمد
 :إيداع العروض (3-5)        

 

 ( 4/2019م خ ب عليه من الخارج عطاء رقم  ) وم مكتو يقدم العرض متكامالن وفي ظرف مخت -أ    
 مشروع تطوير وتنسيق الموقع للمنطقة السياحية في وادي موسى. الخاص بمشروع: 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك في/ 
 يداع .أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإل

 إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقان . -ب  
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إاّل إذا نص في دعوة العطاء على اتباع  -ج  

 أسلوب آخر .
 ( إلزامية العروض :3-6) 

سحب هذا العرض بعد اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزمان للمناقص يعتبر العرض المقدم ملزمان للمناقص وال يجوز 
( يومان ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من  90الذي تقدم به لفترة ) 

 هذه المدة. 
 

 ( عمالت الدفع وعرض المناقصة :3-7) 

ني إاّل إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كان  هنالك على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األرد
عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها في 

 موعد " التاريخ األساسي " .
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 تقيـيم العروض وإحالة العطاء(  4)
 تقيـيم العروض :( 4-1)

عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات االشغال الحكومية الصادرة استنادان الى  نظام يتم دراسة 
 ، وعلى النحو التالي:األشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات

صين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل تقيم أوال العروض الفنية للمناقصين، وتفتح بعد ذلك العروض المالية للمناق -أ
 .%70الفني علما بأن عالمة التأهيل الفني 

أكد من مطابقتها تفتح العروض المالية للمناقصين المؤهلين فنيا حسب شروط هذا العطاء، ويتم تدقيقها والت -ب
 لمتطلبات العطاء:

مة التأهيل الفني في وضع يكون العرض المالي األقل سعرا بعد التدقيق المالي للعروض التي اجتازت عال -
بحيث يدعى المقاول  ،ثم العرض الذي يليه في السعر و هكذا مالئم للتفاوض بخصوص إحالة العطاء

ويتم التفاوض حول عرضه وأية مالحظات أو متطلبات تفرضها مصلحة  المالي األقل سعرا صاحب العرض
 بأقل العروض سعرا.  علما بأن لجنة العطاءات و/أو صاحب العمل غير ملزمين العطاء

 ال يحق ألي من المناقصين اإلتصال بصاحب العمل بشأن أي مسألة بالعرض المقدم منه. -
 ال يحق ألي من المناقصين اإلعتراض على إجراءات و/أو نتائج التقيم و/أو مخاطبة صاحب العمل بذلك. -
خالل مرحلة التقييم،  صاحب العمل له الحق في طلب أية وثائق وتفسيرات إضافية من مقدمي العروض -

ويجب على المناقصين تقديم و توفير هذه الوثائق عند طلبها. إضافة الى أنه يحق للجنة التأكد من صحة 
المعلومات المقدمة من قبل المناقص اذا رأت اللجنة ضرورة لذلك وكذلك اإلتصال المباشر مع أي جهة أو 

 .شركة أو فرد ورد اسمه في العرض المقدم من المناقص
 .سيتم رفض العطاء إذا كان يحتوي على أي تعديل أو إضافة أو حذف على وثائق العطاء -

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة 

 -:أدناه
وما يجب ان تكون عليه هذه الجملة بتطبيق ســعر  إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حســاب جملة أي مبلغ -أ

الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم تعديل 
 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقان لذلك .

 -ة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية:إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتاب -ب
: إذا وجد اختالف في ســـــــــعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها إلى  (1-)ب 

الفرق الحســـابي بين ما جاء رقمان وما جاء كتابةن بالكلمات فان كان الفرق كبيران يتم األخذ بالســـعر األقرب 
 ردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .من السعرين الوا

 ( : إذا كان الفرق صغيران فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيان لقبول العرض أو رفضه .3-)ب
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تصــحيح المجموع وفق ما تقرره لجنة العطاءات المختصــة إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحســابية ،  فإنه يتم  -ج
 ويكون المجموع المصحح ملزمان للمناقص .

إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتســـــعير بند أو أكثر من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المســـــعرة وكأنها محملة  -د
عليه العطاء ( وذلك بدون مقابل ســـــــــواء أرفق  على بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل

 تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه . 
اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتب  اسعار الوحدة  -هـ

نة العطاءات المختصة إتباع بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للج
 -اإلجراءات التالية :

(: إذا كان  األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسان في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز 1-)هـ 
تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول 

 لية لهذا العرض .على قيمة إجما
( اقل العروض قيمةن واتجه  النية   لإلحالة عليه ، 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ

 عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين .
 (  .2-( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس )هـ 3-)هـ

 المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا البند إذا قام  -و
 ) وكان سعر الوحدة رقمان غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية البند.

 طاءات المختصة الحقإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة الع -ز 
 -بما يلي : 
 رفض العرض او ، -1 
تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى  -2

 القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
مختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس تحتفظ لجنة العطاءات ال (4-3) 

صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون 
 أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( الضمانات ) الكفاالت(5) 



  المعدلة 2013طبعة وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية /  /2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 
 

 RevNo.0             الشروط العامة والخاصة -وثائق العطاء
 12/5/2019                                              14 إعادة تأهيل الشارع السياحي وتنفيذ الشارع البديل                                     مشروع

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (5-1)
عليه   ( يوما من تاريخ إبالغه خطيان بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )

ع اتفاقية العقد حسب نموذج ضمان أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقي
األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في 
األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانان لتنفيذ التزامات العقد تنفيذان تامان ، ولدفع ما قد يترتب على 

 غراض العقد.المقاول وفاء أل
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق لصاحب 
العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة 

 بها أو بأي تعويض بشأنها .
 

 ح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :ضمان إصال (5-2)
علـــى المقـــاول أن يقـــدم لصـــاحب العمــــل عنـــد تســـلمه شـــهادة تســـلم األشــــغال . ضـــمان إصـــالح العيـــوب بقيمــــة 

ـــذ  5% ـــة بعـــد التعـــديالت ، لضـــمان قيامـــه باســـتكمال األعمـــال المتبقيـــة وتنفي مـــن قيمـــة األعمـــال المنجـــزة النهائي
ـــة للمـــدة الم ـــوب المطلوب ـــث يكـــون هـــذا أعمـــال إصـــالح العي ـــاقص ، وبحي ـــي ملحـــق عـــرض المن ـــا ف نصـــوص عليه

الضـــمان صـــادران عــــن بنـــك أو مؤسســـة ماليــــة كـــل منهمـــا مرخصــــه للعمـــل فـــي األردن . وبتســــليم هـــذا الضــــمان 
 لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .

 
 مالحظة عامة :

مختصــــــة إذا أخــــــّل المنــــــاقص بــــــأي مــــــن هــــــذه التعليمــــــات، فإنــــــه يحــــــق للجنــــــة العطــــــاءات ال 
 .عرضه استبعاد
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 نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج التقييم الفنـــــــــــــــــــــــي
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                     على المناقصين تعبئة نموذج التقييم أدناه وإرفاقه ضمن العرض الفني 
                                                    : مالحظات                                                                        

على المقاول أن يلتزم بتقديم أية توضيحات ألي من محتويات هذا النموذج أو أية معلومات اضافية في حال  -
 طلب منه ذلك 

ناقص في عرضه لصاحب العمل الحق في مراسلة  أي من المؤسسات و البنوك ... الخ التي يدرجها الم -
 ضمن هذا النموذج و ذلك لغايات التحقق من صحة المعلومات الواردة فيه .

-  
 : يتكون نموذج التقييم أدناه من البنود الرئيسية التالية 

 القسم األول: معلومات عامة عن المناقص -
 عالمة ( 30) القسم الثاني : الخبرات السابقة -
 عالمات( 5)القسم الثالث: المعدات  -
 عالمة( 30) : الكادر المطلوب من المناقص للمشروع ) جهاز المقاول العامل( لرابعالقسم ا -
  عالمة( 25) : منهجية العمل خامنالقسم ال -
 عالمات( 10) : التقييم العام للعرض الفني و محتوياته سادسالقسم ال -
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 القسم االول : معلومات عامة عن المناقص

 معلومات عامة  .1
 

 ..................................................................................... اسم الشركة )المناقص(:

 تصنيف الشركة حسب دائرة العطاءات الحكومية : درجة ..................... فئة ........................

 ..............................اختصاص : ............                                                 

 تاريخ التأسين :..........................................................................................

 عنوان المكتب الرئيسي : ...................................................................................

 ..........................................................................................ص.ب : ......

 فاكن : ..................................................................................................

 ...................................................................................................:هاتف

 الموقع االلكتروني : ...................................................................................

 البريد االلكتروني : ....................................................................................

 

 معلومات الشخص األول الذي يتم مراسلته لغايات التناقص : 

 االسم : ...................................................................................................

 ..............الصفة : .....................................................................................

 هاتف : .....................................................................................................

 البريد االلكتروني : ..........................................................................................

 الذي يتم مراسلته لغايات التناقص : معلومات الشخص الثاني 
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 االسم :  ....................................................................................................

 الصفة : .....................................................................................................

 اتف : ...................................................................................................ه

 البريد االلكتروني : ..........................................................................................

 

 

 الوضع المالي للمناقص:  .2
يان الوضع المالي لشركته بما يشمل الميزانيات والتسهيالت المالية ..... الخ. وتدعيمها بالوثائق على المناقص ب

 المطلوبة.
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  عالمة( 30) القسم الثاني : الخبرات السابقة

ص قيق النتائج المرجوة من المشروع ، و يجب على المناقحيتم تقييم خبرات المناقص فيما يتعلق بمجاالت الخبرة الالزمة لت
عند سرد خبراته السابقة إدراج الخبرات األحدث حيث أنها اكثر أهمية ، كما يجب على المناقص االهتمام بادراج خبراته 

السابقة في المجاالت التقنية المماثلة لتلك المطلوبة للمشروع موضوع العطاء ،  كذلك حجم المشاريع السابقة التي نفذها 
 ف سابق بحيث يتم بيان دور المناقص تحديدان في كل منها .المناقص سواءن بمفرده أو ضمن ائتال

 قة دون إغفال أية معلومة مطلوبة على المناقص تعبئة الجدول التالي بالمعلومات المطلوبة لكل مشروع من مشاريعه الساب

ث ضمن العشر مشاريع مماثلة فقط ، بحيث تكون األحد ثالثةأن يقوم بتعبئة الجدول التالي ب المناقص مالحظة : على
 سنوات الماضية و أن تكون مماثلة للمشروع موضوع العطاء .

( لطبيعة األعمال المطلوبة لهذا %60يعرف المشروع المماثل على أنه مشروع مماثل بشكل كلي أو )جزئي بما ال يقل عن 
مقاول إرفاق قرارات ، كما ُيطلب من ال(Landscapingأبنية وطرق وأرصفة وأعمال تشجير )العطاء وبحيث يشمل على 

 .اإلحالة وأوامر المباشرة ومحاضر االستالم األولية لهذه العطاءات 

اسم المشروع  
 المماثل

 

 

وصف 
المشروع 
 المماثل

) وصفا 
 مختصران(

دور المناقص 
في المشروع 
 المماثل

 

الكلفة 
النهائية 
للمشروع  
)بالدينار 
 (األردني

مدة 
المشروع 
 المماثل

 (
 باألشهر(

اسم 
ب صاح

العمل لكل 
مشروع 
مماثل و 
 عنوانه

قيمة عطاء 
التنفيذ النهائية 
لكل مشروع 
 مماثل

عالمة 
 التقييم

1        8 

2        8 

3        8 

 3 هل تم إنجاز األعمال في هذه المشاريع في الوق  المحدد ؟ )نعم ، ال( مع التوضيح؟ 

 3 اريع المشابهة؟ )نعم ، ال ( مع التوضيح؟ هل هناك قضايا ٌأحيل  إلى التتحكيم خالل تنفيذ المش 
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 عالمات( 5)المعدات :  القسم الثالث

وبما يضمن استمرارية العمل في الموقع لحين  االليات والمعدات التي تلزم لتنفيذ أعمال المشروع يتعين على المناقص إدراج
  إنجاز األشغال موضوع هذا العطاء.

االليات والمعدات  
 المستخدمة

الوضع الحالي لالليات ) عاملة ،  دالعد
 متوفرة ، ملك أو استئجار(

 مالحظات

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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 عالمة( 30) للمشروع ) جهاز المقاول العامل( : الكادر المطلوب القسم الرابع

في الموقع ، حيث  ه العاملالت المهندسين و التقنيين و المهنيين الذين يقترحهم ضمن جهاز يتعين على المناقص إدراج مؤه
وحسب يتم التقييم بناء على المهارات و الخبرات ألفراد هذا الكادر في المجاالت الفنية و التقنية المطلوبة للمشروع 

 . المتطلبات والمؤهالت الواردة في الشروط الخاصة اإلضافية

 العدد الوظيفة 
اسم 
 الموظف

 المؤهالت
الخبرات الفنية 
 المؤهلة للمشروع

سنوات الخبرة في 
 الشركة

عالمة 
 التقييم

مدير المشروع/ ممثل  1
 المقاول

1 
    10 

موقع مهندس  2
 (معماري )

1 
    5 

 5     1 ()مدنيموقع مهندس  3

 5     1 مهندس الكتروميكانيك  4

 1     1 مختص بيئي 5

 1     1 مساح 6

 1     1 مراقب عام 7

 1     1 حاسب كميات 8

 1     1 مراقب سالمة عامة  9

مالحظة : على المناقص إرفاق السيرة الذاتية لكل شخص يتم إدراجه في الجدول أعاله ضمن الكادر العامل على المشروع 
 في الموقع .
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 عالمة( 25) : منهجية العمل لخامنالقسم ا

اقص أن يوضح الطرق و الوسائل و منهجية العمل التي سوف يستخدمها إلدارة و تنفيذ أعمال المشروع ينبغي على المن
 موضوع العطاء .

 منهجية العمل يجب ان تشمل : 

 عالمات( 3) (Primavera Softwareبرنامج العمل ) باستخدام  -
 ،عالمات( 4)ياته توضيح الوسائل المتبعة من قبل المناقص في مراقبة أعمال المقاول و مسؤول -
 ، عالمات( 4) خطة إدارة العمل  -
 ، عالمات( 4) خطة السالمة العامة -
 ،  عالمات( 4) تحليل المخاطر واالحتمالية -
 عالمات(، 4) لمراقبة و ضبط الجودة و الوق  لحين انتهاء أعمال المشروع المناقصخطة ا -
   . عالمات( 2) األرشفة( ( حفظ الملفات  -

 عالمات( 10)تقييم العام للعرض الفني و محتوياته : ال سادسالقسم ال 

يشمل التقييم العام االنطباع العام عن العرض وفقان لسالمة تقديمه و صحة المعلومات المقدمة من المناقص و التزامه 
 يق.تنسبالمتطلبات األساسية للتقييم الفني ، كما يشمل االهتمام بأمور إخراج العرض من حيث الطباعة و الترتيب و ال

يجب على المناقص االنتباه إلى أن عالمات التقييم المدرجة ضمن كل جدول تعطى للبنود المحددة كما هي واردة بشكل دقيق 
 و لن تعطى أية عالمات ألي إضافات ال عالقة لها بالبند كما تم وصفه .

 توقيع ممثل المناقص:

 ذا العرض .أنا الموقع أدناه أوافق على صحة المعلومات الواردة في ه

 االسم :

 التوقيع : 

 التاريخ : 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 

 

 
 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المعدلة 2013وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة  /2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  دفتر

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائق العطاء
 14/05/2019                                                   24                        إعادة تأهيل الشارع السياحي وتنفيذ الشارع البديلمشروع 

 الشــروط العامـة
 الفهـرس

 
 الصفحة الشروط العامة الفصل
ـة أحكـام عام األول  25 
 36 صاحب العمـل  الثاني
 38 المهنـــدس الثلث
 41 المقـــاول  الرابع
 51 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 53 المستخدمون والعمــال  السادس
 56 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 59 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 63 بارات عند اإلنجاز االخت التاسع
 65 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 68 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 72 كيل االشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 75 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 80 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر
 88 ل انهاء العقد من قبل صاحب العم الخامس عشر
 91 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 94 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 98 التأميــن  الثامن عشر
 102 القـوة القاهـرة  التاسع عشر
 105 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  العشرون 
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 الفصـل األول 
 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
ــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

(1/1)   "Definitions "التعاريف:  
ــقـــــد هـــــذه   ــع ــي شـــــــــــروط ال ــمـــــا وردت ف ــث ــيـــــة حــي ــتـــــال ــحـــــات ال ــمصـــــــــــطــل ــمـــــات وال ــل ــك ــل ــكــون ل  ي

) العامة منها والخاصة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو 
 -لك :الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذ

1/1/1   "The Contract ": العقـد  
  1/1/1/1  "Contract  ":  العقـد 

يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات  
 والمخططات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول .

1/1/1/2   "Contract Agreement    "اتفاقية العقد: 
 (1/6تعني اتفاقية العقد ) إن وجدت( المشار اليها في المادة ) 

1/1/1/3   "Letter of Acceptance "كتاب القبول 
يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ، شامالن ألية مذكرات  

بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها . وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ، فإن مصطلح  يتم االتفاق عليها
كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد " هو 

 تاريخ إصدار كتاب القبول .
1/1/1/4  "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة: 

ثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق يعني الو  
 باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

1/1/1/5  "Specifications":     المواصفات 
 تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي تعديالت 

 عليها أو إضافات إليها تتم وفقان الحكام العقد .
1/1/1/6  "Drawings"المخططات:  

تعني مخططات األشــغال كما هي مشــمولة في العقد ، وأية مخططات إضــافية ومعدلة يصــدرها صــاحب  
 العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .

 "Schedules ": الجداول 1/1/1/7
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ســماة الجداول كما اســتكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصــة ، وتضــم الى تعني الوثائق الم 
وثائق العقد بهذه الصـــفة ويمكن ان تشـــمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اســـعار 

 الوحدة.
1/1/1/8  "Tender    "عرض المناقصة: 

 قديمه من وثائق أخرى معه ، كما اشتملها العقد.تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بت 
1/1/1/9   "" Appendix to Tender ملحق عرض المناقصة 

 تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "  
 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءان منه .

1/1/1/10  "Bill of Quantities ":  جداول الكميات 
  "Daywork Schedule":  دول العمل باليوميةج 

 تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .
1/1  /2  "Parties And Persons  "الفرقاء واألشخاص :  
 ''Party '':   الفريق  1/1/2/1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 
1/1/2/2  ""Employer:  ملصاحب الع 

 يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.  
1/1/2/3  "Contractor":  المقاول 

يعني الشـــخص ) األشـــخاص( المســـّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصـــة الذي وافق عليه صـــاحب  
 العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .

1/1/2/4  "Engineer'':  المهندس 
يعني الشـــــخص الذي يعينه صـــــاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمســـــّمى في  

ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس 
 ( .3/4من وق  الخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقان للمادة )

1/1/2/5  "s Representative’Contractor ":  ممثل المقاول 
يعني الشـــــــخص الذي يســـــــميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وق  الخر بموجب المادة  

 ( ليتصرف نيابةن عنه .4/3)
1/1/2/6  "s Personnel’Employer":   أفراد صاحب العمل 

( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب 3/2هم في المادة )يعني المهندس ومساعديه المشار إلي 
العمل ، وكذلك أيان من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب 

 العمل .
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1/1/2/7  s’Contractor""Personnel:  المقاول مستخدمو 
في الموقع ، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم  يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول 

من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي ، واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ 
 األشغال .

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8
ل فرعي لتنفيذ جزء ما يعنيأي شخص يسّمى في العقد كمقاول فرعي ، أو أي شخص يتم تعيينه كمقاو 

 من األشغال ، والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء .
  " DAB " :      مجلن فّض لخالفات  1/1/2/9

يعني الشــخص أو األشــخاص الثالثة الذين يســمون بهذه الصــفة في العقد ، أو أي أشــخاص آخرينيتم 
 الشروط .( من هذه 20/3( أو المادة )20/2تعيينهم بموجب أحكام المادة )

 . "FIDICبـ " تحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليهاال   1/1/2/10
 التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:        1/1/3

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

 "Base Date":   التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يومان.28اع عروض المناقصات بـ )يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليد 

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 1/1/3/2
 (.8/1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار به وفقان للمادة ) 

1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز 
( 8/2واقع الحال ( بموجب المادة ) تعني المدة المحددة إلنجاز األشــــغال أو أي قســــم منها ) حســــب 

محســـــوبة من تاريخ المباشـــــرة ، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصـــــة ، مع أي تمديد لمدة 
 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )

 Tests on Completion ''''االختبارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4
لمتفق عليها بين الفريقين ، أو التي تطلب تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو ا 

كتغيير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم األشغـال أو أي قسم 
 منها ) حسب واقع الحال ( من قبل صاحب العمل.

 ''Over Certificate-Taking''شهادة تسلم األشغال: 1/1/3/5
 ل والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .تعني شهادة تسلم األشغا 

 ''Tests after Completion'' :االختبارات بعداإلنجاز 1/1/3/6    
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تعني تلك االختبارات ) إن وجدت( المنصـــــــــوص عليها في العقد ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام  
ا) حسب واقع الحال ( من قبل صاحب الشروط الخاصة ، بعد أن يتم تسلم األشغال أو أي قسم منه

 العمل.
 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   1/1/3/7

( لإلشـــــعار بالعيوب في األشـــــغال أو أي 11/1تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ) 
ع أي تمديد لها يتم بموجب قسم منها ) حسب واقع الحال ( كما هي محددة في عرض المناقصة ) م

( محســـوبة من تاريخ إنجاز األشـــغال ، أو أي قســـم منها ، كما يتم تحديده في شـــهادة 11/3المادة:
 ( .10/1تسلم األشغال المشار إليها في المادة )

 ''Performance Certificate'شهادة األداء :  1/1/3/8
 (.11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 

1/1/3/9 
 

  ''ayd"اليـوم :
 ( يومان .365يعني يومان شمسيان ، والسنة تعني ) 

1/1/4  ''Money And Payments''المبالغ والدفعات : 
1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة 

إنجازها واصالح أية عيوب تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األشغال و 
 فيها.

 "Contract Price ":   قيمة العقد 1/1/4/2
 ( وتشمل أي تعديالت عليها تتم وفقان الحكام العقد.14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 

 ''Cost":   الكلفة 1/1/4/3
لة ، داخل الموقع أو خارجه تعني جميع النفقات التي تكبدها أو ســـوف يتكبدها المقاول بصـــورة معقو  

 ، بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .
 "Final Payment Certficate ":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

 ( .14/13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 
 ''nal StatementFi'':   المستخلص النهائي 1/1/4/5

 ( .14/11يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة ) 
 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية 1/1/4/6

 تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كلها ( ، ولكن غير العملة المحلية 
 "ertificateInterim Payment C''شهادة الدفع المرحلية 1/1/4/7

 تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية . 
 ''Local Currency'':  العملة المحلية 1/1/4/8
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 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها . 
 ''ayment CertificateP '':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "  تعني أي 
 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 1/1/4/10

يعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال لتزويد  
 ( .13/5مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة )

 :''Retention Money''المحتجزات 1/1/4/11
( والتي يقوم برّدها 14/3تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة) 

 ( .14/9بموجب المادة )
 ''Statement'' :   الكشف أو المستخلص 1/1/4/12

، بموجب احكام " الفصــل يعني أي كشــف أو مســتخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شــهادة الدفع  
 الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغال واللوازم 1/1/5
 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاول 1/1/5/1

تعنـــي جميـــع األجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن األشـــياء الالزمـــة لتنفيـــذ األشـــغال وإنجازهـــا  
أيـــة عيـــوب فيهـــا ، ولكنهـــا ال تشـــمل األشـــغال المؤقتـــة وال معـــدات صـــاحب العمـــل ) إن  واصـــالح

ــــزات أو المــــواد او األشــــياء األخــــرى التــــي شــــكل  أو قصــــد بهــــا تشــــكيل جــــزء  وجــــدت( وال التجهي
 من األشغال الدائمة .

1/1/5/2   Goods"":  اللوازم 
 تة أو أي منها ، حسبما هو مناسب .تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤق 

   ''Materials'':المواد 1/1/5/3
تعني األشـــياء من كل األنواع )غير التجهيزات اآللية( التي شـــكل  او قصـــد بها تشـــكيل جزء ما من  

األشـــــــــغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقط ) ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها 
 بموجب العقد .

 ''Permanent Works'' :                    االشغال الدائمة 1/1/5/4
 تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد . 

 "Plant" :التجهيزات االلية 1/1/5/5
 تعني األجهزة والماكنات والعربات التي شكل  او يقصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمة  

 ''Section'' :   قســم 1/1/5/6
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 تعني أي قســـــــم من االشـــــــغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصـــــــة كقســـــــم من االشـــــــغال 
 ) إن وجد( .

 ''Temporary Works'' :    األشغال المؤقتة 1/1/5/7
تعني جميع االشــــــغال المؤقتة من كل نوع ) باســــــتثناء معدات المقاول ( التي يقتضــــــي وجودها في  

 قع لتنفيذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .المو 
 ''Works'':      االشغـال  1/1/5/8

 تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب . 
 ''Other Definitions''   :تعاريف أخرى  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1

تعني المذكرات الحســـابية وبرامج الحاســـوب والمخططات واألدلة والمجســـمات وغيرها من الوثائق ذات  
 الطابع الفني ) إن وجدت( التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

 ''Country'':  الدولـة 1/1/6/2
 ال الدائمة فيها. تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع )أو معظم الموقع( حيث يطلب تنفيذ األشغ 

 ''s Equipment’Employer'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3
تعني األجهزة والماكنات والعربات ) إن وجدت( التي يقدمها صـــاحب العمل لغرض اســـتعمالها من قبل  

المقاول في تنفيذ األشـــغال كما هي محددة في المواصـــفات ، ولكنها ال تشـــمل تلك التجهيزات التي لم 
 احب العمل بتسلمها بعد .يقم ص

 ''Force Majeure'':   القوة القاهرة 1/1/6/4
 كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " . 

 ''Laws'':    القوانين 1/1/6/5
تعني جميع التشـــــــــريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك األنظمة الصـــــــــادرة عن أية  

 سلطة عامة مشكلة قانونيان .
 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 1/1/6/6

 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 
 ''Site'': الموقـع 1/1/6/7

تعني األماكن التي ســيتم تنفيذ األشــغال الدائمة عليها وتســليم التجهيزات اآللية والمواد فيها ، وكذلك  
 خرى ينص العقد تحديدان على اعتبارها جزءا من الموقع .أية أماكن أ

 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/6/8
 يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة  

 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري  1/1/6/9
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شــغال يتم إصــدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام "الفصــل يعني أي تغيير في األ 
 الثالث عشر " .

 ''Interpretation'':    التفسير (1/2)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيه السياق خالفان لذلك ، تكون : 
 الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنن اآلخر . -أ 
لمات التي تشــــير إلى المفرد تنصــــرف أيضــــان إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصــــرف الك-ب 

 أيضان إلى المفرد .
األحكام التي تتضمن كلمة " يوافق " أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشترط ان تكون تلك الموافقة  -ج 

 مسجلة كتابيان .
د أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة اإللكترونية " خطيان " أو "كتابةن" تعني التحرير بخط الي-د 

بحيث تشــكل ســجالن دائمان .أما الكلمات الهامشــية وغيرها من العناوين فإنها ال تؤخذ في االعتبار 
 لدى تفسير هذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
ت أو شـــهادات أو قبول ، أو تقديرات أو حيثما تنص هذه الشـــروط على إعطاء أو إصـــدار أي موافقا 

 -إشعارات أو طلبات ، فان هذه االتصاالت يجب :
ـــــــــــا   -أ  أن تكون محررة خطيان وأن يتم تســـليمها باليد ) مقابل إشـــعار باالســـتالم( أو أن يتم إرســـالهـ

بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونيان حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة 
 و   ،

أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عرض المناقصة  -ب 
 -، ومع ذلك :

 .  إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعاران بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقان لذلك ، و 1 
والن أو موافقة ، جاز إرســــــــالها على . إذا لم يقم المرســــــــل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قب2 

 العنوان الذي صدر منه الطلب .
هادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير   ال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشـــــــــ

إصــــدارها دون مبرر معقول ، كما انه يتعين على الفريق الذي يصــــدر مثل هذا اإلشــــعار إلى الفريق 
ندس ، أن يرســـــل نســـــخة منه الى المهندس أو إلى الفريق اآلخر حســـــبما تتطلبه اآلخر أو إلى المه

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

يكون هذا العقد خاضـــــــــعان لقانون الدولة ) أو أي ســـــــــلطة أخرى ( كما يتم تحديده في ملحق عرض  
 المناقصة.
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ن لغة واحدة ، فان اللغة المحددة في ملحق عرض اذا تم  صـــــــياغة بعض نصـــــــوص العقد بأكثر م 
 المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .

يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد اللغة التي صيغ  
 بها العقد )أو معظمة ( ، بأنها هي " اللغة المعتمدة" .

 '' of DocumentsPriority'':  أولوية الوثائق (1/5)
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعضها البعض ، على انه لغايات تفسير العقد  

 -تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي :
 اتفاقيـة العقد ) إن وجدت ( . -1 
 كتاب القبـول .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 
 اصة .الشروط الخ -4 
 الشروط العامة هذه . -5 
 المواصفات . -6 
 المخططات . -7 
 الجداول ، وأية وثائق أخرى تشكل جزءان من العقد . -8 
أما اذا تبين أن هنالك غموضان في الوثائق ، أو تباينان فيما بينها ، فانه يتعين على المهندس إصدار  

 التعليمات أو اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .
 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد (1/6)

( يومان من تاريخ تســـــــــلم المقاول لكتاب القبول إال 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل ) 
 إذا اتفق الفريقان على غير ذلك ، وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.

رســــوم الطوابع وغيرها من النفقات المشــــابهة )إن وجدت( والتي قد  كما يتعين على المقاول أن يدفع
 تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

 ''Assignment'':   التنـازل (1/7)
ال يحق الي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه او عن أي فائدة او مصـــــــــلحة في العقد او  

 :بموجبه،  اال انه يجوز الي فريق 
أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة ، وللفريق االخر وحده حريــة  -أ 

 التقدير في هذا الشأن ، و 
تحويل ما اســــــتحق له او يســــــتحق له من مبالغ بموجب العقد كضــــــمان لمصــــــلحة أي بنك او  -ب 

 مؤسسة مالية .
   ''Care and Supply of Documents''  :   العناية بالوثائق والتزويد بها (1/8)

تحفظ المواصـــــفات والمخططات تح  عناية صـــــاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ،  
يتم تزويد المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقان ، ويتحمل المقاول نفقات 

 استصدار أي نسخ اضافية منها .
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مقاول " فانها تبقى محفوظة تح  عناية المقاول ما لم وحتى يتم تســـــــــلمها من قبل أما " وثائق ال
( 6صـــاحب العمل . وما لم ينص العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس )

 نسخ من كل من " وثائق المقاول " .
ت المشــار إليها في المواصــفات يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنســخة من العقد ، والنشــرا 

ووثائق المقاول ) إن وجدت( ، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من االتصـــــــــاالت المتعلقة بالعقد .  
 ويحق لمستخدمي صاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولة .

ئق التي تم إعدادها لغاية استعمالها إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أٍي من الوثا
في تنفيذ األشـــــــــغال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوران عن مثل هذا الخطأ أو 

 العيب .
  :تأخرإصدارالمخططات و/أو التعليمات (1/9)

Delayed Drawings or nstructions 
طيان حينما يتعرض تنفيذ االشـــغال الى التأخير او يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشـــعاران خ 

االعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات او تعليمات خالل مدة معقولة، وعلى ان يتضـــــــــمن 
االشــعار بيان تفاصــيل المخططات او التعليمات واالســباب الداعية الصــدارها ، وموعد الحاجة اليها ، 

 ا من اعاقة للعمل او تأخيره .وبيان ما قد يترتب على تأخير اصداره
اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بســـــــــبب إخفاق المهندس في اصـــــــــدار أية مخططات او  

تعليمات ضــمن وق  معقول مما كان المقاول قد اشــعره بشــأنها مع بيان أســباب الحاجة إليها ، فانه 
اســــــتحقاقات المقاول بشــــــأنها ، مع  يتعين على المقاول أن يقدم إشــــــعاران آخر إلى المهندس لتقدير

 -( من حيث :20/1مراعاة أحكام المادة )
أي تمديد في مدة اإلنجاز بســــــــبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو ســــــــوف يتأخر وذلك  -أ 

 (، و 8/4بموجب المادة )
 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، إلضافتهما إلى قيمة العقد . -ب 
لمهنـــدس بعـــد اســـتالمه لمثـــل هـــذا اإلشـــعار اآلخـــر أن يقـــوم أعمـــاالن للمـــادة كمـــا يتعـــين علـــى ا 

 (، باالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .3/5)
إال انـــه إذا كـــان تـــأخر المهنـــدس فــــي إصـــدار التعليمـــات ناتجـــان عــــن خطـــأ أو تـــأخر بســـبب فعــــل  

ـــة ، ال المقـــاول بمـــا فـــي ذلـــك أي خطـــأ أو تـــأخر فـــي إصـــدار وثـــائق الم قـــاول فـــي مثـــل هـــذه الحال
 يعتبر المقاول مستحقان للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .

 إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : (1/10)
“ Employer’s Use of Contractor’s Documents“ 

ة فيمـــا يتعلـــق فـــي العالقـــة بـــين الفـــريقين ،يحـــتفظ المقـــاول بحـــق التـــأليف وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــ 
 أو التي تم اعدادها لصالحه ( . " بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها )
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ـــامالن غيـــر   ـــل حقـــان ك ـــه يعطـــي صـــاحب العم ـــد ان ـــى اتفاقيـــة العق ـــه عل ـــاول بمجـــرد توقيع ـــر المق يعتب
ت منقـــوص الستنســـاخ او اســـتخدام او التـــداول بوثـــائق المقـــاول ، بمـــا فـــي ذلـــك ادخـــال التعـــديال

 -عليها ، وهذا الحق :

يعتبر مطبقان خالل فترة العمر الفعلي او المقصـــــــود لتشـــــــغيل اجزاء االشـــــــغال ذات العالقة،ايهما  -أ 
 أطول،و 

يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق  -ب 
 يلها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ، و المقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعد

يســــــــمح باســــــــتخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاســــــــوبي وبرمجياتها ، بواســــــــطة أي جهاز     -ج 
حاســـوب في الموقع أو أي اماكن أخرى يحددها العقد ، بما في ذلك اســـتبدال أي اجهزة حاســـوب 

 يكون المقاول قد قام بتوريدها .
ب العمل ) او من ينوب عنه ( ألي طرف ثالث باستخدام او استنساخ أو ينبغي أن ال يسمح صاح 

التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها ) او تم اعدادها لصالحه( دون موافقة 
 المقاول ، ألية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام هذه  " المادة ".

 صاحب العمل: إستخدام المقاول لوثائق (1/11)
" Contractor’s Use of Employer’s Documents"                       

في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من  
لحه المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ) أو التي تم إعدادها لصا

 ( يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.
وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام 

 لعقد .تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم ألغراض ا
 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية (1/12)

يتعين على المقاول ان يفصــــح للمهندس عن كل المعلومات الســــرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس  
 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

 "''awsL Compliance withالتقيـد بالقوانين: (1/13)
تعين على المقاول في ســياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم ينص على ي 

 -غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :
يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ) أو سيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات  -أ 

ألشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة با
المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق 

 صاحب العمل في القيام بذلك ، و 
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يتعين على المقاول أن يقوم بإرســال اإلشــعارات ، وتســديد الرســوم والضــرائب ، والحصــول على  -ب 
والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ األشــــــغال وإنجازها واصــــــالح أية  التصــــــاريح

عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صـــاحب العمل ويقيه من أي ضـــرر نتيجة إخفاق 
 المقاول في القيام بذلك.

 'Joint and Several Liability ''المسؤوليات المشتركة والمنفردة : (1/14)
اذا شـكل المقاول ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ائتالفان او مشـاركة او أي تجمع من شـخصـين  

  -او اكثر في شكل يختلف عن الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي :
 يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ، و  -أ 
ء األشـــــخاص بإبالغ صـــــاحب العمل عن اســـــم قائد االئتالف ، وبحيث يكون لقائد أن يقوم هؤال -ب 

 االئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤالء األشخاص ، و
أن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب  -ج 

 العمل.
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 الفصل الثاني 
 لعمـلصاحب ا

THE EMPLOYER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ''Right of Access to the Site ''حق الدخـول الى الموقع :  (2/1)
يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى جميع اجزاء الموقع ، وتمكينه من حيازتها  في  

الوقات ( المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول والحيازة يمكن ان ال ُيخّص بها الوق  ) أو ا
 المقاول وحده .

إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةأي أساس او منشأ او  
لمواعيد وبالطريقة المحددة في تجهيزات او طريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في ا

 حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان االداء . حبنالمواصفات ، اال انه يجوز لصاحب العمل 
إذا لم يتم تحديد مثل هذا الموعد في ملحق عرض المناقصــــــــة ، فانه يتعين على صــــــــاحب العمل ان يعطي  

لتي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسير المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات ا
 ( .8/3فيها وفقان لبرنامج العمل المشار اليه في المادة )

إذا تكبد المقاول تأخران و/او كلفة ما نتيجة الخفاق صــــــــــاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع او  
المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها ،  حيازته خالل ذلك الوق  ، فعلى المقاول ان يرسل اشعاران الى

 -( للب  في :20/1مع مراعاة احكام المادة )
أي تمديد لمدة االنجاز بســــــبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او ســــــوف يتأخر ، وذلك بموجب  -أ 

 ( ، و 8/4احكام المادة )
 العقد .أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة  -ب 
ويتعين على المهندس بعد تســـــــلم هذا اإلشـــــــعار ان يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة  

 ( سواء باالتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها .3/5)
إال انه اذا كان تاخر صــــاحب العمل ) والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ( ناتجان عن خطأ او تأخير من 
قبل المقاول ، بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقديم " وثائق المقاول " فانه في مثل هذه الحالة ال يستحق 

 للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .
  ''Permits, Licenses or Approvals  ''التصاريح او التراخيص او الموافقات: (2/2)
ع يمكنه من ذلك( بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول)عند طلبه( يقوم صاحب العمل )اذا كان في وض 

 -بخصوص ما يلي :
 الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية ، و  -أ 
 -طلبات المقاول للحصول على التصاريح او التراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة : -ب 

 التقيد بالقوانين ( ، و  1/13. فيما يتعلق بمتطلبات المادة )1 
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 . لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ، و 2 
 . لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .3 
 ''''Employer`s Personnelأفراد صاحب العمل: (2/3)
ومســــتخدمي المقـــاولين االخــــرين العــــاملين معـــه فــــي الموقــــع يكـــون صــــاحب العمـــل مســــؤوالن عــــن افـــراده  

 -من حيث :
 ( ، و 4/6التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة )  -أ 
ــنــود  -ب  ــب ــمــوجـــــب ال ــمــقـــــاول ب ــوبـــــة مــن ال ــيــر اجــراءات الســـــــــــالمـــــة كــمـــــا هــي مــطــل ــتــوف ــتــزام ب  االل

 ( .4/18المادة )( وباجراءات حماية البيئة بموجب 4/8من المادة ) )أ ، ب ، ج (
 ''s Financial Arrangements’Employer "الترتيبات المالية لصاحب العمل: (2/4)
( يومان من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتســـــليم المقاول دليالن معقوالنعلى 28يقوم صـــــاحب العمل خالل ) 

فق التقديرات في حينه ، طبقان الحكام " انه قد قام بعمل الترتيبات المالية الالزمة لتوفير دفع قيمة العقد ، و 
 الفصل الرابع عشر " .

أما إذا اعتزم صــاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات المالية، فإنه يتعين عليه إشــعار المقاول 
 بالتفصيالت المتعلقة بذلك.

 ''s Claims’Employer''مطالبات صاحب العمل: (2/5)
بر ان له حقان في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شـــرط من هذه الشـــروط أو لغير ذلك اذا كان صـــاحب العمل يعت 

بالعيوب ، فإنه يتعين عليه ، او على المهندس  اإلشعارمن األسباب المتعلقة بالعقد ، و/ أو أي تمديد لفترة 
ارات تتعلق ، إشـــعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصـــيل . ورغم ذلك فإنه غير مطلوب منه ان يرســـل أية إشـــع

( او مقابل المعدات 4/19بالمبالغ المســتحقة له بخصــوص اســتهالك الماء والكهرباء والغاز بموجب المادة )
 ( او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول .4/20والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعماال للمادة )

صــــــاحب العمل على دراية بالواقعة أو ينبغي إرســــــال اإلشــــــعار في أقرب وق  ممكن عمليان بعد ان يصــــــبح  
" فانه يجب  " فترة اإلشـــعار بالعيوبالظروف التي أدت إلى نشـــوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشـــعار بتمديد 

 إصداره قبل انقضائها.
يتعين ان تحدد هذه التفاصــيل " مادة " العقد أو األســن األخرى للمطالبة ، وان تتضــمن اثبات صــحة ادعاء  

عمل بتلك المبالغ و / او فترات التمديد التي يعتبر ان له حقان فيها بموجب العقد . ويتعين على صـــــــــاحب ال
( لالتفاق عليها او إعداد 3/5المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة )

  -التقديرات لما يلي :
 فعها المقاول له ، و/أون وجدت( تستحق لصاحب العمل ليدإ( أية مبالغ ) 1) 

 ( .11/3، عمالن بأحكام المادة ) لفترة اإلشعار بالعيوبن وجد( إ( أي تمديد ) 2) 
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع . اال أن صاحب العمل ال يعتبر مخوالن  

أو التقّدم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك ، بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع ، 
 إاّل وفقان الحكام هذه المادة " .
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 الفصل الثالث 
 المهنــدس

THE ENGINEER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية المهندس : (3/1) 
يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون مستخدمو  

 ت.المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه الواجبا
 لين للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد . 
للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديدان في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيان بحكم  

الضرورة . وإذا كان مطلوبان من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية ما 
يجب النص عليها في الشروط الخاصة . ويتعهد صاحب العمل أن ال يفرض على ، فإن مثل هذا المتطلبات 

 المهندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته لصالحيته ، إال إذا تم ذلك بموافقة من المقاول .
في كل األحوال ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمـل ،  

 ض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل .فإنه ألغرا
 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : 
عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارســـة صـــالحيته ، ســـواء نص عليها صـــراحة في العقد ، أو   -أ 

 و كان  مفهومة ضمنيان منه ، فإنه يقوم بها نيابةن عن صاحب العمل ، 
لين للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات  -ب 

 المحددة في العقد ، و 
 ان أي مصـــادقة او تدقيق او شـــهادة او قبول او فحص او تفتيص او إصـــدار أي تعليمات أو إشـــعار  -ج 

قبل المهندس ) بما في ذلك اغفال عدم  أو اقتراح ، او طلب اختبار ، او أي تصـــــــــرف مماثل من
الموافقة ( ال تعفي المقاول من أية مســـــؤولية يتحملها بموجب احكام العقد ، بما في ذلك مســـــؤوليته 

 عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشروط .
 ''Delegation by the Engineer'':  التفويض من قبل المهندس (3/2)

أن يســند إلى أي من مســاعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضــه بأي من  –من وق  آلخر  –للمهندس  
الصالحيات المنوطة به ، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا اإلسناد أو التفويض . ويشمل هؤالء المساعدون 

د التجهيزات أو المواد أو المهندس المقيم و/أو أي مفتشــين مســتقلين يعينون للتفتيص أو الختبار على بنو 
اختبارها . يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو اإللغاء خطيان ، وال يعتبر مثل هذا اإلجراء نافذا إال بعد 
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تســـلم الفريقين إشـــعارات بذلك ، إال انه ال يحق للمهندس تفويض صـــالحيته بإعداد التقديرات أعماال للمادة 
 ثل هذا التفويض .( إال إذا وافق الفريقان على م3/5)

قة ، ومؤهلين الداء واجباتهم والقيام   ية الالئ يشـــــــــترط في هؤالء المســــــــــاعدين ان يكونوا من ذوي الكفا
( من العقد 1/4بالصالحية المنوطة بهم ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة )

. 
اد واجبات اليهم او تفويضــــهم بصــــالحية ما ، ان يتعين على كل من مســــاعدي المهندس ، الذين تم اســــن 

 يصدروا التعليمات الى المقاول ، وان يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة لهم بالتفويض . وتعتبر 
أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيص او اصدار تعليمات، او إشعار او اقتراح، 

وكانها صادرة  –ضمن حدود تفويضه  –بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم  أو طلب او اختبار ، او القيام
 عن المهندس ، ورغم ذلك :

فإن أي إخفاق من جانب مســـاعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيزات او مواد ال يعني المصـــادقة  -أ 
التجهيزات أو عليها ، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارســــــة المهندس لحقه في رفض تلك األعمال أو 

 المواد .
اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصـــدرها مســـاعد المهندس ، فإنه يجوز للمقاول ان  -ب 

يحيل الموضـــــــــوع إلى المهندس ، الذي ينبغي عليه ، دون تواٍن ، إما تأييدها أو نقضـــــــــها أو تعديل 
 مضمونها .

 "Engineer Instructions of the'':تعليمات المهندس  (3/3)
للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وق  ، تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كان  الزمة  

 لتنفيذ االشغال و اصالح أية عيوب فيها ، عمالن باحكام العقد .
هذا  ال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس ، او من أي من مساعديه المفوضين رسميان بموجب احكام 

 "الفصل" . اما اذا كان  أي من هذه التعليمات تشكل تغييران ) أمران تغييريان ( فانه يتم تطبيق احكام
 " الفصل الثالث عشر" عليها . 

يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر  
 يان فإن التعليمات يجب إصدارها خطيان ،يتعلق بالعقد . وكلما كان ذلك عمل

 أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض :  
 بإصدار أمر شفوي و  -أ 
تسلم تأكيدان خطيان من المقاول ) أو من ينوب عنه ( بخصوص األمر الشفوي خالل يومي عمل من  -ب 

 تاريخ صدورها و
تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ تسلمه إشعار لم يقم بالرد عليه خطيان بالرفض و/أو إصدار  -ج 

 المقاول ،
عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه األمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده  

 المفوض ، حسب واقع الحال .
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 "Replacement of the Engineer":  استبدال المهندس (3/4)
ـــزم صـــاحب العمـــل اســـت  ـــل عـــن )اذا اعت ـــة ال تق ـــل مهل ـــه قب ـــين علي ـــه يتع ـــدس ، فإن ( يومـــان 42بدال المهن

ـــرة  ـــوان وتفاصـــيل خب ـــي إشـــعاره اســـم وعن ـــذلك ، وان يحـــدد ف ـــاول ب ـــاريخ االســـتبدال ان يشـــعر المق مـــن ت
ـــــاول  ـــــديل اذا كـــــان للمق ـــــدس الب ـــــين المهن ـــــوم بتعي ـــــين لصـــــاحب العمـــــل أن يق ـــــديل . ول ـــــدس الب المهن

ـــــوم ـــــى أن يق ـــــه ،عل ـــــول علي ـــــراض معق ـــــان  اعت ـــــل باعتراضـــــه ،مـــــع بي ـــــاول بإشـــــعار صـــــاحب العم المق
 التفاصيل المؤيدة لذلك.

 "Determinations":  التقديرات (3/5)
حيثما تقتضي هذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " الغراض االتفاق أو اعداد التقديرات  

ريقين في مسعى جّدي للتوصل الى اتفاق. الي أمر ، فانه يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل من الف
اما اذا لم يتوصل الى اتفاق ، فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب احكام العقد، 

 آخذان في االعتبار كل الظروف ذات العالقة . 
مع التفصيالت المؤيدة ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها ،  

. ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تم  ) أو إلى أن 
 تتم ( إعادة النظر فيها ، بموجب أحكام " الفصل العشرين " .
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 الفصل الرابع 
 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "s General Obligations’Contractor"االلتزامات العامة للمقاول : (4/1)
م يتعين على المقاول ان يصمم ) الى المدى المنصوص عليه في العقد ( وان ينفذ االشغال وينجزها بموجب احكا 

 العقد ووفقان لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها .
يتعــــين علــــى المقــــاول ان يقــــدم التجهيــــزات و " وثــــائق المقــــاول " المحــــددة فــــي العقــــد ، وجميــــع افــــراد جهــــازه  

المنفـــذ ، واللـــوازم والمســـتهلكات وغيرهـــا مـــن األشـــياء والخـــدمات ، ســـواء كانـــ  ذات طبيعـــة مؤقتـــة أو دائمـــة 
ـــــوب فيهـــــا .  ، ممـــــا هـــــو ـــــة عي ـــــذ وإنجـــــاز األشـــــغال واصـــــالح أي ـــــه الداء مهـــــام التصـــــميم والتنفي ـــــوب من  مطل

 .يعتبر المقاول مسؤوال عن كفاية واستقرار وسالمة جميع عمليات الموقع وعن جميع أساليب اإلنشاء
 باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، فان المقاول:  

لمقاول " ، واألشــغال المؤقتة وتصــميم أي بند من التجهيزات والمواد ليكون يعتبر مســؤوالن عن جميع " وثائق ا -1 
 هذا البند موافقان لمتطلبات العقد ، و 

 فيما عدا ذلك ، ال يعتبر المقاول مسؤوالن عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة . -2 
س تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ ان يقدم للمهند –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول       

األشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال . وال يجوز للمقاول أن يحدث تغييران جذريان في هذه الترتيبات 
 او االساليب بدون اعالم المهندس مسبقان عن اجراءاته .

غال الدائمة ، فعندها ومالم ينص على غير اذا نص العقد على مســؤولية المقاول للقيام بتصــميم جزٍء ما من االشــ 
 ذلك في الشروط الخاصة :

يتعين على المقــاول ان يقــدم الى المهنــدس " وثــائق المقــاول"  لهــذا الجزء من االشـــــــــغــال وفقــان لالجراءات  -أ 
 المنصوص عليها في العقد ، و

وان تتم صـــياغتها بلغة االتصـــال يشـــترط ان تكون " وثائق المقاول " متســـقة مع المواصـــفات والمخططات ،  -ب 
( وان تشـــــــــتمل على المعلومات االضـــــــــافية كما يطلبها المهندس الضـــــــــافتها الى 1/4المحددة في المادة )

 المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و 
نجاز االشــــغال موفيان يعتبر المقاول مســــؤوالن عن هذا الجزء من االشــــغال ، وان يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وا -ج 

 بالغرض الذي انشئ من اجله كما هو مطلوب في العقد ، و 
قبل مباشــرة اجراء االختبارات عند االنجاز "مخططات المنشــأ كما  -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  -د 

كن صاحب العمل من تم تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصل ، حتى يتم
صـــــيانته وتشـــــغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصـــــالحه .  وال يعتبر هذا الجزء من االشـــــغال  انه قد تم انجازه 

 ( اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشغيل الى المهندس .10/1لغرض تسلمه بموجب المادة )
 "Performance Security": ضمـان االداء  (4/2)
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المقاول ان يســـتصـــدر ) على حســـابه ( ضـــمان االداء لغاية االنجاز الالئق لالشـــغال ، وذلك بالقيمة يتعين على  
ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصـــــــــة ، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها ال 

 تطبق احكام هذه " المادة " .
( يومان من تاريخ تسلمه " كتاب القبول " ، 28لى صاحب العمل خالل )يتعين على المقاول ان يقدم ضمان االداء ا 

 وان يرسل نسخة منه الى المهندس .
ينبغي ان يكون الضمان صادران عن كيان مالي ومن داخل الدولة ) او نظام تشريعي آخر ( موافق عليهما من قبل  

صة ، أو بصيغة اخرى يوافق عليها صاحب صاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخا
 العمل .

يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظل ضــــــمان االداء ســــــاري المفعول الى ان ينفذ المقاول االشــــــغال وينجزها  
ويصلح اية عيوب فيها . اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين ان المقاول لن يكون مخوالن 

( يومان ، فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد 28دة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـــــــ )بتسلم " شها
 سريان الضمان الى ان يتم انجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها . 

يتعين على صاحب العمل ان ال يقدم مطالبة بخصوص ضمان االداء اال فيما يخص المبالغ التي تستحق له  
 -العقد ، وذلك في الحاالت التالية : بموجب

اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ، وفي هذه الحالة يجوز  -أ 
 لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء ، او 

سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقاول  اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، -ب 
( يومان من 42( ، او بموجب احكام " الفصل العشرين " وذلك خالل )2/5، او كما يتم تقديره بموجب المادة )

 تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 
طلبه حب العمل المتضمن ( يومان من بعد تسلمه إشعار صا42خالل )  في اصالح اي عيباخفاق المقاول  -ج 

 او بإصالح العيب ,
( ، وذلك بغض النظر عما اذا 15/2الظروف التي تخول صــــاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة ) -د 

 كان قد صدر اشعار باالنهاء .
ك االجور يتعين على صـــاحب العمل ان يعوض المقاول ويقيه من جميع االضـــرار والخســـائر والنفقات ) بما في ذل 

واالتعاب القانونية ( مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه 
 صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .

 ( يومان من تاريخ تسلمه لشهادة االداء.21يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء الى المقاول خالل ) 
 "s Representative’Contractor ":   المقاول  ممثل (4/3)

ينبغي على المقاول ان يعين " ممثل المقاول " وان يعطيه كامل الصـــــــــالحيات الضـــــــــرورية لينوب عنه بموجب  
 مقتضيات العقد .

دم ان يق –قبل تاريخ المباشــــرة  –وما لم يكن قد تم  تســــمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول  
الى المهندس ، للحصـــــــول على موافقته، اســـــــم ومؤهالت الشـــــــخص الذي يقترحه المقاول كممثل له. واذا لم تتم 
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الموافقة عليه او تم حجبها الحقان من قبل المهندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارســـــــــة عمله كممثل للمقاول ، 
 خص اخر يكون مناسبان لهذا التعيين .فإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفن الطريقة باسم ومؤهالت ش

ال يحق للمقاول ان يلغى اســـتخدام ممثله او ان يســـتبدله ، بدون الحصـــول على موافقة المهندس المســـبقة على  
 ذلك .

يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغان بصـــــورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشـــــغال المقاول ، واذا ما تطلب  الظروف  
ل مؤقتان عن الموقع اثناء تنفيذ االشغال ، فانه يتعين على المقاول ان يسمي بديالن مناسبان بموافقة تغيب هذا الممث

 المهندس المسبقة ، وان يتم اشعار المهندس بذلك .
( ، كما يجوز لممثل 3/3يتعين على  ممثل المقاول ان يتســـــــــلم التعليمات نيابة عن المقاول  إمعماالن للمادة ) 

فوض بعض ســلطاته او مهامه او صــالحيته الى أي شــخص مؤهل ، وان يلغي هذا التفويض في أي المقاول ان ي
وق  الحق . ولكن مثل هذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذان اال اذا وافق المهندس عليه ، بعد ان يتســلم إشــعاران 

ته والســــــلطة او المهام او مســــــبقان موقعان من ممثل المقاول يتضــــــمن اســــــم مثل هذا الشــــــخص المفّوض ومؤهال 
 الصالحية التي فّوض بها او التي تم الغاؤها.

يجب ان يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء االشـــخاص متمرســـين باســـتعمال لغة االتصـــال المحددة بموجب المادة 
(1/4. ) 

 "Subcontractors ": المقاولون الفرعيون  (4/4)
 ا إلى مقاولين فرعيين .ال يحق للمقاول أن يلّزم األشغال بكامله 
يعتبر المقاول مســــؤوالن عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مســــتخدميه ، كما لو كان  تلك األفعال أو  

 -األخطاء صادرة عن المقاول نفسه ، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:
موردي المواد ، او بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكر اسم ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن  -أ 

 المقاول الفرعي بخصوصها نصان في العقد ، و
 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ، و  -ب 
من التاريخ المستهدف لمباشرة  ( يومان 28يتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعارا بمهلة ال تقل عن ) -ج 

 عمل أي مقاول فرعي ، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، و
يشـــــترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية ان تحتوي على نصـــــوص تخول صـــــاحب العمل ان يتم التنازل عن هذه  -د 

مادة ) يه ، بموجب ال ما يلزم تطبيقها 4/5المقاولة الفرعية ال بل ( )عند هاء العقد من ق لة ان ( ، او في حا
 ( .15/2صاحب العمل بموجب احكام المادة )

    "Assignment of Benefit of Subcontract  "التنازل عن المقاولة الفرعية :  (4/5)
قبل هذا ، وقيام المهندس ) فترة اإلشعار بالعيوب "في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء "  

التاريخ ( بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين على 
المقاول ان يقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسؤوالن امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه 

 ة ، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل .المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذ
 "operation-Co": التعـاون  (4/6)

يتعين على المقاول ، كما هو منصوص عليه في العقد ، او استجابةن لتعليمات المهندس ، ان يقدم التسهيالت  
 المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :
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 افراد صاحب العمل ، و  -أ 
 خرين يستخدمهم صاحب العمل ، و أي مقاولين آ -ب 
 لة قانونيان ،العاملين لدى اية سلطات عامة مشكّ  -ج 
 ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعمال في الموقع او بجواره ، من غير االعمال المشمولة في العقد .  
يف غير منظورة ان إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكال 

مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات المقاول 
 واالشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول .

حيازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق أذا كان مطلوبان من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول  
دخول بموجب " وثائق المقاول " ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوق  

 وبالطريقة المحددين في المواصفات .
 "Setting Out": تثبي  االشغال  (4/7)

سبة للنقاط االصلية واالستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة يتعين على المقاول أن يقوم بتثبي  االشغال بالن 
في العقد ، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول مسؤوالن عن دقة التثبي  لجميع اجزاء االشغال ، 

 وعليه ان يقوم باصالح أي خطأ في أماكن او مناسيب او مقايين او استقامات االشغال .
العمل مســؤوالن عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصــوص عليها في العقد ، او تلك  يعتبر صــاحب 

 التي زود المقاول بها ، اال انه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها .
نفيذ اشـــغال اعتمادان على معلومات مغلوطة في اذا تكبد المقاول تأخران في تنفيذ االشـــغال و/او في كلفتها بســـبب ت 

ان يكتشـف مثل هذه االخطاء بصـورة معقولة وان يتالفى التأخير متمرسـ النقاط المرجعية ، ولم يكن بمقدور مقاول
و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها ، فانه يتعين على المقاول ان يرســـــل إشـــــعاران إلى المهندس لتقدير اســـــتحقاقاته 

 -( لما يلي :20/1ع مراعاة احكام المادة )بشأنه ، م
أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير ، إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة  -أ 

 ( ، و 8/4)
 ، و اضافتهما الى قيمة العقد . مع ربح معقولأي كلفة كهذه  -ب 
( ، ان يقوم باالتفاق عليها او 3/5ه يتعين عليه اعماالن للمادة )لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، فان 

 اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :
 ( فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذران بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و 1) 
 ( األمرين المذكورين في الفقرتين ) أ ، ب ( اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى.2) 
 "Safety Procedures ":  السالمة اجراءات (4/8)

 يتعين على المقاول : 
 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ، و  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ، و  -ب 
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ر الضرورية ، بقصد تجنب تعرض أن يبذل جهودان معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غي -ج 
 هؤالء االشخاص للخطر ، و 

تـــــــوفير التســـــــييج واالنـــــــارة والحراســـــــة ومراقبـــــــة االشـــــــغال الـــــــى ان يـــــــتم انجازهـــــــا وتســـــــليمها بموجـــــــب  -د 
 احكام " الفصل العاشر" ، و 

، بسبب تنفيذ االشغال توفير اية اشغال مؤقتة ) بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يلزم  -هـ 
 ، الستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .

 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  (4/9)
مان لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد ، على ان يكون هذا النظام   يتعين على المقاول أن يضـــــــــع نظا

 عقد ، كما يحق للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام .متوافقان مع تفاصيل ال
قبل مباشـــــــــرة أي من مراحل  –لعلمه  –يجب تقديم تفاصـــــــــيل جميع االجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس  

وثيقة ما التصميم والتنفيذ ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس ، فإنه يجب ان يظهر على هذه ال
 يثب  المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .

 إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفي المقاول من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقد. 
 "Site Data": بيانات الموقع  (4/10)

ما  كلطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ، يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تح  تصرف المقاول ال 
يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تح  السطحية والهيدرولوجية في الموقع ، بما في ذلك الظواهر البيئية 
، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تح  تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ االساسي ، اال 

 يعتبر مسؤوالن عن تفسيره لجميع تلك المعلومات .  ان المقاول
كما انه والى المدى الممكن عمليان ) مع االخذ في الحسبان عاملي الوق  والكلفة ( يعتبر المقاول انه قد حصل  

على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تؤثر على عرضه او 
االشغال  والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اطلع على جميع  على

المعلومات التي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصيان قبل تقديم عرض المناقصة بكل االمور ذات العالقة ، شاملة  
 ) ولين بالحصر ( ما يلي :

 في ذلك احوال الطبقات تح  السطحية ، و شكل وطبيعة الموقع ، بما  -أ 
 االحوال الهيدرولوجية والمناخية ، و  -ب 
 مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ، و  -ج 
 قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و  -د 
والمواصالت  دخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،  متطلبات المقاول فيما يتعلق بال -هـ 

 .، والماء ، وغيرها من الخدمات
 ":كفاية " قيمة العقد المقبولة (4/11)

”                           Sufficiency of the Accepted Contract Amount" 
 يفترض في المقاول انه : 
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 شخصيان بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و قد اقتنع  - أ 
انه قد وضع عرضه ذلك بناءن على المعلومات والتفسير والبيانات  الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته  -ب 

 ( .4/10بكل االمور التي تم  االشارة اليها في المادة )
لعقد المقبولة " يجب ان تغطي جميع التزامات المقاول باســـــــــتثناء ما قد يرد خالفان لذلك في العقد ، فان " قيمة ا 

إن وجدت ( وكل االشـــياء الضـــرورية لتنفيذ االشـــغال وانجازها  –المطلوبة في العقد ) بما فيها المبالغ االحتياطية 
 بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها .

 "tionsUnforeseeable Physical Condi"االوضاع المادية غير المنظورة  : (4/12)
يقصـــــد بمصـــــطلح " االوضـــــاع المادية " : االوضـــــاع المادية الطبيعية والعوائق االصـــــطناعية وغيرها من العوائق  

الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ االشــــغال ، بما فيها االوضــــاع تح  الســــطحية 
 .والهيدرولوجية ، ولكنها ال تشمل االحوال المناخية 

اذا واجه المقاول اوضـــــــــاعان مادية معاكســـــــــة والتي ُيعتبر انها كان  غير منظورة ، فانه يتعين عليه ان يشـــــــــعر  
المهندس بها في اقرب فرصــة ممكنة عمليان ، وعلى ان يتضــمن االشــعار وصــفا لها وبيان االســباب التي حدت به 

االســـــــــباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير  العتبارها كذلك ، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من
 منظورة .

كما يتعين على المقاول مواصـــــلة تنفيذ االشـــــغال ، متخذان االحتياطات المعقولة والمناســـــبة تجاه هذه " االوضـــــاع  
ان ) المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكّل أي من هذه التعليمات تغيير 

 امران تغييريان ( ، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ) الثالث عشر( بشأنها . 
اذا واجه المقاول مثل هذه االوضـــــاع المادية غير المنظورة ، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك وقام بارســـــال  

ببها ، فانه يكون مستحقان مع مراعاة إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخران في مدة االنجاز و/او كلفة ما بس
 -( ، لما يلي :20/1احكام المادة )

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة  -أ 
 ( ، و 8/4)

 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد . -ب 
الشـــعار المشـــار اليه ســـابقان بالمعاينة و/او التحري عن تلك " االوضـــاع المادية " ، يقوم المهندس بعد اســـتالمه ا 

 ( باالتفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي :3/5ومن ثم يقوم عمالن بالمادة )
 فيما اذا كان  تلك " االوضاع المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك ، و  -1 

 االمرين الموصوفين في البندين ) أ ، ب ( اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى . تقدير  -2 
مالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة )  نه يمكن للمهندس قبل االتفاق على التعويض ال ( 2ومع ذلك ، فا

) ان وجدت( افضل مما كان  اعاله ، ان يتحرى فيما اذا كان  األوضاع المادية األخرى في أجزاء األشغال المماثلة
منظوران ) بصورة معقولة ( عند تقديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضاع المواتية ، 

( ان يقدر او يصل باالتفاق على تخفيض الكلفة بسبب تلك األوضاع 3/5يجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة )
ا خصــميات من قيمة العقد وشــهادات الدفع ، اال ان محصــلة التعديالت الناتجة عن المواتية ، والتي يمكن اعتباره
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البند "ب" أعاله وهذه الخصميات ، باعتبار كل األوضاع المادية التي تم  مواجهتها في أجزاء مماثلة من األشغال 
 ، يجب ان ال تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.

قاول عن تلك االوضـــــــــاع المادية ، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه الم 
 عرض المناقصة ، اال ان المهندس ال يكون ملزمان بمثل هذا إثبات.

 "Rights of Way and Facilities"حق المرور والتسهيالت :  (4/13)
، بما فيها  أو المؤقتة التي تلزمهبحقوق المرور الخاصــــــــة و/يتحمل المقاول جميع التكاليف والرســــــــوم المتعلقة  

اية تسهيالت اضافية خارج  –على مسؤوليته ونفقته  –طريق الدخول الى الموقع ، ويتعين على المقاول ان يوفر 
 الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .

 "Avoidance of Interference"تجنب التدخل :  (4/14)
 رورة ، او على نحو غير الئق ، بما يلي :يجب على المقاول ان ال يتدخل بغير ض 
 راحة الجمهور ، او  -أ 
الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات ، سواء اكان  عامة او خاصة بملكية صاحب العمل او  -ب 

 االخرين .
فيها اتعاب ونفقات كما يتعين على المقاول تعويض صــاحب العمل وحمايته من االضــرار والخســائر والنفقات ) بما  

 التقاضي ( عن كل ما ينتج من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير الئقة .
 "Access Routes ": لموصلة المسالك ا (4/15)

الموصـــــلة الى الموقع ، وانه قد اقتنع بأوضـــــاعها ، كما  المســـــالك يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالئمة 
معقولة لتجنب االضرار بالطرق او الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة لحركة مرور يطلب منه ان يبذل الجهود ال

 المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة . 
 وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفان لذلك في هذه الشروط : 
قد تكون الزمة المسالك الموصلة بسبب استعماله يكون المقاول مسؤوالن ) فيما بين الفريقين ( عن أي صيانة   -أ 

 لها ، و 
على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية علـى امتداد هذه الطرق ، وان يحصل على  -ب 

 التصاريح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك واالشارات واالرشادات ،  و 
 ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي  مسلك موصل ، و  -ج 
 ال يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او مالءمتها ، و  -د 
 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.   -هـ 

 "Transport of Goods " : نقـل اللوازم  (4/16)
 ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفان لذلك ، فانه : 
( يومان عن  تاريخ وصــول اية تجهيزات او قطعة 21يتعين على المقاول ان يشــعر المهندس بمدة ال تقل عن ) -أ 

 رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع , و 
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يل والنقل واالســتالم والتنزيل  والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها يكون المقاول مســؤوال عن التوضــيب والتحم -ب 
 من االشياء الالزمة لالشغال ، و 

 يتعين على المقـــاول ان يعوض صـــــــــــاحـــب العمـــل ويحميـــه من أيـــة اضـــــــــرار او  خســـــــــــائر او نفقـــات  -ج 
اللوازم ، وان يقوم  ) بما فيها االتعاب واالجور القانونية ( مما قد ينجم عن أي   ضـــــــــرر يحصـــــــــل نتيجة لنقل

 بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تنتج عن عمليات النقل .
 "s Equipment’Contractor ":   معدات المقاول  (4/17)

يكون المقاول مسؤوالن عن جميع معداته، وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصران  
 اول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس،وال يحق للمق لتنفيذ االشغال،

 اال ان مثل هذه الموافقة ليس  مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع .
 "Protection of the Environment            "حماية البيئة: (4/18)

ــع يــتــعــيــن عــلــى الــمــقـــــاول    اتــخـــــاذ جــمــيــع الــخــطــوات الــمــعــقــولـــــة لــحــمـــــايـــــة الــبــيــئـــــة ) داخـــــل الــمــوق
وخارجه ( وان يحّد من احداث االزعاج او الضـــــرر لالفراد او للمتلكات نتيجة للتلوث او الضـــــجيج او غيره مما قد 

 ينتج عن عمليات التنفيذ .
حي والتدفق الناتج عن نشــاطاته ، كما يتعين على المقاول التأكد من ان نســبة االنبعاثات ، ومقدار الصــرف الســط 

 .ال تتجاوز القيم المسموح بها في المواصفات ، وال القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق
 "Electricity, Water and Gas       "الكهرباء والماء والغاز: (4/19)

يحتاجها ، باســــتثناء ما هو منصــــوص  يكون المقاول مســــؤوال عن توفير الطاقة والماء والخدمات األخرى التي قد 
 عليه .

للمقاول الحق في اســـــتعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ األشـــــغال ،  
حسب التفاصيل ومقابل األسعار المبينة في المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية أدوات 

 هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .تلزم لمثل 
االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ) بموجب األسعار المحددة ( مقابل هذه الخدمات ، أو يتم  يتم 

( إلجراء التقديرات ، وعلى المقاول 3/5( الحتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة )2/5تقديرها أعماالن للمادة )
 دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:  (4/20)
"                      Issue Materials-Employer’s Equipment and " 

فـــي تنفيـــذ  -إن وجـــدت–يتعـــين علـــى صـــاحب العمـــل ان يســـمح للمقـــاول باســـتعمال " معـــدات صـــاحب العمـــل "  
والترتيبــــات ومقابــــل األســـعار المحــــددة فــــي المواصـــفات ، ومــــا لــــم يـــنص علــــى غيــــر  األشـــغال وفقــــان للتفاصـــيل

 ذلك في المواصفات :
 يكون صاحب العمل مسؤوالن عن معداته ، إال أن ،   -أ 
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  المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء قيام  مستخدمي المقاول بتشغيلها أو  -ب 
 زتها أو التحكم بها .قيادتها أو حيا

يتم تحديد الكميات وبدالت االســتعمال " وفق االســعار المحددة " مقابل اســتعمال معدات صــاحب العمل باالتفاق او  
( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صـــاحب 3/5،  2/5بالتقدير من قبل المهندس وفقان الحكام المادتين )

 العمل .
)إن وجدت( وفقان مجانان بالمواد التي يلتزم بتقديمها  –دون مقابل( –ل ان يزود المقاول يتعين على صـــــــــاحب العم 

للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان يقوم وعلى مسؤوليته ونفقته  بتزويد تلك 
، واعالم المهندس فوران عن أي  المواد في الوق  والمكان المحددين في العقد ، ويقوم المقاول بمعاينتها ظاهريان 

نقص او عيب او قصـــور فيها ،  وما لم يكن قد تم االتفاق بين الفريقين على غير ذلك ، فعلى صـــاحب العمل ان 
 يصحح فوران أي نقٍص او عيٍب او قصوٍر فيها . 

مراقبته ، اال ان التزام بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصـــــبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتح  حمايته و  
المقاول بمعاينتها وحمايتها ال يعفي صـــاحب العمل من المســـؤولية عن أي نقٍص او قصـــوٍر او عيٍب مما لم يكن 

 باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .
 "Progress Reports ":  تقارير تقدم العمل (4/21)

إنه يتعين على المقاول ان يعد تقارير تقدم العمل الشـــــهرية ما لم ينص على غير ذلك في الشـــــروط الخاصـــــة ، ف 
( نســـــخ ، على ان يغطي التقرير االول منه الفترة حتى نهاية الشـــــهر الذي يلي 6ويســـــلمها الى المهندس على )

 ( أيام من آخر يوم من الفترة المتعلقة بها .7تاريخ المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريان ، خالل )
جميع االعمال التي يكون معروفان انها متبقية في تاريخ االنجاز المحدد ســـــتمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول ي 

 .في شهادة تسلم االشغال
 يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : 
ائق المقاول، الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم ) إن وجدت( ، وث -أ 

طلبات الشـــراء، التصـــنيع، التوريد الى الموقع، االنشـــاء، التركيب واالختبارات، وشـــاملة لكل مرحلة من  مراحل 
 العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب  احكام الفصل الخامن، و 

 في الموقــع ، و الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل -ب 
فيما يخص تصــنيع البنود الرئيســية من التجهيزات والمواد : بيان  اســماء المصــنعين واماكن التصــنيع ونســبة  -ج 

 التقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعلية : 
 ( لمباشرة التصنيع ، و 1) 
 ( لمعاينات المقاول ، و 2) 
 ( لالختبارات ، و 3) 
 ل الى الموقع ، و يصو ت( للشحن وال4) 
 ( ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ) -د 
 نسخان عن وثائق توكيد الجودة ، ونتائج االختبارات وشهادات المواد ، و -هـ 
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 للمادة ( وبمطالبات المقاول وفقاٌ 2/5قائمة باالشـــــــــعارات المتعلقة بمطالبات صـــــــــاحب العمل وفقان للمادة ) -و 
 ( ، و 20/1)

احصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية  -ز 
 والعالقات العامة ، و 

المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشــغال والتقدم المخطط له ، مع بيان تفاصــيل الوقائع او الظروف التي قد  -ح 
 عيق االنجاز وفقان للعقد ، وبيان االجراءات الجاري اتخاذها ) او التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.ت

 "Security of the Site ":  األمن في الموقع  (4/22)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 ارجه ، و يكون المقاول مسؤوالن عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خ -1 
يكون مســـــتخدمي المقاول المصـــــرح لهم بالتواجد في الموقع محصـــــورين بأفراد المقاول صـــــاحب العمل وأي  -2 

اشــخاص آخرين يتم اشــعار المقاول بهم من قبل صــاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخولين بالتواجد كأفراد 
 مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site": قاول في الموقع عمليات الم (4/23)
يتعــــين علــــى المقــــاول ان يحصــــر عملياتــــه فــــي الموقــــع وايــــة مســــاحات اخــــرى قــــد يحصــــل المقــــاول عليهــــا ،  

ــــع االحتياطــــات  ــــه ان يتخــــذ جمي ــــا يتعــــين علي ــــل ، كم ــــى اعتبارهــــا ســــاحات عم ــــدس عل ــــا المهن ــــق عليه ويواف
ـــاو ـــى معـــدات المق ـــتم الضـــرورية لالبقـــاء عل ـــث ي ـــراده ضـــمن حـــدود الموقـــع وهـــذه الســـاحات االخـــرى ، بحي ل واف
 تجنب التعدي على االراضي المجاورة .

علـــى المقـــاول، اثنـــاء تنفيـــذه االشـــغال ، ان يحـــافظ علـــى الموقـــع خاليـــان مـــن جميـــع العوائـــق غيـــر الضـــرورية ،  
وقــــع مــــن جميــــع االنقــــاض وان يقــــوم بتخــــزين او اخــــراج المعــــدات الفائضــــة عــــن االســــتعمال ، وان ينظــــف الم

 والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .
ــــع او االشــــغال   ــــل اجــــزاء الموق ــــف ك ــــوم بتنظي ــــد صــــدور شــــهادة تســــلم االشــــغال ، ان يق ــــاول ، عن ــــى المق عل

المتعلقـــة بشــــهادة التســـلم تلــــك ، وان يزيــــل مـــا بــــه مــــن المعـــدات والمــــواد الفائضــــة عـــن االســــتعمال ، وكــــذلك 
ـــات ـــع واالشـــغال نظيفـــة وفـــي وضـــع  النفاي ـــك االجـــزاء مـــن الموق ـــرك تل ـــث يت ـــة ، بحي واالنقـــاض واالشـــغال المؤقت

ــــد  ــــا ق ــــالعيوب " ، بم ــــرة االشــــعار ب ــــة " فت ــــى نهاي ــــع حت ــــي الموق ــــاول ان يحــــتفظ ف ــــه يجــــوز للمق آمــــن ، اال ان
 يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 

 "lsFossi "االثريات :  (4/24)
توضـــــع جميـــــع المـــــواد المتحجـــــرة او النقـــــود او االدوات او المنشـــــقت وغيرهـــــا مـــــن المتبقيـــــات او المـــــواد ذات  

ــــى  ــــة صــــاحب العمــــل وتصــــرفه . وعل ــــع تحــــ  رعاي ــــي الموق ــــي تكتشــــف ف ــــة الت ــــة او االثري ــــة الجيولوجي القيم
ـــراده او أي اشـــخاص اخـــرين مـــن ازال ـــع أف ـــة لمن ـــدابير المعقول ـــأي مـــن المقـــاول اتخـــاذ كـــل الت تهـــا او االضـــرار ب

 هذه المكتشفات .
ــــوران بوجودهــــا ،   ــــذه الموجــــودات ، ان يشــــعر المهنــــدس ف ــــاول عنــــد اكتشــــافه لمثــــل ه ــــين علــــى المق ــــا يتع كم

 وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها . 
ـــك ا  ـــه لتل ـــة مـــا نتيجـــة امتثال ـــذ و/ او كلف ـــدة التنفي ـــي م ـــأخران ف ـــاول ت ـــد المق ـــه ان يرســـل واذا تكب ـــات ، فعلي لتعليم

 ( بخصوص ما يلي : 20/1إشعاران آخر الى المهندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة )
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ــــك بموجــــب  -أ  ــــأخر ، وذل ــــأخر او ســــوف  يت ــــأخير ، اذا كــــان االنجــــاز ت ــــد مــــدة االنجــــاز بســــبب هــــذا الت تمدي
 ( ، و 8/4المادة )

 ة العقد . أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيم -ب 
( لالتفــــاق عليهــــا أو 3/5ويقــــوم المهنــــدس بعــــد تســــلمه هــــذا اإلشــــعار االخــــر ، بالتصــــرف وفقــــان للمــــادة ) 

 إجراء التقديرات لهذه االمور .
 
 

 الفصل الخامن 
 المقـاولون الفرعيون المسمَّون 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
ــــــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ــــ

 تعريف المقاول الفرعي المسّمى : (5/1)
        "      Definition of Nominated Subcontractor" 

 يعرف بمقاول فرعي مسَمى في هذا العقد أي مقاول فرعي : 
 نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى ، او  -أ 
التغييرات والتعديالت " باصدار تعليمات  –الذي يقوم المهندس ، وفقان الحكام " الفصل الثالث عشر  -ب 

 الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي .
 "Objection to Nomination"اض على التسمية : االعتر  (5/2)

له اعتراض معقول عليه ، على ان يقوم بإشعار  ,ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى 
المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة . ويعتبر االعتراض معقوالن اذا كان مبنيان )اضافة الشياء اخرى 

لتالية ، اال اذا وافق صاحب العمل أيضان على تعويض المقاول عن تبعات ذلك ( على أي من االمور ا
 -االمر :

ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا المقاول الفرعي ال يملك التأهيل الكافي ، او الموارد او القدرة  - أ 
 المالية ، او 

ي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرع -ب 
ضد أي تقصير او اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكالئه او مستخدميه 

 ، او 
ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اعمال المقاولة الفرعية ) بما فيها اعداد التصميم  -ج 

 ، ان وجدت ( :
لفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات ( على ان المقاول ا1) 

 التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ، و 
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( أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد او تلك المتعلقة 2) 
 اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤوليات. به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في

 الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: (5/3)
" Payment to Nominated Subcontractors" 

  
يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق 

فرعية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات ضمن قيمة له بموجب اتفاقية المقاولة ال
 (.5/4ب( فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة )-13/5العقد كمبالغ احتياطية وفقان للفقرة )

 "Evidence of Payments"اثبات الدفعات :  (5/4)
لمقاول فرعي مسمى ، ان يطلب للمهندس ، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق  

من المقاول اثباتان معقوالن بأن جميع المبالغ التي استحق  للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع 
السابقة قد تم دفعها له ، محسومان منها الخصميات المطبقة للمحتجزات او غيرها ، اال اذا قام المقاول 

 بما يلي :
 ول للمهندس ، او تقديم هذا االثبات المعق - أ 
( اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبن مثل هذه المبالغ 1)-ب 

 او يرفض دفعها ، و 
( أن يقدم للمهندس اثباتان معقوالن بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في 2)     

 اجرائه .
عمل ) بناء على تقديره منفردان ( ، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى عندئٍذ يجوز لصاحب ال 

جزءان من أو جميع تلك المبالغ التي كان  قد تم تصديقها سابقان ، ) بعد حسم الخصميــات المطبقة( مما 
رتين ) أ ، ب(  استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفــة بالفق

اعاله بشأنها . وعلى المقاول في مثل هذه الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها 
 مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى.
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 الفصل السادس 
 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOUR 
ـــ  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـ

 

 "Engagement of Staff and Labour" تعيين المستخدمين والعمال : (6/1)
ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد ، فانه يتعين على المقاول ان يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم  

 هم .من مستخدمين وعمال ، محليين او غيرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقل
 معدالت االجور وشروط العمل : (6/2)

"                               ourbRates of Wages and Conditions of La" 
يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو  

في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال . واذا لم توجد متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة 
مثل هذه المعدالت او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل 
عن المستوى العام لالجور او الظروف التي يتم مراعاتها محليان من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او 

 التي يقوم بها المقاول .صناعية مشابهة لتك 
 االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : (6/3)

"                                      Persons in the Service of Employer" 
يتعين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال الذين  

 مل .يعملون ضمن افراد صاحب الع
 "Labour Laws"قوانين العمل : (6/4)

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة  
 بالتوظيف والصحة والسالمة العامة والرعاية واالقامة والهجرة ، وان يراعي كل حقوقهم القانونية .

ول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق ، بما فيها أنظمة السالمة كما يتعين على المقا 
 في العمل .

 "Working Hours"ساعات العمل : (6/5)
ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج ساعات العمل  

 المناقصة ، اال اذا : المعتادة والمبينة في ملحق عرض
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 كان منصوصان على خالف ذلك في العقد ، أو   -أ 
 تم  موافقة المهندس عليها ، او  -ب 
كان االستمرار في العمل امران حتميان ، او كان ضروريان النقاذه حياة االشخاص ، او للمحافظة على  -ج 

 الم المهندس فوران بذلك .سالمة االشغال ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اع
 "Facilities for Staff and Labourالمرافق للمستخدمين والعمال : (6/6)
ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يوفر ويصون المرافق  

ليها في المواصفات الفراد وتجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه ، وعليه ان يوفر المرافق المنصوص ع
 صاحب العمل.

ينبغي على المقاول ان ال يسمح الي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشقت التي تشكل جزءان من االشغال  
 الدائمة كمكان دائم او مؤق  القامتهم .

 "Health and Safety"الصحة والسالمة : (6/7)
قولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه ، يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المع 

ما يلزم من كادر صحي ، ومرافق االسعاف االولي ،  –بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية  –وان يوفر 
وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف ، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية 

ول و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة مستخدمو المقا
 ولمنع انتشار االوبئة .

يتعين على المقاول ان يعين ضابطان للوقاية من الحوادث في الموقع ، وبحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل  
ي الموقع ، وان يكون مخوالن بصالحية مناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث ف

اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان 
 يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته . 

ل أي حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصي 
السجالت ويقّدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو 

 الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .
 "Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاول : (6/8)
ل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيص واختبار ينبغي على المقاول ان يوفر ك 

 االشغال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته . 
ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ) عمالن باحكام المادة  

مليات التي سيتم تنفيذها ) بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض ( وبالع 1/4
 لها وطرق منع الحوادث ( ، لغرض تنفيذ االشغال بصورة مرضية وآمنه .

 "Contractor`s Personnel"المقاول : مستخدمو (6/9)
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ناسبة كال في مهنته او حرفته ، وبإمكان يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة م 
( أي شخص مستخدم في الموقع استبعاد) او ان يعمل على  بإستبعادالمهندس الطلب الى المقاول ان يقوم 

 او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية ، بمن فيهم ممثل المقاول ، اذا كان ذلك الشخص :
 الته بصورة مستمرة ، أو متماديان في مسلكه او عدم مبا -أ 
 انه يقوم بواجباته بشكل غير كاٍف او باهمال ، أو  -ب 
 انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد ، او  -ج 
 انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 
، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ) او يعمل على تعي   ين ( شخصان بديالن مناسبان.واذا كان ذلك مناسبا ن
 سجالت مستخدمو ومعدات المقاول  : (6/10)

"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 
يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو  

صنفة حسب االنواع . يجب ان يتم تقديم هذه المقاول مصنفين حسب المهارات ، ومن اعداد معداته م
السجالت الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ينجز المقاول 

 أي عمل معروف بأنه الزال متبقيان بتاريخ االنجاز المحدد في " شهادة تسلم االشغال " .
 "ductDisorderly Con":السلوك غير المنضبط  (6/11)
يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب او  

اوفيما بينهم ، وان يحافظ على االمن  تجاوز على القانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول
 وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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 الفصل السابع 
 والمواد والمصنعية التجهيزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 " Manner of Execution" :طريقة التنفيذ  (7/1)
يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات ، وانتاج وصناعة المواد ، وجميع اعمال التنفيذ االخرى  

 على النحو التالي :
 بالطريقة المحددة في العقد ) إن وجدت( ، و    -أ 
 بطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها ، و   -ب 
 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد على غير ذلك (.  -ج 
 "Samples" العينـات : (7/2)

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول  
 االشغال : على موافقته قبل استعمال تلك المواد في

 عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ، و  - أ 
 أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ،  -ب 
 وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في االشغال . 
 "Inspection"  نة :المعاي (7/3)

 يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي : 
الــــدخول بيســــٍر الــــى كــــل أجــــزاء الموقــــع والــــى جميــــع االمــــاكن التــــي يــــتم الحصــــول علــــى المــــواد  -أ 

 الطبيعية منها.
لفحــــــص ان يتمكنــــــوا خــــــالل االنتــــــاج والتصــــــنيع واالنشــــــاء ، ) فــــــي الموقــــــع وخارجــــــه ( مــــــن ا -ب 

والمعاينـــة والقيـــاس واختبـــار المـــواد والمصـــنعية ، والتحقـــق مـــن تقـــدم تصـــنيع التجهيـــزات وانتـــاج 
 وصناعة المواد .

ـــة للقيـــام بهـــذه االنشـــطة ، بمـــا   ـــراد صـــاحب العمـــل الفرصـــة الكامل ـــين علـــى المقـــاول ان يتـــيح الف يتع
ـــــدخول والتســـــهيالت ، والتصـــــاريح ، وادوات الســـــالمة ، ـــــوفير حـــــق ال ـــــك ت ـــــام  فـــــي ذل ـــــأن قي علمـــــان ب

 المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية .
كمـــا يتعـــين علـــى المقـــاول اشـــعار المهنـــدس عنـــدما يـــتم تجهيـــز االشـــغال وقبـــل تغطيتهـــا او حجبهـــا  

ـــــدس ان يجـــــري الفحـــــص او  ـــــى المهن ـــــل . وعل عـــــن النظـــــر ، او توضـــــيبها بقصـــــد التخـــــزين او النق
و االختبــــار دون أي تــــأخير غيــــر معقــــول ، او ان يعلــــم المقــــاول انــــه الحاجــــة المعاينــــة او القيــــاس ا
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ـــه  ـــب علي ـــه يترت ـــدس ، فان ـــي إشـــعار المهن ـــاول ف ـــق المق ـــى  –الجـــراء الكشـــف عليهـــا . أمـــا اذا اخف مت
ان يكشـــف عـــن االشـــغال التـــي تمـــ  تغطيتهـــا ، ثـــم يعيـــدها الـــى وضـــعها  –طلـــب منـــه المهنـــدس ذلـــك 

 يتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك .السابق واصالح العيوب فيها و 
 " Testing"  االختبـار : (7/4)

ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات التي  
 يتم اجراؤها بعد االنجاز ) إن وجدت( .

لمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ، يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات ، وا 
والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادران مؤهالن وخبيران ، مما يلزم الجراء 
االختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على وق  ومكان 

 ر الي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من االشغال. اجراء االختبا
يجوز للمهندس، اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير مكان او تفاصيل االختبارات المنصوص  

عليها ، او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة او االضافية 
التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ، فان كلفة تنفيذ هذه  ان

 التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى . 
( ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاران بمدة ال تقل عن ) 

الختبارات . واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ، فانه يمكن للمقاول أن لحضور ا
يمضي في اجراء هذه االختبارات ، اال اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك ، وتعتبر هذه 

 االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .
التنفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة  

صاحب العمل مسؤوالن عنه ، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاران الى المهندس لتقدير استحقاقاته 
 ( ، بخصوص :20/1بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة )

ذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، ا -أ 
 ( ، و 8/4المادة )

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . -ب 
( باالتفاق 3/5يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ، ان يقوم اعماالن الحكام المادة ) 

 لهذه االمور .عليها ، او اجراء التقديرات 
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، دون توان ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد المهندس  

بأن االختبارات قد اجيزت ، يقوم بتوقيع شهادة االختبار ، او يصدر للمقاول كتابان بهذا المضمون . واذا 
 بول نتائجها على انها صحيحة.لم يكن المهندس قد حضر اجراء االختبارات ، فعليه ق

 "Rejection" الرفـض : (7/5)
َد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار ، ان ايا من التجهيزات أو المواد او المصنعيات   إذا ُوجم

معيب ، او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد ، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او المواد او 
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بإشعار يرسله الى المقاول ، مع بيان االسباب الداعية للرفض ، ويتعين على المقاول تاليان المصنعيات 
 لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقان مع متطلبات العقد .

وإذا طلب المهندس اعادة االختبار الي من التجهيزات او المواد او المصنعيات ، فإنه يجب اعادة اجراء  
الختبارات تح  الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية ا

( ان يدفع هذه الكلفة 2/5بسبب الرفض واعادة االختبار ، فإنه يتعين على المقاول إعماالن للمادة )
 االضافية الى صاحب العمل .

 ”Remedial Work“ أعمال االصالح : (7/6)
غم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة ، يتمتع المهندس بصالحية اصدار التعليمات الى بالر  

 المقاول بما يلي :
 اخالء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، و -أ 
 ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطلبات العقد ، و  -ب 
يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االشغال ، بسبب تنفيذ أي عمل  -ج 

 حصول حادث ما ، او واقعة غير منظورة ، او لغير ذلك من االسباب.
ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خالل مدة معقولة ، ال تتجاوز المدة  

ليمات ، او ان ينفذها فوران اذا كان االمر متعلقان بتنفيذ عمل ما بصفة المحددة ) ان وجدت ( في التع
 االستعجال كما هو مبين في الفقرة )ج( اعاله . 

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر  
الى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقان لدفعة لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وفيما عدا و 

( ان يدفع لصاحب العمل كل 2/5ما بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين على المقاول ، اعماالن للمادة )
 النفقات المترتبة على مثل هذا االخفاق .

 Ownership"       : " of  Plant and Materialsملكية التجهيزات اآللية والمواد  (7/7)
إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكان لصاحب العمل  

 ) خاليان من أي رهن او حقوق للغير ( اعتباران من التاريخ األبكر مما يلي :
 عندما يتم توريدها الى الموقع ، أو  -أ 
تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل  عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي-ب 

 ( . 10/ 8اعماالن للمادة  ) 
 ”Royalties“ عوائد حق الملكية : (7/8)

ان يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار وغيرها  –ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول  
 من الدفعات المتعلقة بما يلي :

 بيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع ، و المواد الط -أ 
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التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ) سواء كان  طبيعية او -ب 
 مصنعة ( اال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .

 

 الفصل الثامن
 مل المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق الع

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
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 "Commencement of Works" مباشرة العمل : (8/1)
على االقل ، وما لم يتم تحديد ( ايام 7يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول اشعاران " بتاريخ المباشرة " قبل ) 

( يومان من تاريخ تسلم المقاول لكتاب 42غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل )
 القبول. 

يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وق  معقول عمليان، بعد " تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل بعد 
 الواجبة دون أي تأخير. ذلك بالسرعة

  "Time for Completion" مدة االنجاز:  (8/2)
ينبغي على المقاول ان ينجز جميع االشغال ، واي قسم منها ) إن وجد ( خالل مدة االنجاز المحددة لالشغال  

 بكاملها ، او الي قسم منها ، )حسب واقع الحال ( ، بما في ذلك :
 ات عند االنجاز" ، و تحقيق نجاح " االختبار    -أ 
بحيث يمكن  انجاز كل االشغال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي قسم منها ،  -ب 

 ( .10/1اعتبارها انها قد اكتمل  الغراض تسلمها بموجب المادة ) 
 "Programme" برنامج العمل : (8/3)

( يومان من تاريخ تسلمه الشعار 28خالل ) امج عمل زمني مفصليتعين على المقاول ان يقدم للمهندس  برن 
( كما يتعين عليه ايضان ان يقدم برنامجان معدالن في أي وق  يتبين فيه ان البرنامج 8/1المباشرة بموجب المادة )

لى ما السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البرامج ع
 يلي :

الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقي  المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم  -أ 
والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، واالنشاء ، والتركيب   ) إن وجدت( واعداد وثائق المقاول

 واالختبار ، و 
 المقاولين الفرعيين المسميين  لكل مرحلة من مراحل العملو ادوار  بيان -ب 
 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و  -ج 
 تقريرا مساندان يتناول : -د 
 الوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و -(1) 
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رات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة بيان تقدي -(2)
 حسب االنواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية .

  
اول عن مدى عدم بالتعليق عليه واعالم المق –( يومان من تاريخ تسلمه للبرنامج 21خالل ) –وما لم يقم المهندس 

مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته االخرى وفقان للعقد 
 . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط الداء انشطتهم .

مهندس ، دون تواٍن، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان يتعين على المقاول ارسال اشعار الى ال 
تؤثر تأثيران عكسيان على تنفيذ االشغال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز للمهندس 

ية و/او ان يقدم ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث المحتملة او الظروف المستقبل
 ( المتعلقة بالتغييرات .13/3مقترحاته بموجب احكام المادة )

اذا قام المهندس في أي وق  بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد ) مبينان مدى عدم التوافق  
ه يتعين على المقاول تقديم برنامج ( او انه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإن

 معدل الى المهندس اعماالن الحكام هذه " المادة " .
    "Extension of Time for Completion" تمديد مدة االنجاز : (8/4)

بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او كان  –( 20/1اعماال للمادة ) –يعتبر المقاول مخوالن  
( ، وذلك الي من 10/1ان يحصل تأخر ) والى أي مدى ( في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق المادة )متوقعان 

 االسباب التالية : 
( ، او أي تغير  جوهري 13/3التغييرات ، اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة ) -أ 

 لة في العقد ، او .آخر في كمية بنٍد ما من بنود االشغال المشمو 
 أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او  -ب 
 الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ، او  -ج 
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او تغيير في  االجراءات  -د 

 ، او الحكومية 
أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده ، او اٍي من المقاولين االخرين العاملين  -هـ 

 لحسابه في الموقع .
اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ، فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك اعماال  

( فان له ان يعيد النظر في 20/1ما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة )( وعند20/1للمادة )
 التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد ، ولكن لين له ان ينقص التمديد الكلي لمدة االنجاز .

 "Delays Caused by Authorities" التأخير بسبب السلطات:  (8/5)
 ، وهي : اذا انطبق  الشروط التالية 

بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة  -أ 
 قانونيان في الدولة ، و
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 ان هذه السلطات تسبب  بالتاخير او أعاق  عمل المقاول ، و  -ب 
بموجب  ير او االعاقة يمكن اعتباره سببان للتأخيران هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظوران ، فإن مثل هذا التأخ -ج 

 (. 8/4الفقرة )ب( من المادة ) 
 "Rate of Progress" نسبة تقدم العمل : (8/6)

 اذا تبين في أي وق  : 
 ان التقدم الفعلي بطئ جدان بحيث يصبح االنجاز متعذران خالل مدة االنجاز ، و/ او  -أ 
 ( ، 8/3او سوف يتخلف ( عن توقي  البرنامج الحالي المشار اليه في المادة ) ان تقدم العمل قد تخلف )  -ب 
(، عندئٍذ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته  8/4ولم يكن ذلك راجعان لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة )  

بّين االساليب المعدلة التي ( ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعمان بتقرير ي 8/3الى المقاول عمالن بالمادة ) 
 ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز .

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفان لذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، التي  
و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول ونفقته.  قاولقد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو الم

عمالن  –أما اذا ادت هذه االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول
ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، باالضافة الى أية تعويضات عن التأخير)  –( 2/5باحكام المادة ) 

 ( الحقان. 8/7وجدت( بموجب المادة ) ان 
  "Delay Damages" تعويضات التأخير  : (8/7)

( فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل اعماالن 8/2اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقان الحكام المادة ) 
وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص ( تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق ،  2/5الحكام المادة )  

عليه في ملحق عرض المناقصة ، وذلك عن كل يوم اعتباران من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال، اال ان 
مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ، يجب ان ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير ) إن 

 يه في ملحق عرض المناقصة .وجدت ( كما هو منصوص عل

تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق ، فيما عدا حالة انهاء العقد  
( قبل انجاز االشغال ، على ان اداء هذه التعويضات ال يعفي المقاول  15/2من قبل صاحب العمل بموجب المادة ) 

از االشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته االخرى التي يتحملها بموجب من أي من التزاماته النج
 العقد .

 "Suspension of Works" تعليق العمل : (8/8)
ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشغال او فيها كلها .  –في أي وق   –للمهندس  

ذا التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او وعلى المقاول خالل ه
 خسارة او ضرر .

الذي يكون فيه التعليق من مسؤولية  –والى المدى  –وللمهندس ايضان ان يبين اسباب التعليق في اشعاره . فاذا  
 ال تطبق . ( 8/11،  8/10،  8/9المقاول ، فإن احكام المواد التالية ) 
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 "Consequences of Suspension" تبعات تعليق العمل : (8/9)
  

 
اذا تكبد المقاول تأخران في مدة االنجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عمالن بالمادة 

لتقدير ما يستحقه المقاول عمالن  ( ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاران الى المهندس بذلك ، 8/8) 
 ( بخصوص :  20/1باحكام المادة ) 

أي تمديد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة )  -أ 
 ( ، و  4/  8

 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفاق على او اعداد تقديراته 3/5شعار ، يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة )وبعد تسلم المهندس لهذا اال 

 بشأن هذه االمور .
علمان بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصالح ما هو  

اخفاق من قبله في الحماية او التخزين او المحافظة  ناتج عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ، او عن أي
 ( .8/8على االشغال عمالن باحكام المادة )

 الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل  : (8/10)
"      Payment for Plant and Materials in Event of Suspension“ 

 :او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا/يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و 
 ( يومـان ، و 28او المواد، قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ) كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/ -أ 
ـــــان  -ب  ـــــان لصـــــاحب العمـــــل وفق ـــــزات و/او المـــــواد اصـــــبح  ملك ـــــك التجهي ـــــى ان تل ـــــاول باالشـــــارة عل ـــــام المق ق

 لصادرة عن المهندس . للتعليمات ا
 "Prolonged Suspension"       التعليق المطول : (8/11)

( يومان ، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان 84( لمدة تتجاوز )8/8اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة ) 
( يومان التالية 28ل الـ )فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خال  ,يصرح له باستئناف العمل

لتاريخ الطلب ، جاز للمقاول ، بعد اشعار المهندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام " 
الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال . اما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها ، جاز 

 ( .16/2عقد من قبله عمالن باحكام المادة )للمقاول ارسال اشعار بانهاء ال
 "Resumption of Works"استئناف العمل : (8/12)

اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما  
قاول ان يقوم باصالح أي استرداء او عيب بالكشف على االشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى الم

 او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق .
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 الفصل التاسع 
 االختبارات عند االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Contractor`s Obligations"التزامات المقاول : (9/1)
( ، 7/4يتعين على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز " طبقان الحكام هذا " الفصل " والمادة ) 

 د( . -4/1وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة )
( يومان قبل الموعد الذي يكون 21باشعار ال تقل مدته عن ) يتعين على المقاول ان يعلم المهندس 

فيه المقاول مستعدان الجراء أي من االختبارات عند االنجاز. وما لم يتفق على خالف ذلك ، يتم 
( يومان بعد هذا الموعد ، في اليوم او االيام التي يقوم المهندس 14اجراء هذه االختبارات خالل)

 بتحديدها . 
نتائج " االختبارات عند االنجاز" ، يتعين على المهندس اعتبار هامص تفاوت الثار استخدام  عند تقييم 

وعندما تعتبر االشغال، او أي قسم  ,صاحب العمل لالشغال على اداء االشغال او خواصها االخرى 
بنتائج  منها، انها قد اجتازت مرحلة " االختبارات عند االنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق

 تلك االختبارات الى المهندس .
 "Delayed Tests"االختبارات المتأخرة : (9/2)

اذا قام صاحب العمل بتأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة  
 ( بخصوص التدخل في اجراء االختبارات.10/3( و/أو المادة )7/4من المادة )

ر اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس ان يرسل اذا تم تأخي 
( يوما من تاريخ تسّلم االشعار 21اشعاران الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل )

يحددها المقاول  ، ويتعين على المقاول ان يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام التي
 شريطة اشعار المهندس بذلك.

( يومان ، جاز الفراد 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالل فترة الـ ) 
صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االختبارات 

 لمقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .وكأنها قد تم اجراؤها بحضور ا
 "Retesting"اعادة االختبار : (9/3)
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اذا اخفق  االشغال او أي قسم منها باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام المادة  
( عليها . ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفق  نتيجته الي جزء من 7/5)
 شغال ذي العالقة ، على ان تعاد االختبارات تح  نفن الشروط والظروف .اال
 
 

(9/4)  

 االخفاق في اجتياز االختبارات عند االنجاز :
"Failure to Pass Test onCompletion" 

اذا اخفق  االشغال ، او أي قسم منها ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتها بموجب  
 ( ، فان المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية : 9/3) المادة

 ( ، او 9/3أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ) -أ 
اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من  -ب 

هندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( االشغال او أي قسم منه، فللم
، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفن التعويضات المنصوص عليها ضمن 

 ج(، او -11/4احكام الفقرة )
 ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. -ج 
عاله ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى في حالة تطبيق الفقرة )ج( ا 

وفقان للعقد ، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبان لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة 
االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق ، وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االخفاق 

العقد ) أو حددت طريقة احتسابه ( ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى  محددان في
 الطريقتين التاليتين : 

يدفع مقابله  ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ) كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ( و -1 
 قبل اصدار شهادة تسلم االشغال ، او 

 ( .3/5( و )2/5قابلة بموجب احكام المادتين ) ان يتم تقديره والدفع م -2 
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 الفصل العاشر
 تسّلم االشغال من قبل صاحب العمل 

EMPLYER'S TAKING OVER 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 تسلم االشغال واقسام االشغال : (10/1)
"                           Taking Over of the Works and Sections"   

( بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ، فانه 9/4باستثناء النص الوارد في المادة ) 
 يتعين ان يتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما : 

( المتعلقة بمدة 8/2تكون االشغال قد تم انجازها وفقان للعقد ، بما في ذلك االمور المحددة في المادة ) -1 
 االنجاز ، وباستثناء ما يسمح به وفقان للفقرة )أ( ادناه ، و 

دة يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقان الحكـام هـذه "  الما -2 
. " 

( 14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال يقل عن ) 
واذا  ,انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم -برأي المقاول –يومان من التاريخ الذي تكون فيه االشغال 

 ليم أي قسم منها بنفن الطريقة .كان  االشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتس
 ( يومان من تاريخ تسلمه طلب المقاول :28يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خالل ) 
ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محددان فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال ، او أي قسم منها  -أ 

اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل جوهري  ، انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثناء
أو حينما يتم  للغرض الذي انشئ  من اجله ) إلى أن –أو أي قسم منها  -على استعمال االشغال 

 انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب (، او 
يستكمل انجازه حتى  ان يرفض الطلب ، مبينان االسباب ، ومحددان العمل الذي يترتب على المقاول ان -ب 

يمكن اصدار شهادة تسلم االشغال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقّدم 
 باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة " .

يومان، ( 28أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ ) 
وكان  االشغال او القسم ) حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقان للعقد، وعندها يجب 

 تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة . " اعتبار شهادة
 "Taking Over of Parts of the Works       ”  تسلم اجزاء من االشغال : (10/2)
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ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردان  –يجوز للمهندس  
 الدائمة .

ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ) بخالف االستعمال كاجراء مؤق  منصوص عليه  
ان يقوم المهندس باصدارشهادة تسلم  في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ( اال اذا او الى حين

 : م أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم، فإنهاالشغال لذلك الجزء . اما اذا قام صاحب العمل باستخدا
 يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ، و  - أ 
الشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ، وتتوقف مسؤولية تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من ا -ب 

 المقاول عن العناية به ، و 
 يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك . -ج 
بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصة  

وعلى المقاول ان يقوم  ,قاول ليستكمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز"للم
باجراء تلك االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليان ، وقبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " التي تخص 

 ذلك الجزء .
اال  -م جزء ما من االشغال و/ او استخدامه ، اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسل 

 فانه يتعين على المقاول :  –اذا كان ذلك منصوصان عليه في العقد او تم  موافقة المقاول عليه 
 ( ان يرسل اشعاران الى المهندس ، و 1) 
اليها   مضافان ( 20/1( ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة )2) 

 ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . 
( باالتفاق على 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم عمالن باحكام المادة ) 

 تلك الكلفة والربح او تقديرهما .
تأخير عما تبقى من االشغال اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال )غير القسم ( فان تعويضات ال 

وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال ) ان وجد ( اذا تم تسلم  ,يجب تخفيضها
اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء  ,جزء ما منه، يتم تخفيضها ايضان 

لكلية لالشغـال او القســم من االشغـــال ) حسب واقع الحال الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة ا
(، ان يقوم باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة 3/5( ويتعين على المهندس عمالن باحكام المـادة )

ة علمان بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب الماد ,بهذه النسب
 ( وال تؤثر على قيمة الحد االقصى لها .8/7)
 

 التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز: (10/3)
"                             Interference with Tests on Completion“ 
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صاحب  ( يومان الي سبب يعتبر14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز"  
العمل مسؤوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( انه قد تم 

 تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنان فيه انجاز االختبارات عند االنجاز. 
ى المقاول ان يقوم ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقان لذلك ، ولكن يتعين عل

وعلى  ,باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمليان قبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب "
( يومان يتضمن اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات 14المهندس ان يرسل اشعاران بمهلة )

 العالقة في العقد .
عند  مدة االنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات اذا تكبد المقاول تأخران في 

االنجاز ، فللمقاول ان يرسل اشعاران الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة 
 -( ، بخصوص :20/1)

د تأخر او سوف يتأخر ، وذلك أي تمديد في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان االنجاز ق -أ 
 ( .8/4بموجب المادة )

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد . -ت 
( باالتفاق عليها أو 3/5أن يقوم إعماالن للمادة ) -بعد تسلمه الشعار المقاول –وعلى المهندس  -ث

 .إعداد التقديرات المتعلقة بهذه األمور
 ب اعادتها الى وضعها السابق :تتطل االسطح التي (10/4)

                                  “Surfaces Requiring Reinstatement” 
باستثناء ما نص عليه خالفان لذلك في شهادة تسلم االشغال ، فان شهادة التسلم الي قسم او جزء ما من  

اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها  االشغال ، ال يمكن اعتبارها تصديقان على انجاز أية اراٍض او اسطح
 السابق .
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 الفصل الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 : واصالح العيوبإنجاز االعمال المتبقية  (11/1)
"            Completion of Outstanding Work and Remedying Defects" 

 منها ، في الحالة التي يتطلبها العقد  قسملغاية ان تكون االشغال ووثائق المقاول ، واي  
اء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب ) باستثن

 " المتعلقة بها ، او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عمليان ، فانه يتعين على المقاول : 
مدة معقولة وفقان انجاز أي عمل متبق اعتباران من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، خالل  -أ 

 لتعليمات المهندس ، و 
 تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقان لتعليمات صاحب العمل  -ب 

) او من ينوب عنه ( ، بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك االشغال او في أي قسم 
 منها ) حسب واقع الحال (.

و حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل ) او من ينوب عنه ( ان يرسل للمقاول واذا ما ظهر عيب ا 
 اشعاران بها .

 "  Cost of Remedying Defects"كلفة اصالح العيوب : (11/2)
ب(على مسؤوليته ونفقته الخاصة،اذا -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة) 

 ذي تعزى فيه هذه االعمال الى: كان  والى المدى ال
 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه ، او  -أ 
 تقديم تجهيزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ، او  -ب 
 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -ج 
سبب اخر ، كليان او جزئيان فانه يجب اما اذا كان  ، والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي  

ابالغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ) او نيابة عنه ( دون تواٍن وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق 
 ( المتعلقة باجراء التغييرات .13/3احكام المادة )

 تمديد فترة االشعار بالعيوب : (11/3)
                            ”  PeriodExtension of Defects Notification“ 
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لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي تمديـــد فتـــرة االشـــعار بـــالعيوب فـــي االشـــغال او أي قســـم منهـــا بموجـــب  
ـــد رئيســـي  (،2/5المـــادة ) ـــه هـــذه االشـــغال او أي قســـم منهـــا او أي بن ـــى الحـــّد الـــذي تكـــون في وال

ـــد تســـلمه( ال يمكـــن اســـتعماله لالغـــرا ـــع الحـــال بع ـــزات ) حســـب واق ـــه ، مـــن التجهي ض المقصـــودة من
 وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين . 

( ، او بناء على اجراءات 8/8اذا تم تعليق توريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة ) 
حكام هذا " الفصل " ال تنطبق على ( فإن التزامات المقاول وفق ا16/1المقاول بموجب احكام المادة )

أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كان  سوف تنقضي به فترة اإلشعار 
 بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك .

 "  Failure to Remedy Defects "االخفاق في اصالح العيوب : (11/4)
اصالح أي عيب او ضرر خالل فترة معقولة ، جاز لصاحب العمل ) او من ينوب اذا اخفق المقاول في  

عنه ( ان يرسل اشعاران بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعدان آخر الصالح تلك العيوب او االضرار 
 قبل انقضائه .

ذلك ان يتم واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على  
( ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات 11/2االصالح على حساب المقاول اعماالن للمادة )

 التالية ) حسب اختياره ( : 
ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين ، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول ، ولكن دون  -أ 

 –عمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا ال
ان يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح  –( 2/5اعماال للمادة )

 العيب او الضرر .
ان يطلب الى المهندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد  -ب 

 ( ، او 3/5جراءات المادة )مقابلها حسب ا
ـــة، مـــن االســـتفادة  -ج  ـــى حرمـــان صـــاحب العمـــل بصـــورة جوهري ـــؤدي ال ـــب او الضـــرر ي اذا كـــان العي

ـــــه، او انهـــــاءه  ـــــد بكامل ـــــه ان ينهـــــي العق ـــــة مـــــن االشـــــغال أو أي جـــــزء رئيســـــي منهـــــا فل الكامل
، بالنســـــبة لـــــذلك الجـــــزء الرئيســـــي منهـــــا ممـــــا ال يمكـــــن اســـــتخدامه لالغـــــراض المقصـــــودة منـــــه
ـــك مـــن  ـــر ذل ـــد، او غي ـــب لصـــاحب العمـــل بموجـــب العق ـــوق اخـــرى تترت ـــة حق ـــدون االجحـــاف بأي وب
االســــباب، وبحيــــث يكــــون لصــــاحب العمــــل الحــــق فــــي اســــترداد جميــــع المبــــالغ التــــي تــــم دفعهــــا 
علـــــى االشـــــغال او علـــــى ذلـــــك الجـــــزء ) حســـــب واقـــــع الحـــــال ( مضـــــافان اليهـــــا نفقـــــات التمويـــــل 

 اعادة التجهيزات والمواد الى المقاول .ونفقات التفكيك واخالء الموقع و 
      "oval of Defective WorkmRe    "إزالة االشغال المعيبة : (11/5)

بعد الحصول  –اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاول  
ة اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اي –على موافقة صاحب العمل 
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تالفة ، اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان االداء بما يعادل كامل 
 قيمة االستبدال لتلك التجهيزات المنقولة ، او ان يقدم ضمانان آخر مناسبان بشأنها .

 
 "Further Tests" االختبارات االخرى : (11/6)

اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ، فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة  
( يومان من تاريخ اتمام 28اجراء أي من االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل )

 اصالح العيب او الضرر .
ي اجري  بموجبها االختبارات السابقة ، اال ان كلفة يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفن الشروط الت 

اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالن عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة 
 ( فيما يخص كلفة اعمال االصالح .11/2)

 "Right of Access" حق الدخول الى الموقع : (11/7)
اء " ، يظل المقاول متمتعان بحق الدخول الى االشغال ، كما يتطلب االمر الى ان يتم اصدار " شهادة االد 

بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل " ، اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات 
 االمنية المعقولة لصاحب العمل .

 "Contractor to Search"   واجب المقاول في البحث عن االسباب : (11/8)
ان يبحــــث بموجــــب توجيهــــات المهنــــدس عــــن  –اذا طلــــب المهنــــدس ذلــــك  –يتعــــين علــــى المقــــاول  

ـــم تكـــن كلفـــة اصـــالح العيـــوب علـــى حســـاب المقـــاول بموجـــب , اســـباب أي عيـــب فـــي االشـــغال ومـــا ل
( ، فانـــــه يتعـــــين علـــــى المهنـــــدس ان يقـــــدر الكلفـــــة المترتبـــــة علـــــى عمليـــــة 11/2احكـــــام المـــــادة )
ـــع ربـــح معقـــول ، بموجـــب احكـــام المـــادة )البحـــث عـــن االســـ ـــا باالتفـــاق او باعـــداد 3/5باب ، م ( إم

 التقدير الالزم لها واضافتهما الى قيمة العقد .
 "Performance Certificate"                 : شهادة االداء (11/9)

" شهادة االداء " للمقاول ال يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار  
 مبينان فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة منه بموجب العقد . 

( يومان من بعد انقضاء آخر فترة من فترات 28يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة االداء " خالل ) 
ان يكون المقاول قد قدم جميع " وثائق المقاول "  االشـــــعار بالعيوب ، او في اقرب فرصـــــة ممكنة, بعد

وانجز االشــــغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصــــالح اية عيوب فيها ، كما يتم ارســــال نســــخة من 
 شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 ان " شهادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةن لقبول االشغال . 
 "Unfulfilled Obligations " :ت غير المستوفاه االلتزاما (11/10)
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بعد ان يتم صــــدور " شــــهادة االداء "، يبقى كل فريق مســــؤوالن عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه.   
وعليــه ، يظــّل العقــد ســـــــــــاري المفعول بين الفريقين الى ان يتم تحــديــد طبيعــة ومــدة االلتزامــات غير 

 المستوفاة .
 
 

(11/11) 

 
 
 "Clearance of Site "                        :خالء الموقعا

  
يتعين على المقاول ، عند تســـــلمه لشـــــهادة االداء ، ان يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول ، 

 والمواد الفائضة  والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة .
( يومـــان مـــن بعـــد تـــاريخ تســـلم 28تهـــا خـــالل )واذا لـــم تكـــن جميـــع هـــذه المعـــدات واللـــوازم قـــد تمـــ  ازال 

صــــاحب العمــــل لنســــخة " شــــهادة االداء " ، فانــــه يحــــق لصــــاحب العمــــل ان يبيــــع او يــــتخلص مــــن 
بقاياهـــا ،  ويكـــون صـــاحب العمـــل مخـــوالن بـــأن يســـترد التكـــاليف التـــي تكبـــدها التمـــام عمليـــة البيـــع 

 او التخلص واستعـادة الموقـع .
ض من حصـــــيلة البيع . اما اذا كان  قيمة ما تم تحصـــــيله تقل عما انفقه يدفع للمقاول أي رصـــــيد فائ 

 صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .
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 الفصل الثاني عشر 
 كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ  ــ

 "Works to be measured" كيل االشغال  : (12/1)
 تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " . 
ـــاول ،   عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشعاران معقوالن إلى ممثل المقـ

 والذي يتعين عليه : 
بالحضـــور او ان يرســـل ممثالن آخر مؤهالن لمســـاعدة المهندس في اجراء  ان يمتثل دون تواٍن اما -أ 

 الكيل ، أو
 ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه .  -ب 
 اذا تخلف المقاول عن الحضـــــــــور او ارســــــــــال ممثل عنه ، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس  

 ) أو من ينوب عنه ( مقبوالن ككيل صحيح . 
وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفان لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ، فانه  

يتعين على المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق 
ول عن الحضور تعتبر عليها مع المهندس ، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة . فاذا تخلف المقا

 القيود مقبولة وصحيحة 
أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن 
يشعر المهندس بذلك، مبينان األمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود ويتعين على المهندس 

ن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها وفي حالة أن بعد تســــــــلمه لهذا اإلشــــــــعار، أ
( يومان من بعد تاريخ دعوته لتفحصـــها، فإنها 14المقاول لم يرســـل ذلك اإلشـــعار إلى المهندس خالل )

 تعتبر مقبولة وصحيحة.
 "Method of  Measuremen”                : أسلوب الكيل  (12/2)
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د خالفان لذلك في العقد  وعلى الرغم من وجود أية اعراف محلية، يتم الكيل على النحو باستثناء ما ير  
 التالي :

 تكال االشغال كيالن هندسيان صافيان للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة ، و  -1 
 يكون اسلوب الكيل وفقان لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق. -2 
 

(12/3) 
 

 "Evaluation"تقدير القيمة:
 –( 3/5عمالن باحكام المادة ) –باســـتثناء ما هو وارد خالفان لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس  

أن يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال ، وذلك باعتماد 
لذ يه او ا مادتين )الكيل الموافق عل ( اعاله ، وبســـــــــعر 12/2و  12/1ي يتم تقديره بموجب احكام ال
 الوحدة المناسب للبند .

يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لم يكن هذا البند موجودان ، يعتمد سعر  
االشـــــغال ، في  الوحدة لبند مشـــــابه . ومع ذلك فانه يلزم تحديد ســـــعر وحدة مناســـــب جديد لبند ما من

 الحالتين التاليتين :
( من الكمية المدونة في جدول الكميات %10( اذا اختلف  الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على )1) -أ 

 او أي جدول آخر، و 
( %0,01( كان حاصل ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد لهذا البند ، يتجاوز )2)  

 العقد المقبولة "، و من قيمة 
 (، و %1كان الختالف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى ) (3)  
 إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثاب  " ، او  ( 4)   
 م الفصل " الثالث عشر " و ( ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكا1)-ب 
 ( انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و 2) 
( انه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب الن طبيعة العمل فيه ليس  متشابهة مع أي بند من 3) 

 او ان العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه . ,بنود العقد
الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول اثر  يتم اشتقاق سعر الوحدة 

 االمور الموصوفة في الفقرتين ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها . 
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة  

 ة لتنفيذ العمل مضافان اليها ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .المعقول
والى ان يحين وق  االتفاق على ســـــعر الوحدة المناســـــب او تقديره فإنه يتعين على المهندس ان يقوم  

 بوضع سعر وحدة مؤق  الغراض شهادات الدفع المرحلية .
 ”nsOmissio:”   االلغاءات (12/4)
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عندما يشــــــكل الغاء أي عمل جزءان ما )أو كالن ( من التغيير ) االمر التغييري ( ، ولم يكن قد تم االتفاق  
 على تحديد قيمته ، فانه :

اذا كان المقاول سوف يتكبد ) او قد تكبد ( كلفة ما كان مفترضان فيها ان تكون مغطاة بمبلغ يشكل  -أ 
 " فيما لو لم يحصل االلغاء ، و جزءان من " قيمة العقد المقبولة 

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه ) او نتج عنه ( ان هذا المبلغ ال يشكل جزءان من قيمة العقد ، و  -ب 
ــــــــــة   -ج    ان هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشــمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالـ

مع تقديم التفصيالت المؤيدة . كما يتعين على المهندس يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك 
ان يتوصل باالتفاق، او ان يقوم باعداد  –( 3/5عمالن باحكام المادة ) –، عند تسلمه لهذا االشعار 

 التقدير الالزم لهذه الكلفة ، الضافتها الى قيمة العقد.
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الفصل الثالث عشر    
 التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      "Right to Vary":  صالحية احداث التغيير   (13/1)
بإمكان المهندس ، في أي وق  قبل صدور شهادة تسلم االشغال ، ان يبادر باحداث تغييرات في االشغال ،  

 فيه . سواء من خالل تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحان للنظر 
يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ) امر تغييري ( وينفذه بدون تواٍن ، اال اذا قدم المقاول اشــــــــعاران الى  

المهندس يعلمه فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية ، على 
ى تســــلم المهندس لمثل هذا اإلشــــعار ، يتعين عليه اما ان ان يرفق باشــــعاره التفصــــيالت المؤيدة لرأية . لد

 يلغى اويثب  او يعّدل في تعليماته .
 -يمكن ان يشتمل كل تغيير ) امر تغييري ( على ما يلي : 
تغييـــرات فـــي الكميـــات الي بنـــد مـــن بنـــود االشـــغال المشـــمولة فـــي العقـــد ) اال ان مثـــل هـــذه التغييـــرات  -أ 

 بالضرورة ( ، أو ال تشكل امران تغييريان 
 تغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال ، أو -ب 
 تغييرات في المناسيب واالماكن و/او االبعاد الي جزء من االشغال ، أو -ج 
 الغاء أي من االشغال ) اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ( ، أو  -د 
 حتى ذلك ما لم و -، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة تنفيذ أي عمل اضافي  -هـ 

أي " اختبارات عند االنجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافية اخرى ، 
 او 

 تغييرات في تسلسل او توقي  تنفيذ االشغال .  -ز 
او أي تعديل في االشـــــــغال ، اال اذا قام المهندس ) أو الى ان يقوم ( ال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/ 

 باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كتغيير .
 "Value Engineering":الهندسة القيّمية   (13/2)

،  يمكن للمقاول في أي وق  ان يقدم الى المهندس اقتراحان خطيان ، يعرض فيه رأيه ، الذي إن تم اعتماده 
 فانه :

 يعجل في انجاز االشغال ، أو -1 
يخفض قيمة االشــــغال ) لمصــــلحة صــــاحب العمل ( فيما يخص عمليات التنفيذ او صــــيانة او تشــــغيل  -2 

 االشغال ، او 
 يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او  -3 
 انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 
يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حســـــاب المقاول ، وان يكون مســـــتوفيان لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة  

 ( الحقان .13/3في المادة )
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اذا اشــــــتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديالن على تصــــــميم أي جزء من االشــــــغال  
 ) اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ( :الدائمة ، فانه يتعين القيام بما يلي 

 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   - أ 
 أ ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1تطبق عليه احكام الفقرات )   -ب 
المهنـدس ، عمالن  اذا ترتـب على هـذا التعـديـل تخفيض في قيمـة العقـد لهـذا الجزء ، فـانـه يتعين على -ج 

( ان يقوم باالتفاق على او تقدير بدل االتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه 3/5باحكام المادة )
 ( من الفرق بين المبلغين التاليين : %50في قيمة العقد . ويكون هذا البدل مساويان لـ )

ج عن التعديل ، باســــــــتثناء التعديالت التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء ، مما هو نات -(1) 
( ، والتعديالت بســــــبب تغير التكاليف بموجب 13/7بســــــبب تغيير التشــــــريعات بموجب المادة ) 

 ( ، و 13/8المادة )
التخفيض الحاصــــل ) ان وجد ( في قيمة تلك االجزاء المغيرة بالنســــبة لصــــاحب العمل ، مأخوذان  -( 2) 

 و العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية .في االعتبار اي نقص في النوعية ا
 ( ، فعندها ال يحتسب أي بدل لالتعاب . 2( تقل عن قيمة )1اال انه اذا وجد أن قيمة ) 

      "Variation Procedure  "اجراءات التغيير: (13/3)
يتعين على المقاول ان اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصـــــدار التعليمات بتغييٍر ما ، فإنه  

يســــتجيب للطلب كتابيان في اســــرع وق  ممكن عمليان ، اما بإبداء اســــباب عدم قدرته على االمتثال ) ان كان 
 هذا هو الحال (، او بأن يقدم ما يلي :

 وصفان لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و  - أ 
(، واثره 8/3ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة ) مقترحات المقاول الي تعديل يلزم -ب 

 على مدة االنجاز ، و 
 اقتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير . -ج 
( او 13/2يتعين على المهندس ، باســــــرع ما يمكن عمليان ، بعد تســــــلمه القتراح المقاول ) بموجب المادة ) 

إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاته عليه ، علمان بأنه يتعين لغير ذلك ( ان يرد على المقاول 
 على المقاول ان ال يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد . 

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تســجيل النفقات ، يجب ان تصــدر من المهندس الى المقاول ، وعلى  
 تسلم تلك التعليمات . المقاول ان يعلمه ب

يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصــل الثاني عشــر" ، اال اذا اصــدر المهندس تعليماته او وافق  
 على غير ذلك عمالن باحكام هذا الفصل " .

 "ayment in Applicable CurrenciesP "الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها : (13/4)
ى دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم االتفاق على أي تعديل لالسعار اذا نص العقد عل 

او الموافقة عليه ، ان تم اجراء تقدير بشأنه ، كما ذكر اعاله ، فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل 
ب الفعلية او المتوقعة للعمالت عملة من العمالت الواجب الدفع بها . وبناءن عليه ، فانه يجب االشارة الى النس

 التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد . 
    "Provisional Sums"المبالغ االحتياطية  :  (13/5)
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ويــــتم تعــــديل قيمــــة يــــتم اســــتخدام كــــل مبلــــغ احتيــــاطي فقــــط كليــــان او جزئيــــان وفقــــان لتعليمــــات المهنــــدس ،  
 العقد وفقان لذلك .

ال يشــــــمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالعمل او اللوازم او الخدمات التي تم  
رصـــــد المبلغ االحتياطي الجلها ، وفقان لتعليمات المهندس . ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس ان يصـــــدر 

 -:تعليمات بخصوص ما يلي 
قدير  -أ  قديمها ( ، ويتم ت ما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلوب ت فذه المقاول ) ب لعمل ين

 ( و/أو13/3قيمته كتغيير بموجب المادة )
التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شـــــــــراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمتها على النحو  -ب 

 لى قيمة العقد :التالي ، الضافتها إ
 المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ) او المستحقة الدفع من قبله ( ، و  -1 
مبلغان مقابل المصــاريف االدارية والربح ، محســوبان كنســبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النســبة  -2 

، فان لم ترد مثل هذه النسبة  المئوية ذات الصلة ) إن وجدت( كما حددت في أي من الجداول المناسبة
 في الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

يتعين على المقاول ، عندما يطلب المهندس منه ذلك ، ان يقدم له العروض المســـعرة والفواتير والمســـتندات  
 والحسابات او االيصاالت االثباتية . 

      "DayWork":  العمل باليوميه   (13/6)
لالعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة ، يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس  

العمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ، وباالجراءات المحددة 
 مشموالن في العقد، فان احكام هذه المادة ال تطبق. تاليان اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " 

ان يقدم الى المهندس العروض المســـعرة ، كما انه  –قبل تثبي  طلبات شـــراء اللوازم  –يتعين على المقاول  
يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع ان يقدم الفواتير والمســتندات والحســابات او االيصــاالت المتعلقة بأي 

 لوازم . من هذه ال
وباســـــــــتثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فانه يتعين على المقاول ان  

يقدم كشـــوفان يومية دقيقة ) على نســـختين ( تتضـــمن التفاصـــيل التالية للموارد التي تم اســـتخدامها في تنفيذ 
 عمل اليوم السابق :

 دمو المقاول ، و اسماء ووظائف ومدة عمل مستخ -أ 
 تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و  -ب 
 كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .  -ج 
يقوم المهندس بتوقيع نســــــخة واحدة من كل كشــــــف اذا وجده صــــــحيحان او وافق عليه ، ومن ثم يعيده الى  

المقاول بتقديم كشـــف مســـعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضـــمينه في كشـــف المقاول . الحقان لذلك يقوم 
 ( . 14/3الدفعة التالية بموجب احكام المادة )

 "Adjustments for Changes in Legislation لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" (13/7)
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 تيجـة أي تغيير في قوانين الـدولـة يتعين ان تعـدل قيمـة العقـد لمراعـاة ايـة زيـادة او نقصــــــــــان في الكلفـة ن 
) بمافي ذلك ســـــّن قوانين جديدة والغاء او تعديل قوانين قائمة ( او في التفســـــيرات القضـــــائية او الحكومية 
الرســــمية لها، اذا حصــــل ذلك التغيير بعد التاريخ االســــاســــي ، ونتج عنه تأثير على اداء المقاول اللتزاماته 

 بموجب العقد .
اول ) او كان سيتكبد ( تأخيران و / او كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين او في تلك اذا تكبد المق 

التفسيرات ، مما حصل بعد التاريخ االساسي ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاران الى المهندس بذلك 
 ( بخصوص : 20/1، لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة )

تمديد مدة االنجاز بســــبب التأخير الحاصــــل ، اذا كان االنجاز قد تأخر او ســــوف يتأخر ، وذلك بموجب  -أ 
 ( و 8/4المادة )

 أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
ان يتوصـــل الى  –( 3/5عمالن باحكام المادة ) –وبعد تســـلم المهندس لمثل هذا االشـــعار ، فانه يتعين عليه  

 فاق عليها او ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور . ات
 ""Adjustments for Changes in Costالتعديالت بسبب تغّير التكاليف  :  (13/8)

أن مصـــــــــطلح " جدول بيانات التعديل الوارد في هذه المادة "  يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق  
 الة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .بملحق عرض المناقصة ، وفي ح

في حالة تطبيق احكام هذه " المادة " ، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب ان يتم تعديلها لتشـــــــــمل اثر  
الزيادة او النقصــــــان بســــــبب أي ارتفاع او انخفاض يطرأ على اجور االيدي العاملة او على اســــــعار اللوازم 

ها من مدخالت االشـــــــــغال  من خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه " المادة " ، والى المدى الذي وغير 
يكون فيه التعويض الشـــامل بســـبب أي ارتفاع او انخفاض في الكلفة غيرمغطى ضـــمن احكام هذه المادة او 

لى مبلغ عرضــــــي للتعويض احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انها تحتوي ع
 عن التقلبات االخرى في الكلفة .

يتم احتســـــاب التعديل في المبالغ المســـــتحقة الدفع الى المقاول ) كما يتم تقدير قيمتها باســـــتعمال الجداول  
المناســـبة ومن خالل تصـــديق شـــهادات الدفع ( وذلك بتطبيق المعادلة التالية ، وذلك لحاالت الدفع بالعمالت 

كٍل على حدة ، علمان بأن هذا التعديل ال يســــــــري على أي عمل يتم تقديره على اســــــــاس الكلفة او  المختلفة
 االسعار الدارجة . 

 -أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية : 
 ( +0ل /ن( + د ) ل 0م/ن( + ج ) م 0ع/ن( = أ + ب ) ع ن معامل التعديل )ت 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
ت = معامل التعديل الذي تضــــرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خالل الفترة الزمنية )ن( مقدرة  

 باالشهر ، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة . 
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غير القابل للتعديل من  = معامل ثاب  يتم تحديده في جدول بيانات التعديل ذات الصـــــــــلة ، ويمثل الجزء  أ
 الدفعات التعاقدية .

ـــــــ، د = معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ االشغال كالعمالة والمعدات   ب، جـ
 والمواد . 

(= مؤشــــرات الكلفة الحالية او االســــعار المرجعية للفترة ) ن ( معبران عنها بعملة الدفع ذات ن، ل ن، م ن)ع 
لة ، ويطبق كل واحد منها على عنصر الكلفة المجدول ذي الصلة ، وذلك في التاريخ الص

( يومان 49الذي يسبق اليوم االخير من الفترة ) التي تتعلق بها شهادة الدفع المعنية( بـــ )
. 

ل (= مؤشــرات االســعار " االســاســية او المرجعية لعناصــر الكلفة في موعد التاريخ االســاســي لك0، ل0، م0)ع 
 عملة من العمالت . 

على ان يتم استعمال " مؤشرات االسعار " او االسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل ، واذا كان  
هنالك شك في مصدرها ، فيتم تقديرها من قبل المهندس . ولهذا الغرض فانه يجب االسترشاد بقيم "مؤشرات 

مصـــدر المذكور، ولو ان هذه التواريخ ) وكذلك هذه القيم ( قد ال االســـعار " بتواريخ محددة لغاية توضـــيح ال
 تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجعية . 

في الحاالت التي تكون فيها " عملة مؤشـــــــر االســـــــعار " غير العملة المحددة في الجدول ، فانه يجب اجراء  
البنك المركزي بتاريخ انطباق مؤشـــر  التحويل الالزم في اســـعار العمالت باعتماد ســـعر البيع المحدد من قبل

 االسعار . 
والى ان يحين الوق  الذي يكون فيه تحديد مؤشرات االسعار متاحان ، فإنه يتعين على المهندس وضع مؤشر  

مؤق  لغرض اصـــدار شـــهادات الدفع المرحلية ، وفي الوق  الذي يصـــبح فيه مؤشـــر االســـعار متاحان ، يعاد 
 ان لذلك . احتساب قيمة التعديل وفق

اذا اخفق المقاول في انجاز االشـــغال خالل مدة االنجاز ، فانه يتم احتســـاب التعديل على المبالغ المســـتحقة  
 بعد مدة االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين : 

" كل مؤشــر ســعر او ســعر واجب التطبيق في اليوم التاســع واالربعين قبل تاريخ انقضــاء " مدة االنجاز  -1 
 لالشغال ، او 

 دليل االسعار او السعر الحالي ، -2 
 ايهما افضل لصاحب العمل .  
أما بخصـــــوص معامالت التوزين ) ب، ج ، د ( للعناصـــــر المكونة للكلفة ) ع ، م ، ل ( المحددة في جدول  

، او انها لم تعد  بيانات التعديل ، فإنه ال يعاد النظر فيها اال اذا اصـــــــــبح  غير معقولة ، او غير متوازنة
 تنطبق ، نتيجة للتغييرات . 
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 الفصل الرابع عشر 
 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ""The Contract Priceقيمة العقد  : (14/1)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :  
 ( ، وتكون هذه القيمة خاضعة الي  12/3تفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة ) يتم اال  - أ 

 تعديالت تتم بموجب احكام العقد ، و 
  يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد،  -ب 

 13/7النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة )  وال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه
 ( ، و 

ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غيره من الجداول هي كميات تقريبية ، وال تعتبر بأنها هي  -ج 
 الكميات الفعلية والدقيقة : 

 لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او  -1 
 وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و  الغراض الكيل -2 
( يومان من تاريخ المباشـــــــــرة ، اقتراحه المتعلق 28يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، خالل ) - د 

بتحليل الســـــــــعر لكل بند تم تســـــــــعيره في الجداول كمبلغ مقطوع . وللمهندس ان يعتبر هذا التحليل عند 
 ال انه ال يعتبر ملزمان باعتماده . اعداده شهادات الدفع ، ا

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : (14/2)
يدفع صـــــــــاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة ، كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز ، عندما يقدم المقاول  

وطريقة دفع اقساطها الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة 
 ) ان تعددت ( والعمالت التي يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . 

ما لم ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق  
 عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

( باصــدار شــهادة دفع 14/3وم المهندس بعد تســلمه كشــف المطالبة بالدفعة المقدمة عمالن باحكام المادة )يق 
 مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : 

 ( ، و 4/2ضمان االداء بموجب المادة ) -1 
تها لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكون صادرة عن كيان كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمال  -2 

مالي ومن داخل دولة ) او نظام تشـــــــــريعي آخر ( يوافق عليهما صـــــــــاحب العمل ، وتكون هذه الكفالة 
 بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل . 
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كفالة الدفعة المقدمة حتى ســــداد قيمة الدفعة المقدمة  يتعين على المقاول المحافظة على اســــتمرار صــــالحية 
الى صـــــاحب العمل بكاملها ، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اوالن باول بالقدرالمســـــترد من المقاول كما 
يتم بيانه في شــــــــهادات الدفع . واذا كان من بين شــــــــروط الكفالة انقضــــــــائها بتاريخ محدد ، ولم يكن قد تم 

( يومان من تاريخ حلول موعد انقضــــــــائها ، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه 28ا قبل )اســــــــترداد قيمته
 الحالة ، ان يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل . 

 يتم اســترداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصــميات بنســب مئوية من شــهادات الدفع ، على النحو التالي ، 
 تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : ما لم يكن قد 

كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة ) باستثناء الدفعة المقدمة والخصميات االخرى  - أ 
 ( من قيمة العقد المقبولة مخصومان منها المبالغ االحتياطية ، و %10ورد المحتجزات ( ما يتجاوز )

ــ -ب  ــــــــــــــــــ )يتم اجراء الخصـــــــــمي ــدين لـ ــة اســـــــــتهالك ال ــل شـــــــــهــادة دفع%25ات بنســـــــــب  ( من قيمــة ك
) باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات االخرى ورّد المحتجزات ( بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة 

 المقدمة ، حتى ذلك الوق  الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 
قدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام " اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة الم 

حسب  –الفصل الخامن عشر " او الفصل السادس عشر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"
فإن رصـــيد الدفعة المقدمة غير المســـّدد يصـــبح مســـتحقان وواجب الســـداد فوران من المقاول الى  –واقع الحال 

 ب العمل .  صاح
 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديم طلبات الدفع المرحلية (14/3)

ــــدفع   ــــال ــــة ب ــــة كــــل شـــــــــهر كشـــــــــف المطــــالب  يتعين على المقــــاول ان يقــــدم الى المهنــــدس بعــــد نهــــاي
تفاصـــــيل  نســـــخ ( وبحيث يكون الكشـــــف معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس ، ومبينان فيه 6) من 

المبالغ التي يعتبر المقاول انها تســـــتحق له ، ومرفقان به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشـــــهري عن 
 .( 4/21تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة )

عمالت يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حسب انطباقها ، والتي يجب ان يعبر عنها ب 
 -الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 

ـــــــــــــر ) شـــــاملةن   القيمة التعاقدية التقديرية لالشـــــغال المنفذة - أ  ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشـــــهـ
  التغييرات ، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ( ، و

أي مبــــالغ يجــــب اضــــافتها او خصــــمها مقابــــل تعــــديل االســــعار بســــبب تغّيــــر التشــــريعات او بســــبب -ب 
 (، و13/8و  13/7تغير التكاليف، عمالن باحكام المادتين ) 

أي مبلغ يجب خصــــمه كمحتجزات، وبواقع النســــبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصــــة اقتطاعان  -ج 
قة اعاله ، حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصى من اجمالي المبالغ المتحق

 لقيمة المحتجزات ) ان وجد( كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و 
( 14/2اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجب احكام المادة ) -د 

 ، و 
 ( ، و 14/5فتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة )أية مبالغ يجب اضا-هـ 
اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد أصبح  مستحقة بموجب أي من احكام العقد ، او لغير ذلك من  -و 

 االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و 
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 بموجب شهادات الدفع السابقة .  خصم المبالغ التي تم دفعها -ز 
 

 "  :Schedule of Payments"جدول الدفعات   (14/4)
اذا تضــــــمن العقد جدوال للدفع محددان فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقســــــاط ، عندئٍذ ، وما لم يكن قد نص  

 على غير ذلك في هذا الجدول :
 أ( اعــاله، و -14/3التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم - أ 
 ( المتعلقة بالتحضيرات ، و 14/5ال تطبق المادة )-ب 
اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي -ج 

فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المادة  لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ،
( لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى الذي تاخر به تقّدم العمل عن ذلك 3/5)

 الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
بتقديرات غير ملزمة للدفعات  أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات ، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم 

( يومان 42التي يتوقع انها تســـتحق له في نهاية كل دورة ربع ســـنوية على ان يتم تقديم التقدير االول خالل )
من تاريخ المباشرة  ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، الى ان يتم اصدار شهادة 

 تسلم االشغال . 
 يزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ) التحضيرات (  :التجه (14/5)

”                               Plant and Materials Intended for the Works"   
 – 14/3اذا كان  احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضــــمين شــــهادات الدفع المرحلية ، عمالن باحكام الفقرة ) 

 -هـ ( ما يلي :
 مبلغان مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، و -1 

التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات والمواد قد دخل  كجزء من  -2 
 أ( . -14/3االشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة )

( ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة 1-( و )ج1–القوائم المشار اليها في الفقرتين ) ب اذا لم تكن  
 ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

 يتعين على المهندس ان يقّدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية :  
 ان يكون المقاول :  -أ 
يوٍد وافية جاهزة للمعاينة ) بما فيها طلبات الشـــــراء وااليصـــــاالت ، والتكاليف ، واســـــتعمال قد احتفظ بق -1 

 التجهيزات والمواد ( ، و 
 قد قدم كشفان بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيدان ببيانات اثباتية كافية ,  -2 
 -وان أيا مما يلي :       
 مواد ذات العالقة : ان التجهيزات وال -ب 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و  -1 
 انها قد تم شحنها باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عمالن باحكام العقد ، و  -2 
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انها موصــوفة ضــمن ســند شــحن صــحيح او أي اثبات اخرى للشــحن ، وتم تســليمها الى المهندس مع  -3 
انات دفع اجرة الشـــــــــحن والتأمين ، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة ، وكفالة بنكية معدة على بي

نموذج وصـــــــــادرة عن كيان مالي موافق عليها من قبل صـــــــــاحب العمل وبالمبالغ والعمالت المحددة 
عة الم لدف ثل لنموذج ا لة بنموذج مما مادة" . يمكن ان تكون هذه الكفا قدمة بموجب احكام هذه " ال

( ، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصال التجهيزات والمواد 14/2المشار اليه في المادة )
 وتخزينها بشكل مالئم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او : 

 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة : -ج 
 ة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ، و هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقص -1 
انها قد تم ايصـــــــالها وتخزينها في الموقع بصـــــــورة مناســـــــبة وحمايتها ضـــــــد الفقدان او الضـــــــرر او         2 

 االسترداء، ويظهر انها تفي متطلبات العقد . 
هندس لكلفة التجهيزات (  من تقديرات الم %80عندها يكون المبلغ االضـــــــافي الذي يتم تصـــــــديقه معادالن )  

والمواد ) بما في ذلك كلفة االيصـــــال الى الموقع ( ، مع االخذ في الحســـــبان الوثائق المذكورة في هذه المادة 
 والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد . 

 أ(-14/3تكون العمالت لهذا المبلغ االضــافي مماثلة لما ســيتم به صــرف الدفعات المســتحقة بموجب الفقرة ) 
في ذلك الوق  ، يجب مراعاة ان تكون شـــــــــهادة الدفع شـــــــــاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه ، والذي يعتبر 
معادالن لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بانواع ونســـــــــب العمالت الواجب تطبيقها ، لهذه القيمة االضـــــــــافية 

 للتجهيزات والمواد ذات العالقة . 
 "Issue of Interim Payment Certficates         "  اصدار شهادات الدفع المرحلية (14/6)

لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسلم صاحب العمل ضمان االداء ويوافق عليـه ،  
 -( يومان من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها 28خالل مدة ) –وبعدها يتعين على المهندس 

ى صــاحب العمل شــهادة دفع مرحلية مبينان فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يســتحق للمقاول ان يصــدر ال
 بصورة منصفة ، ومرفقان بها التفاصيل المؤيدة . 

اال ان المهندس ال يعتبر ملزمان قبل صــدور " شــهادة تســلم االشــغال "  باصــدار أي شــهادة دفع مرحلية ، اذا  
تجزات واالقتطاعات االخرى ( اقل من الحد االدنى ) ان وجد ( للدفعة المرحلية كان  قيمتها ) بعد خصـــــم المح

 المشار اليه في ملحق عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.
 اال انه :  ,ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر 
ي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد ، فيمكن حبن كلفة اذا كان أي شـــــئ تم توريده او أ -أ 

 االصالح او االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و / أو 
اذا كان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء أي عمل او التزام وفقان للعقد وتم إشــــعاره بذلك من قبل -ب 

 هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه . المهندس جاز حبن قيمة 
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ان يقوم بعمل أي تصحيح او تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب  -في أي شهادة دفع  -يجوز للمهندس  
على قيمة أي شـــهادة دفع ســـابقة، كما ان أي شـــهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشـــران على رضـــا المهندس او 

 او قبوله او اقتناعه.  موافقته
 "Payment" :الدفع للمقاول   (14/7)

 يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : 
( يومان 21( يومان من تاريخ اصــــدار كتاب القبول ، او خالل )42القســــط االول من الدفعة المقدمة خالل ) -أ 

( ولكفالة الدفعة المقدمة عمالن بالمادة 4/2من تاريخ تســلم صــاحب العمل لضــمان االداء ، عمالن بالمادة )
 ( ايهما كان متأخران اكثر ، و 14/2)

( يومان من تاريخ تســـلم المهندس لكشـــف الدفعة والوثائق 56المبلغ المصـــدق لكل دفعة مرحلية ، خالل ) -ب 
 المؤيدة له ، و 

م صـاحب العمل لشـهادة الدفعة ( يومان من تاريخ تسـل56المبلغ المصـدق بشـهادة الدفعة الختامية خالل ) -ج 
 هذه.

يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي  
 يعينه المقاول في دولة الدفع ) لهذه العملة ( والمحددة في العقد .

 " Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : (14/8)
( ، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل 14/7لم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة )اذا لم يتس 

عن اية مبالغ يتأخر دفعها له ، بحساب مركب شهريان عن مدة التأخير . وتحسب هذه المدة اعتباران من تاريخ 
المرحلية ) في حالة الفقرة  ( بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع14/7الدفع المنوه عنه في المادة )

 ب( . – 14/7
وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية  

 ( ويتعين دفعها بالعملة المحّددة لها . %3التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافان اليها )
ان لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، و دون االجحاف بأي حق او يكون المقاول مستحق 

 تعويض آخر .
 ” Payment of Retention Money ” رد المحتجزات  : (14/9)

عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول .  
ر شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فانه يتم رّد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة اما اذا تم اصدا

( من النسبة الناتجة عن %40باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع )
 يتم تقديرها .  قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما

يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشهادة  
مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من االشغال ، 
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( من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا  %40) فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل 
 القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب المتعلقة به . 

اال انه اذا تبق  اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب تصديق  
 كلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها .ال

عند احتساب هذه النسب ، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالن باحكام  
 ( .13/8( او بسبب تغّير التكاليف عمالن باحكام المادة )13/7المادة )

  ""Statement at Completionالشغال(  :   كشف دفعة االنجاز ) عند تسليم ا (14/10)
( يومان من تاريخ تســلمه لشــهادة تســلم 84يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز )  

( 14/3مع الوثائق المؤيدة ، حســــب متطلبات المادة ) –( نســــخ 6على ) –االشــــغال ، كشــــف دفعة االنجاز 
 مبينان فيه : 

 ع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، وقيمة جمي -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقان فيها ، و  -ب 
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديم  -ج 

غ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز ، ومن ثم يقوم المهندس تفاصيل مستقلة لكل مبل
 .(14/6بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة )

 طلب شهادة الدفعة الختامية ) المستخلص النهائي (  : (14/11)
    "                                Application for Final Payment Certificate  

( يومان من تاريخ تسلمه شهادة االداء، مسودة المستخلص 56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ) 
ومبينان فيها تفاصيل  -مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس –( نسخ 6على ) –النهائي 
 -ما يلي :

 جب العقد ، و قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بمو  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقان فيها بموجب العقد، او لغير ذلك .  -ب 

اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم يتمكن من التثب  من صحة جزء ما منه ،  
تي يطلبها المهندس بصورة معقولة فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة ال

، وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها ، 
 يسمى في هذه الشروط بـ ) المستخلص النهائي ( .

سودة المستخلص النهائي مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديالت لم 
التي يتم االتفاق عليها ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل شهادة 
دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ) مع ارسال نسخة منها الى المقاول 

 . ) 
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( او تم  تسويته بموجب احكام المادة 20/4يان بموجب احكام المادة )بعد ذلك ، اذا تم فّض الخالف نهائ 
( فانه يتعين على المقاول عندئٍذ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع ارسال 20/5)

 نسخة منه الى المهندس .
              "Discharge  "المخالصـة  : (14/12)

ان يسلم صاحب العمل اقراران خطيان يثب  فيه ان "  تقديمه المستخلص النهائيينبغي على المقاول، عند  
يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما  "المستخلص النهائي

االداء الى يتصل به ، ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان 
المقاول وتسّلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من هذا 

 التاريخ . 
   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شهادة الدفعة الختامية: (14/13)

( والمخالصة 14/11نهائي" بموجب المادة )( يومان من تسلمه" المستخلص ال28ينبغي على المهندس خالل ) 
 -(، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينان فيها :14/12بموجب المادة )

 المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و   -أ 
حســب  الرصــيد المســتحق )إن وجد( من صــاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صــاحب العمل ) -ب 

واقع الحال( وذلك بعد احتســـــــاب جميع الدفعات التي دفعها صـــــــاحب العمل ، ورصـــــــيد االقتطاعات التي 
 تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .

( والمخالصـــــــة عمالن باحكام 14/11اذا لم يقم المقاول بتقديم " المســـــــتخلص النهائي " عمالن باحكام المادة ) 
المهنــدس ان يطلــب منــه القيــام بــذلــك . واذا اخفق المقــاول في تقــديم ( ، فــإنــه يتعين على 14/12المــادة )

( يومان من تاريخ طلب المهندس،  فللمهندس عندئذ ، ان يصــــدر شــــهادة الدفعة 28المســــتخلص خالل مدة )
 الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .

 ”iabilityL Cessation of Employer`s ”انتهاء مسؤولية صاحب العمل: (14/14)
 ال يعتبر صــــــــــــاحــــب العمــــل مســـــــــؤوالن تجــــاه المقــــاول عن أي امر أو شـــــــــئ  نــــاتج عن هــــذا العقــــد  

 -) او متصل به ( او عن تنفيذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةن :
 ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضان  -أ 
( ، باســتثناء االمور او االشــياء المســتجدة 14/10ضــمن "كشــف دفعة االنجاز" الموصــوف في المادة ) -ب 

 بعد اصدار شهادة تسلم االشغال . 
على كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" ال يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض،  

 االت الغص او التقصير المتعمد، او المسلك الالمبالي من قبله.او من مسؤولية صاحب العمل في أي من ح
 "Currencis of Payment"عمالت الدفع : (14/15)
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وما لم ينص على غير ذلك  -يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة  
ــة وا -في الشـــــــــروط الخــاصـــــــــــة  ــاكثر من عمل ــدفع ســـــــــيتم ب ــدفع على اذا كــان ال  حــدة، فيجــب ان يتم ال

 -النحو التالي :
 اذا كان  " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : -أ 
تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم  -1 

 قصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المنا
( وتعديل االسعار 13/5يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالن باحكام المادة ) -2 

 (، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق، و 13/7بسبب التشريعات عمالن باحكام المادة )
أ،ب،ج،د( ، فيتم دفعها بالعمالت -14/3المشــــار اليها في الفقرات ) اما الدفعات والخصــــميات االخرى  -3 

 (" اعاله , و1–والنسب المحددة في الفقرة ")أ 
الدفع مقابل التعويضــات المحددة في ملحق عرض المناقصــة يجب ان يتم بالعمالت والنســب المحددة في  -ب 

 ذلك الملحق ، و 
اول الى صـــــــاحب العمل فيجب ان تســـــــّدد بالعملة التي تم انفاق أما الدفعات االخرى التي يســـــــددها المق -ج 

 المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفريقين ، و 
اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق  -د 

ب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ دفعه من صاح
 من المبالغ التي استحق  للمقاول بعمالت اخرى ، و 

ـــــــــ  اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العمالت التي  -هـ
 ساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .كان  سائدة في موعد التاريخ اال
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 الفصل الخامن عشر
 انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (15/1)
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقوم المهندس بارســـال اشـــعار له طالبان منه  

 تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .
 " Termination by Employer" انهاء العقد من قبل صاحب العمل : (15/2)

 يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت التالية : 
( او في االســــــتجابة إلشــــــعاٍر 4/2اذا اخفق المقاول في تقديم ضــــــمان االداء بموجب المادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1بالتصويب كما ورد في المادة )
ه في عدم االســـتمرار في تنفيذ اذا تخلى المقاول عن تنفيذ االشـــغال ، او اذا بّين بوضـــوٍح نيت -ب 

 التزاماته بموجب العقد ، او 
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 
 مواصلة العمل وفقان الحكام " الفصل الثامن " ، او  -1 
( 7/6( المتعلقة بالرفض ، او المادة )7/5التقيد بأي إشـــعار صـــادر بموجب أي من المادة ) -2 

 ( يومان من تاريخ تسلمه لالشعار ، او 28االصالحات ، خالل )المتعلقة باعمال 
إذا قام المقاول بتلزيم االشــــــغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصــــــول  -د 

 على الموافقة المطلوبة ، او  
اري أن المقاول قد أصبح مفلسان او معسران، او تعرض لتصفية موجوداته، او صدر امر اد -هـــــــــــ 

ضـــــده او اجرى تســـــوية مع دائنيه، أو وافق على االســـــتمرار في العمل تح  اشـــــراف حارس 
قضــائي او مصــٍف او مدير لمصــلحة دائنيه، او انه حدث  اية واقعة لها نفن التأثير ألي من 

 هذه االفعال أو الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ، او  
أي شخص ) بصورة مباشرة او غير مباشرة ( رشوة او هدية  ان المقاول قدم او عرض على -و 

 او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 
 ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، او -1 
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ـــــه عالقـــــة  -2  ـــــاة او عـــــدم محابـــــاة ألي شـــــخص ل ـــــع عـــــن اظهـــــار محاب ان يظهـــــر او يمتن
ن مســــــتخدميه  وكالئــــــه او مقاوليــــــه الفــــــرعيين باعطــــــاء او بالعقــــــد، او اذا قــــــام أي مــــــ
بشـــــكل مباشـــــر او غيـــــر مباشـــــر( الي شـــــخص كحـــــافز او  ) الوعـــــد باعطـــــاء أي رشـــــوة

ـــــة حـــــوافز  ـــــاول اي ـــــرة " و"، اال ان تقـــــديم المق ـــــي الفق ـــــو موصـــــوف ف ـــــأة حســـــبما ه مكاف
 ومكافقت قانونية الفراده ال يستوجب انهاء العقد .

او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيان لمدة  ففي أي من هذه الحاالت    
العمل باشعار  ( يومان ، ان ينهي  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال انه يمكن لصاحب14)

 ان ينهي العقد فوران اذا حصل  أي من الحالتين )هـ( او )و( اعاله .   
اليجحف بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب  ان اختيار صــــــــاحب العمل النهاء العقد يجب ان 

 العقد ، او لغير ذلك من االسباب.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتســـليم المهندس اللوازم المطلوبة  

وجميع " وثائق المقاول" ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلك ، 
نه يتعين على المقاول ان يبذل قصـــــــــارى جهده لينفذ فوران اية تعليمات معقولة مشـــــــــمولة في فا

 االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ :
 التنازل عن أي مقاولة فرعية ، و  -1 
 حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال .  -2 
ن يكمل االشـــغال، و / او ان يســـتخدم أي اشـــخاص آخرين بعد االنهاء ، يحق لصـــاحب العمل، ا 

ويجوز عندئٍذ لصــــــاحب العمل وهؤالء االشــــــخاص االخرين ان يســــــتخدموا أيان من لوازم  ,الكمالها
المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصــاميم االخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها 

 لصالحه . 
عندئذ ، ان يرســل اشــعاران بأن معدات المقاول واالشــغال المؤقتة ســوف يتعين على صــاحب العمل  

يتم االفراج عنهــا الى المقــاول في الموقع او بجواره ، وعلى المقــاول ان يقوم فوران بــإزالتهــا على 
مسؤوليته وحسابه . اال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى 

، فانه يمكن لصـــاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصـــيل اســـتحقاقاته ، واذا تبقى صـــاحب العمل 
 رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

  التقييم بتاريخ انهاء العقد : (15/3)
  "Evaluation at the  Date of Termination " 

بعد ان يكون االشــــعار بانهاء العقد قد اصــــبح نافذان  –يمكن عمليان وبأســــرع ما  –على المهندس 
( باالتفاق على قيمة االشغال واللوازم 3/5( ، ان يقوم عمالن باحكام المادة )15/2بموجب المادة )

ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تســــتحق للمقاول مقابل االشــــغال المنفذة بموجب العقد او اجراء 
 .  تقديراته بشأنها
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 "Payment after Termination " الدفع بعد انهاء العقد : (15/4)
( ، ان 15/2لصــاحب العمل ، بعد ان يكون اإلشــعار بإنهاء العقد قد اصــبح نافذان بموجب المادة ) 

 يقوم بالتالي : 
 ( ، و/ أو 2/5ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقان الحكام المادة ) -أ 
ان يمســـــــــك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من  تكاليف تنفيذ االشـــــــــغال وانجازها  -ب 

واصــــالح اية عيوب فيها ، وتحديد تعويضــــات التأخير المتحققة على المقاول ) إن وجدت ( ، 
 واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو 

رار تكبدها صـــاحب العمل واية تكاليف ان يقتطع من حســـاب المقاول مقابل اية خســـائر واضـــ -ج 
اضــــافية تم صــــرفها لغرض إنجاز االشــــغال ، وذلك بعد احتســــاب اية مبالغ تســــتحق للمقاول 

وبعد اســـــــــترداد مثل هذه الخســـــــــائر واالضـــــــــرار  ,( 15/3مقابل انهاء العقد بموجب المادة )
 والتكاليف االضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .

 حق صاحب العمل في انهاء العقد  : (15/5)
                  ”Employer`s Entitlement to Termination" 

يحق لصـــاحب العمل ان ينهي العقد في أي وق  لما يخدم مصـــلحته ، بحيث يصـــدر اشـــعاران بذلك  
لمقاول لالشــــــعار ( يومان من بعد تاريخ تســــــلم ا28الى المقاول ، ويعتبر االنهاء نافذان بعد مرور )

المذكور ، او من تاريخ اعادة ضــمان االداء اليه من قبل صــاحب العمل ، ايهما الحق ، اال انه ال 
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه " المادة " ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه او للترتيب 

 لتنفيذها من قبل مقاول آخر .
ول التوقف عن العمــل وإزالــة معــداتــه وفقــان الحكــام المــادة بعــد هــذا االنهــاء ، يتعين على المقــا 

 ( .19/6( ، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة )16/3)
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 الفصل السادس عشر
 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل :حق المقاول في تعليق العم (16/1)
"                               Contractor's Entitlement to Suspend Work" 

( ، او لم ينفذ 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصـــــــديق على أي شـــــــهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة ) 
قيد ( ، او لم يت2/4صـــــــاحب العمل التزاماته بخصـــــــوص الترتيبات المالية المنصـــــــوص عليها في المادة )

( ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشـــــعار 14/7بمواعيد الدفعات المســـــتحقة للمقاول عمالن باحكام المادة )
( يومان الى صـــــــــاحب العمل ، ان يعلق العمل ) أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم 21بمهلة ال تقل عن )

ات المالية ، او يتم الدفع له ) حسـب واقع وحتى يتسـلم المقاول شـهادة الدفع ، اواثباتان معقوالن بشـأن الترتيب
 الحال ( وحسبما هو وارد في االشعار . 

ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في اســــتيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة  
 ( .16/2( وال بحقه في انهاء العقد عمالن باحكام المادة )14/8)

حقان الشـــعاره شـــهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المســـتحقة له قبل قيامه اذا تســـلم المقاول ال 
 بتوجيه اشعار االنهاء ، فانه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وق  ممكن عمليان . 

بطاء عملية التنفيذ ( أما اذا تكبد المقاول تأخران في مدة االنجاز و/ أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل ) او ا 
بموجب احكام هذه " المادة " ، فعليه ان يرســل اشــعاران الى المهندس باالمر ، لتقدير اســتحقاقاته بشــأنها ، 

 ( بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة )
 تمديد مدة االنجاز بســبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او ســوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام -أ 

 ( ، و 8/4المادة )
 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد .  -ب 
( 3/5وبعد تســــــلم المهندس لمثل هذا االشــــــعار ، يتعين عليه المضــــــي باالجراءات بموجب احكام المادة ) 

 لالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
 " Termination by Contractor" ول :انهاء العقد من قبل المقا (16/2)

 يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية : 
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( يومان من تاريخ ارساله االشعار الى صاحب العمل بموجب 42اذا لم يتلق المقاول اثباتان معقوالن خالل ) -أ 
ســب احكام المادة ( بخصــوص اخفاق صــاحب العمل في االلتزام بعمل الترتيبات المالية ح16/1المادة )

 ( ، او 2/4)
( يومان من تاريخ تســــلمه لكشــــف تلك 56اذا اخفق المهندس في اصــــدار شــــهادة دفع مرحلية خالل ) -ب 

 الدفعة مع البيانات المدعمة ، او 
( يومان من 42اذا لم يتســـــــلم المقاول أي مبلغ اســـــــتحق دفعه له بموجب شـــــــهادة دفع مرحلية خالل ) -ج 

( ) باســتثناء 14/7ي يتعين على صــاحب العمل الدفع خاللها بموجب احكام المادة )انقضــاء المهلة الت
 الخصـــــــــميـــــات التي يتحقق اقتطـــــاعهـــــا بخصـــــــــوص مطـــــالبـــــات صـــــــــــــاحـــــب العمـــــل بموجـــــب

 ( ، او 2/5المادة )  
 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او   -د 
( 1/7( المتعلقة باتفاقية العقد او بالمادة )1/6االلتزام باحكام المادة )اذا أخل صـــــاحب العمل في  -هـــــــــــــــ 

 المتعلقة بالتنازل ، او 
اذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يؤثر على تنفيذ االشــغال بكاملها ، حســبما هو منصــوص عليه في  -و 

 ( ، او 8/11المادة )
تح  التصــفية ، او فقد الســيولة ، او صــدر امر  اذا تبين بأن صــاحب العمل قد اصــبح مفلســان او وقع -ز 

اداري ضده ، او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه ، أو قد حدث  أية واقعة لها نفن التأثير ألي من 
 هذه االفعال او االحداث) بموجب القوانين الواجبة التطبيق (، 

( يومان ، 14صــاحب العمل خطيان بمهلة )ففي أي من هذه االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشــعار  
ان ينهي العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشــعار ان ينهي العقد فوران اذا حصــل  أي من الحالتين )و( او )ز( 

 اعاله .
إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك  

 من االسباب . 
 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : (16/3)

"       Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment" 
( 15/5بعد ان يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة ) 

مادة ياري المترّتب على 16/2) ، او بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام ال ( ، او باالنهاء االخت
( ، نافذان ، فإنه يتعين على المقاول ان يباشـــــر على الفور 19/6حصـــــول قوة قاهرة بموجب احكام المادة )

 بما يلي :
التوقف عن تنفيذ أي عمل ، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صـــــــــدرت تعليمات بشـــــــــأنه من قبل  -أ 

 ية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال ، و المهندس لغرض حما
 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 
 ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها المور السالمة , وان يغادر الموقع. -ج 
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 " Payment on Termination" :        اء العقد الدفع عند انه (16/4)
( قد اصــبح 16/2يتعين على صــاحب العمل ، بعد ان يكون االشــعار الصــادر بانهاء العقد بموجب المادة ) 

 نافذان ، ان يقوم بالتالي :
 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 
 ( ، و19/6ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ) -ب 
 ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائ  او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء. -ج 
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 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Indemnities ": التعويضــات (17/1)
من صــــاحب العمل وافراده ووكالئهم ضــــد جميع يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضــــرر كال  

 -المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات )بما فيها االجور والنفقات القانونية( وذلك فيما يتعلق بالتالي:
االصــابات الجســدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شــخص مهما كان اذا كان   -أ 

تصاميم المقاول ) ان وجدت( او عن تنفيذ االشغال وانجازها واصالح  ناجمة عن او اثناء او بسبب
اية عيوب فيها ، ما لم تكن معزّوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقٍض للعقد من قبل صـــــــــاحب 

 العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 
فيما عدا االشــغال ( ، وذلك  الضــرر او الخســارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشــخصــية ) -ب 

 الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : 
ناجمان عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ) ان وجدت ( أو عن تنفيذ وانجاز االشغال واصالح  -1 

 اية عيوب فيها ، و 
فراده او أي من وكالئهم او يعزى الى أي اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أ -2 

 أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة . 
كما يتعين على صــــاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومســــتخدميه ووكالئهم ضــــد اية مطالبات او  

 اضرار او خسائر او نفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يلي : 
 االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او  ( 1) 

 نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 
 اية امور اخرى تكون المســـــــؤولية عنها مســـــــتثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات  ( 2) 

 ( .18/3( من المادة )3، 2،  1-) د  
 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاول باالشغال : (17/2)

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور  
(، عندما تنتقل هذه 10/1" شهادة تسلم االشغال" ) او تعتبر وكأنها قد صدرت ( بموجب المادة )

المسؤولية الى صاحب العمل ، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار" شهادة 
 تسلم لالشغال ") او اعتبارها وكأنها قد صدرت ( بخصوصه.

بعـــد ان تنتقـــل المســـؤولية الـــى صـــاحب العمـــل وفقـــان لـــذلك، يظـــل المقـــاول مســـؤوالن عـــن العنايـــة بـــأي  
 الـــــــى ان يـــــــتم اســـــــتكماله . ”متبـــــــٍق بالتـــــــاريخ المحـــــــدد فـــــــي " شـــــــهادة تســـــــلم االشـــــــغال عمـــــــل
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اذا لحـــــق باالشـــــغال او اللـــــوازم او وثـــــائق المقـــــاول أي ضـــــرر او خســـــارة خـــــالل فتـــــرة مســـــؤولية 
المقــــاول عــــن العنايــــة بهــــا، الي ســــبب مــــن االســــباب ) باســــتثناء المخــــاطر المبينــــة فــــي المــــادة 

ـــإن المقـــاو )( الحقـــان 17/3) ـــتج عـــن أي فعـــل ، ف ل يكـــون  مســـؤوالن عـــن أي ضـــرر أو خســـارة, قـــد تن
كمــــا يكــــون المقــــاول مســــؤوالن  ,أو أفعــــال قــــام بهــــا المقــــاول  بعــــد صــــدور شــــهادة تســــلم  االشــــغال

ـــد تحصـــل بعـــد إصـــدار شـــهادة تســـلم  االشـــغال ـــة اضـــرار او خســـائر ق ولكنهـــا ناشـــئة  ,كـــذلك عـــن أي
 عن حدث سابق كان المقاول مسؤوالن عنه.

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل : (17/3)
 ( الحقان هي :17/4ان المخاطر المشار اليها في المادة )  
 الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلن  الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افعال االعداء االجانب. -أ 
الء على الحكم بالقوة ، او الحرب االهلية التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصــيان او االســتي -ب 

 في الدولة ، 
االضـــطرابات او المشـــاوبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشـــخاص ليســـوا  -ج 

 من أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، 
التلوث باالشــــــــعاعات النووية داخل  االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشــــــــعاعات االيونية او -د 

الدولة ، باســـــــــتثناء ما هو ناتج عن اســـــــــتخدام المقاول مثل هذه االعتدة او المواد المتفجرة او 
  .االشعاعات

ــــــــــ  موجات الضــغط الناتجة عن الطائرات ووســائل النقل الجوية المندفعة بســرعة الصــوت أو بســرعة   -هـ
 تفوق سرعة الصوت،

عمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ، باستثناء ما هو منصوص عليه استخدام صاحب ال -و 
 في العقد ، 

تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخرين يعتبر صاحب  -ز 
 العمل مسؤوالن عنهم ، و 

لم يكن بوســـــــع مقاول متمرس توقعها أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امران غير منظور ، والتي  -ح 
 بصورة معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها . 

 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمل : (17/4)
( اعاله أي خسارة او ضرر 17/3اذا )والى المدى الذي( نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ) 

اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فوران وان يقوم  لالشغال او
 باصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس . 

واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/ او كلفة ما بســبب اصــالح تلك االضــرار او الخســائر ، فإنه يتعين  
(  20/1ســال اشــعار آخر الى المهندس لتقدير اســتحقاقاته بشــأنها ، مع مراعاة احكام المادة )عليه ار 

 بخصوص:
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تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او ســـــــــوف يتأخر ، وذلك بموجب  -أ 
 ( ، و 8/4احكام المادة )

 احتســـــــــــــاب ربح معقول للحــــالتينأي كلفــــة كهــــذه ، الضـــــــــــــافتهــــا الى قيمــــة العقــــد ، مع  -ب 
 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الواردتين في المادة ) 

( باالتفاق عليها او 3/5يتعين على المهندس ، بعد تســلمه لالشــعار الالحق ان يتصــرف وفقان للمادة )  
 اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية: (17/5)
 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             

يعني مصـــــــــطلح " التعدي" في هذه " المادة " : أي تعد ) او زعم بالتعدي ( على أية حقوق من حيث  
براءة االختراع او التصــــاميم المســــجلة او حقوق التأليف او العالمات او االســــماء التجارية او االســــرار 

يرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصـــناعية المتعلقة باالشـــغال ، كما يعني مصـــطلح " التجارية او غ
 مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات للمطالبة ( بادعاء حصول تعٍد ما . 

( يومان من تاريخ تسلم 28اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق االخر حول اية مطالبة خالل ) 
 تبر الفريق االول ) في هذه الفقرة ( متنازالن عن حقه في التعويض بموجب احكام هذهمطالبة ما ، اع

 " المادة " .  
 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء :  
 او  قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، -أ 
 ناتجان عن استخدام صاحب العمل الية اشغال :  -ب 
 ( لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1) 
( متصـــالن بأي شـــئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كان هذا االســـتخدام معروفان للمقاول قبل موعد " 2) 

 منصوص عليه في العقد .  التاريخ االساسي " او انه
يتعين على المقاول ان يعوض صــــــاحب العمل ويحميه ضــــــد اية مطالبة اخرى قد تنشــــــأ عن او تكون  

 متعلقة:
 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 
 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالن عنه .  -2 
 ام هــذه " المــادة " ، فــإنــه يتعين على الفريق المعوضاذا اســـــــــتحق الي فريق تعويض بموجــب احكــ 

) ان يقوم على حســابه ( بالتفاوض لتســوية االدعاء وأية اجراءات قضــائية او تحكيمية قد تنجم عنها . 
وعلى الفريق االخر ان يســـاعد في تفنيد االدعاء بناءن على طلب الفريق المعوض وحســـابه . كما يتعين 

ان يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفان بحق الفريق المعوض ،  على الفريق االخر وافراده
اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضـــــــــي او التحكيم بناءن على طلب 

 من قبل الفريق االخر . 
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       "Limitation of Liability "محدودية المسؤولية :  (17/6)
أي فريق مســـؤوالن تجاه الفريق االخر ازاء فقدان اســـتخدام أي من االشـــغال ، او فوات ربح عن  ال يعتبر 

أي عقد ، او فقدان الفرصـــــة للحصـــــول على عقود اخرى ، او الي ضـــــرٍر او خســـــارة غير مباشـــــرة او 
ب بالتتابع مما قد يلحق بالفريق االخر بســـبب العقد ، باســـتثناء ما تم النص عليه من تعويضـــات بموج

 ( المتعلقة بالتعويضات . 17/1( المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ، والمادة )16/4المادة )
إن المســـؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صـــاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصـــل به ،  

إن لم يكن قد تم يجب ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في الشـــــــروط الخاصـــــــة او " قيمة العقد المقبولة" ) 
 تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة ( وذلك فيما عدا : 

 ( ،  4/19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانان منه ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ،1 /17التعويضات ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ، 17/5الصناعية ، بموجب المادة )حقوق الملكية الفكرية و  ■ 
وال تّحد احكام هذه " المادة " من مســـؤولية الفريق المخّل في أي من حاالت الغص او التقصـــير المتعمد  

 او سوء التصرف بال مباالة من قبله . 
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 الفصل الثامن عشر
 التأمين

INSURANCE 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " General Requirements for Insurances" : المتطلبات العامة للتأمينات  (18/1)
من " في " هذا الفصـــل "   لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريق المســـؤول عن  –يعني مصـــطلح " الفريق المؤّم

  استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل .
حيثما يكون المقاول هو " الفريق المّؤمن " فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشــــــروط  

تأمين مقبولة لدى صـــاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشـــروط متوائمة مع أي شـــروط يتفق عليها الفريقان 
الولوية على ما يرد في هذا " الفصــــل " قبل تاريخ " كتاب القبول " ، اذ ان هذه الشــــروط المتفق عليها لها ا

 من احكام . 
حيثما يكون صــــــاحب العمل هو " الفريق المؤّمن " فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشــــــروط  

 متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 
تأمين مشـــــــــترك ) أي ل  تأمين تقديم تعويض ل لفريقين مجتمعين ( ، فإنه يجب اذا كان مطلوبان في وثيقة ال

تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق مَؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له . اما اذا 
نص  وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضافيين" أي الشخاص آخرين غير الفريقين المَؤمن 

 إنه يتعين :لهما بموجب احكام هذا " الفصل "، ف
ان ينوب المقاول عن هؤالء المشـــــتركين االضـــــافيين ، فيما عدا افراد صـــــاحب العمل اذ يعتبر صـــــاحب  -1 

 العمل نائبان عنهم ، و 
ال يعتبر هؤالء المشــتركون االضــافيون مخولين بتســلم الدفعات مباشــرة من الجهة التأمينية او ان يكون  -2 

 التأمينية ، و  لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة
للفريق المؤّمن ان يطلب من جميع هؤالء المشــــــتركين االضــــــافيين االلتزام بالشــــــروط الواردة في وثيقة  -3 

 التأمين . 
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر  

 لتي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات ا
يتعين على " الفريق المؤّمن " ذي العالقـــة ان يقـــدم الى الفريق االخر، خالل الفترات المحـــددة في ملحق  

 عرض المناقصة ) والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ( ما يلي :
 ئق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و اثباتان بإنه قد تم استصدار وثا -أ 
( والتأمين ضد 18/2نسخان من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة )-ب 

 ( .18/3اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة )
نسخان عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر  كما يتعين على " الفريق المؤّمن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم 

 ، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك. 
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يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين . كما يتعين على " الفريق المؤمن  
أمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية " ان يعلم الجهة الت

 بموجب احكام هذا " الفصل " . 
ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة  

) او حاول  اجراء ( أي تعديل على شروط التأمين مسبقة من الفريق االخر . واذا قام  جهة تأمينية بإجراء 
، فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالن ان يعلم الفريق االخر فوران باالمر 

 . 
 اذا تخلف " الفريق المؤّمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقان لشروط العقد ، او 

 اخفق في أن يقدم دليالن مقنعان ونسخان من الوثائق وفقان لمتطلبات هذه " المادة "، فانه يحق للفريق االخر 
) باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة ، 

يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ،  وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط ، وعلى الفريق المؤّمن ان
 ويتم تعديل قيمة العقد وفقان لذلك . 

ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديدان على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول  
التأمين عليها أو لم و/ او صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد. ان أيان من المبالغ التي لم يتم 

يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقان لهذه الواجبات او االلتزامات او 
المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن 

يوافق الفريق االخر على إلغائها ، ولم يقم هو االخر استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم 
بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل ، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة 

 ، يتحملها " الفريق المؤمن" .
( المتعلقة 2/5حكام المادة )ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة ال 

 ( المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . 20/1بمطالبات صاحب العمل او المادة )
 : التأمين على االشغال ومعدات المقاول (18/2)

"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      
يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها يتعين على " الفريق المؤمن " ان  

االستبدالية الكاملة مضافان اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح.  يجب ان يسري هذا 
صدار شهادة أ ( وحتى تاريخ ا-18/1التأمين اعتباران من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة )

 تسلم االشغال " .
كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة االداء "   

ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح العيوب عمالن 
  باحكام " الفصل الحادي عشر " 

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما  
في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذان لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع 

 وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .
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كن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات وما لم ي 
 المقصودة بهذه " المادة " :

ن " .  - أ   ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤمّم
ى مبالغ التأمين ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول عل -ب 

من الجهات التأمينية ، ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة 
 فقط ، و

ان تكون مغطية ايضان لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل  -ج 
 ( ، و  17/3المدونة في المادة )

يضان لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل وان تكون مغطية ا -د 
باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضرٍر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات 

 ج، ز،ح( من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين عليها-17/3)
بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض 

 المناقصة ، ) واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه الفقرة )د( ال تنطبق ( ، 
 ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي : -هـ 
االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية )إال  أي جزء من -1 

انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة 
 ( الحقان ( ، و2مباشرة ولكن لين عن االسباب المبينة في البند )

لضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ، اذا أي جزء من االشغال لحق به ا -2 
 كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ، و 

أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول  -3 
 او الخسارة ، و  مسؤوالن عن جبر الضرر

( فيما يخص التجهيزات 14/5اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة ) -4 
 والمواد المقصود استخدامها في االشغال . 

بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة )د(   –بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي" –اذا تبين  
م يعد متوفران على اسن تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعاران الى اعاله ل

 ويكون صاحب العمل عندئذ : ,صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقان به التفاصيل المؤيدة
لتغطية للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه ا –( 2/5مع مراعاة احكام المادة ) –مستحقان  -1 

 التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و 
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسن تجارية معقولة، انه قد صادق  -2 

 ( .18/1على الغائها من التأمين بموجب احكام المادة )
 التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات  : (18/3)

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      
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يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او  
الشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ) باستثناء ا

( ( ، وذلك لما يمكن ان ينتج 18/4( أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة )18/2احكام المادة ) 
 عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ". 

ي ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد ف 
)واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام  هناك حد اقصى لعدد الحوادث،

 هذه المادة ال تطبق ( .
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في  

 ة " :هذه " الماد
 ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤّمن " ، و - أ 
 ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، و  -ب 
ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل  -ج 

 ( (، و18/2اء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة )مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،) باستثن
 رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :  -د 
حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تح  او عبر أي ارض، وان يقوم بإشغال  -1 

 هذه االرض الغراض االشغال الدائمة ، و 
ــــة  -2  ــــذ االشــــغال واصــــالح أي ــــاول بتنفي ــــا اللتزامــــات المق ــــن تفاديه ــــر نتيجــــة ال يمك ــــذي يعتب الضــــرر ال

 عيـوب فيها، و 
متاحان  (، ما لم يكن الغطاء التأميني لها 17/3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ) -3   

 بشروط تجارية معقولة . 
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :اولالتأمين على مستخدمي المق (18/4)

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واالضرار  
والخسائر والنفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتج عن اصابة او مرض او اعتالل او 

 مقاول او أي من مستخدمي المقاول. وفاة أي شخص يستخدمه ال
كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا التأمين  

يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهمال من قبل صاحب العمل 
 او افراده . 

ين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ يجب ادامة هذا التأم 
االشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ، ولكن 

 يظل المقاول مسؤوالن عن االلتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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 الفصل التاسع عشر
 القاهرةالقوة 

FORCE MAJEURE 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "Definition of Force Majeure "تعريف القوة القاهرة  : (19/1)
 يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ : 
 انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و  -أ 
 انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و  -ب 
 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 
 انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر .  -د 
ة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليس  محصور  

 التالية ، طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعها : 
  .الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلن  الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افعال االعداء االجانب -1 
  .الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب  االهليةالتّمرد او اعمال االرهاب او  -2 
االضطرابات او المشاوبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من  -3 

 غير أفراد المقاول والمستخدمين االخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ، و
 او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء ما  االعتدة الحربية -4 

 يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و 
 كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .  -5

 "Notice of Force Majeure "االشعار عن القوة القاهرة  : (19/2)
اذا تعذر على احد الفريقين ) او كان سيتعذر عليه ( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة،  

، وان فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاران الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة 
يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ) أو سيصبح ( متعذران عليه أداؤها . يتعين ان يصدر هذا 

( يومان من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ) او يفترض فيه انه قد درى ( 14االشعار خالل )
 بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . 

يق الذي قام بارسال اإلشعار معذوران من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة يعتبر الفر  
 المانعة له من ادائها . 

وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريٍق في  
 بموجب العقد .  ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته
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 "Duty to Minimise Delay "واجب التقليل من التأخر : (19/3)

يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته  
 ثره بالقوة القاهرة . بموجب العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأ

      "Consequences of Force Majeure "تبعات القوة القاهرة   : (19/4)
اذا منـــع المقـــاول مـــن أداء أي مـــن التزاماتـــه بموجـــب العقـــد نتيجـــة لقـــوة قـــاهرة تـــم ارســـال اشـــعار بشـــأنها  

يكـــون المقـــاول، , ة مـــا(، وتكبـــد بســـببها تـــأخران فـــي مـــدة التنفيـــذ و/ او كلفـــ19/2عمـــالن بأحكـــام المـــادة )
 (، مستحقان لما يلي : 20/1مع مراعاة احكام المادة )

تمديــــد مــــدة االنجــــاز بســــبب هــــذا التــــأخير، اذا كــــان االنجــــاز قــــد تــــأخر او ســــوف يتــــأخر، وذلــــك  - أ 
 ( ، و 8/4لمادة )ابموجب احكام 

أي مـــن الفقـــرات أن تـــدفع لـــه هـــذه الكلفـــة، اذا كـــان الحـــدث او الظـــرف مـــن النـــوع الموصـــوف فـــي  -ب 
، 2 ,1د/ -19/1وفيمــــــا اذا حصــــــل أي مــــــن االحــــــداث فــــــي الفقــــــرات )( 5,4,3,2,1د/ -19/1)

 ( في  الدولة.  3،5,4
( لالتفاق عليها او اعداد تقديراته 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ) 

 بشأنها .   
  لى المقاول الفرعيالقوة القاهرة التي تؤثر ع (19/5)

”                                    Force Majeure Affecting Sub Contractor 
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقان بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاٍء نتيجةن لقوة قاهرة بناءن  

ل " ، فان تلك االحداث او الظروف على شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفص
االضافية او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكام 

 هذا " الفصل " . 
 إنهاء العقد اختياريان ، الدفع واالخالء من مسؤولية االداء   : (19/6)

"                              easeOptional Termination, Payment and Rel"  
( يومان باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم 84اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة ) 

( يومان 140( ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من )19/2ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة )
ة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمكن الي فريق ان يرسل الى الفريق االخر بسبب نفن القوة القاهر 

( أيام من تاريخ ارسال االشعار ، 7اشعاران بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذان بعد )
( 16/3، عمالن باحكام المادة )ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته 

 . 
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عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها ، واصدار 
 شهادة دفع تتضمن ما يلي : 

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 
ات والمواد التي جرى تثبي  شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد كلفة التجهيز  -ب 

على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكان لصاحب العمـل ) وضمـــن 
 و  مسؤوليته( حال تسديده الثمانها ، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تح  تصرف صاحب العمل،

أي كلفـــــة او مســـــؤولية اخـــــرى تكبـــــدها المقـــــاول فـــــي تلـــــك الظـــــروف بشـــــكل معقـــــول نتيجـــــة توقعـــــه  -ج 
 النجـاز االشغال، و 

كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ) او الى أي مكان  -د 
  آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ( ، و

كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، وذلك  -هـ  
 عند انهاء هذا العقد . 

 االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون  : (19/7)
”                                 Release from Performance under the Law" 

من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ) بما في ذلك  بالرغم 
القوة القاهرة ولكن لين محصوران بها (، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيالن او 

اء الفريقين من االستمرار في اداء أي مخالفان للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعف
 :التزام آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدث

يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص  -أ 
 أي اخالل سابق بالعقد ، و 

يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفن ما يستحق دفعه بموجب  -ب 
 ( آنفان ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . 19/6احكام المادة )
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 الفصل العشـرون 
 المطالبات والخالفات والتحكيم

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Contractor`s Claims "مطالبات المقاول :  (20/1)
اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقان للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية دفعة اضافية بموجب  

ب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان يرسل الى أي " مادة " من هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسبا
المهندس إشعاران مبينان فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكّون المطالبة .  يتعين ارسال هذا االشعار في 

( يومان من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته 28اقرب فرصة ممكنة عمليان ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )
 او الظرف .  بذلك الحدث

( يومــــان تلــــك ، فإنــــه لــــن يــــتم تمديــــد مــــدة 28إذا اخفــــق المقــــاول فــــي ارســــال االشــــعار خــــالل فتــــرة الـــــ ) 
ــــذلك يعتبــــر صــــاحب  ــــى أي دفعــــة اضــــافية ، وب ــــاول مســــتحقان للحصــــول عل االنجــــاز ، ولــــن يكــــون المق

نـــه ينبغـــي تطبيـــق العمـــل أنـــه قـــد اخليـــ  مســـؤوليته فيمـــا يتعلـــق بتلـــك المطالبـــة . وفيمـــا عـــدا ذلـــك ،  فإ
 االحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ". 

كما يتعين على المقاول ايضان ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان يقدم التفاصيل  
 المؤيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف المذكورين . 

السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ  
دون ان يكون  –المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . ويمكن للمهندس 

بعد تسلمه آلي اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان يرصد  –مضطران لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها 
ت و / او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة . ويتعين على المقاول ان حفظ السجال

 يتيح للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها ، وان يقدم له نسخان منها )اذا طلب منه ذلك(.
ث أو الظرف الذي ( يومان من تاريخ درايته بالحد42كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل ) 

ادى الى تكون المطالبة ) او من التاريخ الذي كان مفروضان فيه ان يكون قد درى به ( ، او خالل اية فترة 
اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس ، مطالبةن مفصلةن بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة 

ية المطالب بها . اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى السن المطالبة وتمديد المدة و / او الدفعة االضاف
 الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه : 

 تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقديمها مطالبةن مرحلية ، و - أ 
خر يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهريان ، مبينان في كل منها مدة التأ -ب 

المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة 
. 
 ( يومان من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن28يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ) -ج
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 ويوافق عليها المهندس. الحدث أو الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول     
( يومان من تاريخ تسلمه مطالبة ما, او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة 42يتعين على المهندس، خالل )

ان يقّيم المطالبة ويرد عليها اما  –أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول  - سابقة
مفصلة عليها ، وله ايضان ان يطلب أية تفاصيل اخرى بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته 

ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزمان بتقديم رّده على اسن المطالبة خالل تلك الفترة ، واذا لم يفم المهندس 
بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحول  الى خالف، وألي فريق أن يحيل الخالف الى 

 ر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي تثب  ان المهندس لم يفم بالتزامه.المجلن للنظ
يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة  

ي تثب  صحة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية الت
االدعاء لكامل المطالبة ، فإن استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوران بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن 

 من ان يثب  صحة ادعائه بشأنه . 
  -(، باالتفاق على 3/5يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان يتصرف وفقان الحكام المادة )  

 داد التقديرات المتعلقة بخصوص : او ان يقوم بإع
 ( ، و/ أو  8/4( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبل أو بعد انقضائها ( بموجب المادة ) 1) 
 ( الدفعة االضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد . 2) 
واذا لم يلتزم , أخرى قد تنطبق على المطالبةتعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة "  

المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في االعتبار مدى 
) ان وجد ( أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة االنجاز و/ او 

بصورة مالئمة، اال اذا كان  المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " المادة"  اية دفعة اضافية
 . 

 تعيين مجلن فّض الخالفات ) المجلن(  : (20/2)
"               Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB)" 

(، ويتعين على الفريقين ان 20/4ماال الحكام المادة )يتم فّض الخالفات من قبل "مجلن فّض الخالفات" اع 
 يقوما بتسمية اعضاء المجلن بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . 

يتكون " المجلن " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص  
كن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين ذوي تأهيل مناسب ) االعضاء ( واذا لم ي

 على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثالثة . 
اذا كان " المجلن " يتكون من ثالثة اعضـــــاء يقوم كل فريق بتســـــمية عضـــــو واحد للحصـــــول على موافقة  

لالتفاق على العضـــو الثالث ، الفريق االخر عليه ، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشـــاور مع العضـــوين المعينين 
 والذي يتم تعيينه رئيسان للمجلن . 
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على انه اذا كان  هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاران اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء االعضاء من  
 بين االسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلن

 . 
تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلن الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار الى  

الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال اية 
 تعديالت يتفق عليها فيما بينهم .

المنفرد او لكٍل  د االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافقة لعضو المجلنيجب ان يتفق الفريقان عن 
 من األعضاء الثالثة ، وايضان على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلن .

 يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وق  ، احالة اي امر الى المجلن البداء الرأي حوله 
 ، لكنه ال يحق الي فريق أن يستشير " المجلن " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .  

اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وق  ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل مناسب  
ن على غير ذلك ، فإن ) ليكون أو يكونوا بدالء ( لعضٍو او اكثر من اعضاء المجلن. وما لم يتفق الفريقا

التعيين يصبح نافذان في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب 
 العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انهاء التعيين.

باع نفن اذا حصل  أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل بات 
االجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام 

 هذه " المادة " . 
يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، ولين من قبل أي من صاحب العمل او المقاول  

من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلن " ) بما في ذلك  باالنفراد . وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك
( نافذه ، إال اذا تم  14/12كل عضو فيه ( تنتهي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ) 

 النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير ذلك .
 : االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلن (20/3)

Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 
 اذا انطبق  أي من الحاالت التالية تحديدان :

ـــى  - أ  ـــرة االول ـــي الموعـــد المحـــّدد ضـــمن الفق ـــرد ف ـــن المنف ـــين عضـــو المجل ـــى تعي ـــان عل ـــق الفريق ـــم يتف ل
 ( ، او 20/2من المادة ) 

قبل الفريق االخر ( اذا كان " المجلن" يتكون اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ) للموافقة عليه من  -ب 
 من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او

 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ) رئين المجلن ( في الموعد المذكور اعاله ، او -ج 
ة العضو المنفرد ( يومان من انتهاء مهم 42لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة )  -د 

للمجلن ، او احد االعضاء الثالثة للمجلن ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او 
بسبب االستقالة او انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط 
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بتعيين   –الفريقين  د اجراء التشاور الالزم مع كالبناءن على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبع –الخاصة 
ويكون هذا التعيين نهائيان وقطعيان ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافقة هذه الجهة  ,عضو المجلن هذا

 أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.
 اتخاذ القرار من قبل مجلن فّض الخالفات ) المجلن (: (20/4)

"                      taining Dispute Adjudication Board`s DecisionOb" 
اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في ذلك  

يمكن الي أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه 
فريق احالة الخالف خطيان الى " المجلن " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختين من ذلك االشعار 
 الى الفريق االخر والمهندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقان الحكام هذه " المادة " . 

فإن المجلن يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه واذا كان " المجلن " مكونا من ثالثة اعضاء ،  
 وفقان الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئين المجلن مثل هذا االشعار . 

يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلن كل المعلومات االضافية بدون تواٍن ، وان يوفرا امكانية الدخول  
ت المناسبة مما قد يطلبه " المجلن " لغرض تمكين المجلن من اتخاذ قرار بشأن ذلك الى الموقع والتسهيال

 الخالف ، ويفترض ضمنان ان المجلن ال يعمل كهيئة تحكيم.
( يوما من تاريخ تسلمه اشعاران بإحالة الخالف اليه ، او 84يتعين على " المجلن " خالل مدة ال تتجاوز )  

المجلن ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا القرار  خالل اية فترة اخرى يقترحها
ان يكون معلال ، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالن باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار ملزمان 

من خالل اجراءات التحكيم  للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية الوّدية او
كما سيرد الحقان ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه يتعين على المقاول في 

 مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقان الحكام العقد . 
اريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل إشعاران ( يومان من ت28بقرار " المجلن "  فعليه خالل ) أحد الفريقين ضاذا لم ير  

( يومان ) 84للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلن " من اصدار قراره خالل فترة الـ )
او حسبما يتفق عليه خالفان لذلك ( من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه ، عندئذ يجوز ألي فريق خالل 

 ( يومان المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه . 84لتالية لفترة الـ )( يومان ا28فترة الـ )
ــــك   ــــي ذل ــــه واســــباب عــــدم الرضــــى ف ــــازع علي ــــر المتن ــــان االم ــــين بي ــــاتين الحــــالتين ، يتع ــــي أي مــــن ه ف

اإلشـــعار ، وكـــذلك التنويـــه علـــى انـــه يـــتم اصـــداره بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة " . وباســـتثناء مـــا يـــرد 
( فإنــــه ال يجــــوز ألي فريــــق المباشــــرة بــــأجراءات التحكــــيم حــــول  20/8 (و )20/7لمــــادتين )تاليــــان فــــي ا

 الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 
أمــــا اذا قــــام " المجلــــن " باصــــدار قــــراره المتعلــــق بــــأي أمــــر متنــــازع عليــــه , ولــــم يصــــدر إشــــعار بعــــدم  

ـــإن قـــرار " المجلـــن " يصـــبح 28أي فريـــق خـــالل )الرضـــا مـــن  ( يومـــان مـــن بعـــد تـــاريخ تســـلمه للقـــرار ، ف
 نهائيان وملزما لكال الفريقين . 
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 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : (20/5)
( اعاله ، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تســــــوية 20/4اذا صــــــدر اشــــــعار بعدم الرضــــــى اعماالن للمادة ) 

بشـــــــــكل ودي ومالم يتفق الفريقان على خالف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد  الخالف
اليوم الســادس والخمســين من تاريخ ارســال االشــعار بعدم الرضــى ، حتى لو لم تتم محاولة تســوية الخالف 

 بينهما وديان .  
 " Arbitration"   التحكيــم : (20/6)
ــــم يكــــن قــــد تمــــ  تســــوي  ــــن " ) ان وجــــد ( مــــا ل ــــرار " المجل ــــان ، فــــإن أي خــــالف حــــول ق ة الخــــالف ودي

بشـــأنه، ممـــا لـــم يصـــبح نهائيـــان وملزمـــان، تـــتم تســـويته) بواســـطة التحكـــيم الـــدولي(. ومـــا لـــم يتفـــق الفريقـــان 
   -على غير ذلك، فانه :

 .( ، وI.C.Cية )تتم تسوية الخالف نهائيان بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدول  -أ 
تــــتم تســــوية الخــــالف مــــن قبــــل هيئــــة تحكــــيم مكونــــة مــــن ثالثــــة اعضــــاء يعينــــون بموجــــب قواعــــد  -ب 

 التحكيم المذكورة ، و 
 ( . 1/4تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ) -ج 
رات او تعليمات او اراء او تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقدي 

تقييم صدر عن المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلن فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علمان بأنه ال 
شئ يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته او تقديم ادلة في أي 

 امر متعلق بالخالف . 
قييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج التي كما ينبغي عدم ت 

سبق طرحها امام " المجلن " قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي 
 قراٍر  للمجلن " بّينه مقبولة في التحكيم . 

انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد  
 أو " المجلن " اذا تم  المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال . 

 عدم االمتثال لقرار " المجلن " : (20/7)
"     Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision" 

 انه : في حالة 
 ( ، و 20/4لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 اصبح قرار " المجلن " المتعلق بالخالف المنظور ) ان وجد ( نهائيان وملزمان ، و  -ب 
 اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار ،  -ج 
ان  –الجحـــــــاف بـــــــأي حقـــــــوق اخـــــــرى قـــــــد تكـــــــون لـــــــه بـــــــدون ا –عندئـــــــذ ، يمكـــــــن للفريـــــــق االخـــــــر  

( وفـــــــي مثـــــــل هـــــــذه 20/6يحيـــــــل موضـــــــوع عـــــــدم االمتثـــــــال هـــــــذا الـــــــى التحكـــــــيم بموجـــــــب المـــــــادة )
ــــــــام المــــــــادتين ) ــــــــة ، ال تطبــــــــق احك ــــــــن و )20/4الحال ــــــــة بقــــــــرار المجل ( المتعلقــــــــة 20/5( المتعلق

 بالتسوية الودية.
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 انقضاء فترة تعيين ) المجلن(  : (20/8)
"          the Dispute Adjudication Board`s Appointment Expiry of"   

اذا نشـــأ أي خـــالف بـــين الفـــريقين فيمـــا يتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفيـــذ االشـــغال ،  
ولـــم يكـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــن " فـــّض الخالفـــات " ســـواء بســـبب انقضـــاء فتـــرة تعيينـــه ، او لغيـــر ذلـــك 

 من االسباب، فإنه : 
ـــــام المـــــادة ) -أ  ـــــتم تطبيـــــق احك ـــــن ، وال المـــــادة )20/4ال ي ـــــة بقـــــرار المجل ( المتعلقـــــة 20/5( المتعلق

 بالتسوية الودية ، و 
 ( . 20/6يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ) -ب 
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013 المعدلة الثانية طبعةال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة    
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 الفهرس 
 

 114 الشروط الخاصة -أ الجزء الثالث
 115 األحكـام العامة األول
 117 صاحب العمــل الثاني
 118 المهنــــدس الثلث
 119 المقـــــاول الرابع
 121 المستخدمون والعمال السادس
 123 ية والمواد والمصنعيةالتجهيزات اآلل السابع
 124 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 125 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 126 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 128  المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 129 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 130 عديالتالتغيـيرات والت الثالث عشر
 132 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
السادس 
 عشر

 134 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 

 135 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 138 التأمـــــين الثامن عشر
 139 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون 

 142 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 154 به من المقاولمعلومات مطلو  
 157 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 158 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 159 ملحق عرض المناقصة 2ج
 163 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 164 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 166 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلن بعضو واحد (  5ج
 167 قية فّض الخالفات ) مجلن بثالثة أعضاء (نموذج اتفا 6ج

 168 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 171 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 172 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج
 173 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 174 شغال نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم اال 10ج
 175 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 176 نموذج التزامات المقاول 12ج
 177 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
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 178 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
 

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 المشروع:
................................................................................................ 

     

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

 
 العطاء رقم:

.............................................................................................. 
 
 
 
 الشروط الخاصة . -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .  -ج

     
 
 

زء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممان لج    
 هذا الجزء كشروط خاصة للعقد .

إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدان ويؤخذ به     
 بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " المواد " .
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 الخاصةالشروط      -أ
 

 األحكام العامة  -
 صاحب العمل -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 المستخدمون والعمال -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل -
 كيل األشغال وتقدير القيمة -
 التغيـيرات والتعديالت -
 عاتقيمة العقد والدف -
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول -
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -
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 الفصل األول

 األحكام العامة 
  "General Provisions " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )

 

 ( ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند )
 " ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " 

 إضافي ( :)  –( 1/1/2/11البند )
 الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل,  
 شمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.و ي

 

 ( 1/1/3/1البند )
 -يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تم النص في  ( يومان 14يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ )

 ملحق عرض المناقصة على غير ذلك  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقولة

( يوما, أينما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب 14هي المدة التي ال تزيد عن )
 أن يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.

 

 غ والدفعات :المبال –( 1/1/4المادة )
 يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/13البند )
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 الدفعات األخرى :
 

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية 
" اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفان دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى 

مفصالن لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول 
يهم ، وذلك فيما أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثل

يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول 
 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالن. 

 
 

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

واء كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفع  بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو هي جميع المبالغ س
قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض النظر 

قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من 
ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم 

المفاوضات التي تجري  العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو
 إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالن .

 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
 " في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة

 ج( (. -16/4بة ال تنطبق على الربح الفائ  الوارد في المادة )( من هذه الكلفة "  ) وهذه النس 5%)  
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 

 تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
هذه االتفاقية بموجب " كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام 

 القوانين النافذة " .
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 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

ـــة وجـــود مقـــاولين  آخـــرين يعملـــون فـــي الموقـــع لصـــالح صـــاحب العمـــل ، فإنـــه يجـــب تضـــمين عقـــودهم أحكامـــان " فـــي حال
ــــاول بوجــــود  ــــل أن يشــــعر المق ــــى صــــاحب العم ــــين عل ــــا يتع ــــوفير إجــــراءات الســــالمة ، كم ــــزام بت ــــاون وااللت ــــة للتع مماثل

 هؤالء المقاولين اآلخرين " .
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمل : –(  2/4المادة ) 
 رة التالية إلى نهاية المادة :تضاف الفق

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل 
مدة اإلنجاز ، إاّل إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته األخرى 

. " 
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 الفصل الثالث
 المهندس      

       " The Engineer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 : واجبات وصالحية المهندس –(  3/1المادة ) 
 

هومة من العقد ضمنان بحكم الضرورة ويتعين  عليه يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدان في العقد ، أو تلك المف
 في األمور التالية : الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطّيان بذلك

 
 إصدار التعليمات بتغيير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين . -4
 صدار األمر بتعليق العمل .إ -5
 

 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 
 

 -يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي :
( يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن )

ان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنو 
( يومان من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان  14فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل )

، يقوم صاحب العمل باتخاذ التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة 
 القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائيان وباتان .

 

 : إضافية ()   –(  3/6المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على المهندس 

لة أن يسجل محضران لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ، مع مراعاة في مثل هذه الحا
 أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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 الفصل الرابع 
 المقاول

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
 

إذا نص  ( يومان من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )"
على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفان عن عرض مناقصته 

 ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

مقاول حسب النموذج المرفق ينبغي أن يكون ضمان االداء صادران من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه ال
بهذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز 
أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه 

 دران عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالن لدى صاحب العمل .يتعين أن يكون صا
مـــن قيمـــة العقــــد ، أو  %5بعـــد صـــدور شـــهادة تســـلم األشــــغال يمكـــن أن تخفـــض قيمـــة ضـــمان األداء لتصــــبح بنســـبة 

ـــع   ـــوب ( بواق ـــة إصـــالح العي ـــوب ) كفال ـــا ضـــمان إصـــالح العي ـــد ،  %5أن يســـتبدل به ـــة العق ـــن قيم ـــة م ـــيض قيم أو تخف
 ( .%5ضمان األداء إلى )

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى 
ي أن ينجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالن بتسلم أ

ُُ . فإنه يتعين عليه أن  28من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة ) ( يومان
 . "يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال 

 

 المقاولون الفرعيون : –(  4/4المادة ) 
 ية " المادة " :يضاف ما يلي إلى نها

 

إّن الحــــد األقصــــى لمجمــــوع المقــــاوالت الفرعيــــة التــــي يســــمح للمقــــاول الرئيســــي إيكالهــــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين هــــو 
( مــــن قيمــــة العقــــد المقبولــــة وفقــــان الســــعار العقــــد إاّل إذا كــــان المقــــاول الفرعــــي مطلوبــــان بموجــــب العقــــد ، وعلــــى  33%)

فيـــه األعمـــال التـــي ســـيقوم بإيكالهـــا إلـــى المقـــاولين الفرعيــــين مـــع تحديـــد النســـبة المقـــاول أن يرفـــق بعرضـــه كشـــفان يبـــين 
مـــن قيمـــة العقـــد لكلعمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي مقـــاولفرعي . علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ تزويـــد المهنـــدس وصـــاحب 

ز النســــبة العمــــل بنســــخ عــــن جميــــع عقــــود المقــــاوالت الفرعيــــة ، كمــــا يتعــــين علــــى المهنــــدس التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاو 
 المبينة آنفان وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .
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مـــن قـــانون مقـــاولي اإلنشـــاءات, فيـــتم اإللتـــزام بالنســـبة التـــي  16فـــي حـــال العطـــاءات التـــي تنطبـــق عليهـــا أحكـــام المـــادة 
 يقررها مجلن الوزراء .

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 لى نهاية المادة :تضاف الفقرتان التاليتان إ

" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفن الوق  ، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات الســـــــــالمة المطلوبة 
 من المقاول , وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

العامة واألمور المتعلقة بها " وفقان ألحكام كودات البناء  يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة
 الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

إذا قرر صــــــــاحب العمل أّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشــــــــغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض 
ك فال يكون نظام الجودة صــيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلالمناقصــة أو في الشــروط الخاصــة اإلضــافية ، وإيراد التفا

 مطلوبان.
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: –(  4/20المادة ) 

 

يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها 
لة , ولبعض أنواع التســهيالت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضــيح نواحي المســؤولية والتأمينات إلى المقاول بصــورة مفصــ

 في الشروط الخاصة اإلضافية .
 األمن في الموقع : –(  4/22المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
ب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين في " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاح

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغال المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 
 األشغال المؤقتة :

 

يتم بيان متطلبات األشـــــغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصـــــيانتها وتشـــــغيلها ، في  -أ
 ل الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .جدو

 كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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 الفصل السادس
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour " 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تعيـين المستخدمين والعمال :  –(  6/1المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية 

 بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
 
 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" تكون أيام العمل خالل األسبوع : ) السب  ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخمين ( لمدة ثماني ساعات عمل 

 يوميان بحيث ال يستثنى يوم السب  من أيام العمل األسبوعية " .
 

 مناظرة المقاول :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه 

 اللغة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .
 
 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
 

 إضافية ( :)   –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
مال العاملين في يتعين على المقاول في كل وق  أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والع

الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الوقاية 



  المعدلة 2013وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة  /2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  دفتر

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائق العطاء
 14/05/2019                                                   122                        إعادة تأهيل الشارع السياحي وتنفيذ الشارع البديلمشروع 

المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال 
 مبيدات الحشرات .

 

 روبات الكحولية :حظر تعاطي المخدرات والمش -ب
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو يتغاضى 
 عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .

 

 حظر استعمال األسلحة : -ج
 

، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل 
يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة 

 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .
 

 احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية : -د
 

 أيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .على المقاول أن يتقيد ب
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 الفصل السابع 
 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
أو المواد " إذا كان  األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات 

من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر المؤهلة " 
Eligible Source Countries  " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

بارات المنصوص عليها في العقد ) إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االخت
 بما فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 الفصل الثامن
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" وإذا كان  األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في 

 الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 

 برنامج العمل : –(  8/3المادة ) 
 

 ضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .ت
 ( يومان من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها .14" يتعين على المقاول أن يقّدم برامج العمل المعّدلة خالل )

 
 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 

التأخير لكل قسم من االشغال  ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات
 وكيفية احتسابها في حالة التراكم .

 
 

 إضافية( :)  –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كان  حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وق  مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة اإلنجاز المبكر حسب ما هو 

 وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية .قصة , منصوص عليه " في ملحق عرض المنا
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 الفصل التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 رة التالية إلى نهاية المادة .تضاف الفق

" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم األشغال ،  وإذا كان  
األشــــغال ســــوف يتم اختبارها وتســــلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحســــبان أّن بعض أجزاء 

 غير مكتملة " . األشغال
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 الفصل العاشر
 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 
"Employers Taking - Over  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –(  10/1المادة ) 

 

 -أ بـ ) يتعين على المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الفقرة الثالثة التي تبد
 
عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن  -أ

ارات عند اإلنجاز" المطلوبة استعمالها للغاية التي أنشئ  من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "االختب
بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( على أن 
 يرفق بهذا األشعار تعهدان منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .

 ار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلبان مقدمان إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال .ويعتبر هذا األشعار المش 
( يومان من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريران بنتيجة كشفه إلى 14يقوم المهندس خالل )   -ب

فإما أن يشهد بأّن األشغال قد أنجزت وأنها في  صاحب العمل خالل هذه المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ،
وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها 
 قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل

 مقبول لدى المهندس 
( يومان األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريران بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل 14) وفي حال انقضاء مدة )

يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من 
 ء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( .المقاول باستكمال االعمال تمهيدان الجرا

   
يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها وأنها في ( 21) يقوم صاحب العمل خالل   –ج 

يتجاوز  على أن ال( يومان المشار اليها اعاله 14)ـ بعد انقضاء مدة الوضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال 
ويكون المهندس أحد أعضائها ( ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال , وفي )   –عدد أعضائها عن سبعة 

أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل مهمة 
 .اللجنة
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، ( يوما المحددة في الفقرة )ج( 21ستالم االشغال خالل فترة الـ )صاحب العمل عن تشكيل لجنة افي حال تخلف  -
( مع التزام المقاول التام 10/1فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه )وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/

 باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
 

( أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم 10تقوم اللجنة خالل ) -د
، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل من  بإعداد محضر تسلم األشغال

التقرير خالل مدة أقصاها  ادصاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعد
( يومان من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفان ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس 28)

 المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

شهادة تسلم  ( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر7يتعين على المهندس خالل ) -هـ
األشغال / محددان فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار 
بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفان باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من 

 مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب .المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل 
 

( أيام من تاريخ  7يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل )  -و
توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيان إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب 

 العمل .
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 الفصل الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 
 إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة: 

 (.) وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة
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 الفصل الثاني عشر
 كيل األشغال وتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 -تلغى الفقرتان ) أ ، ب ( من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :
 

( من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في  %20إذا اختلف  الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن )  -أ
 %1أي جدول مسّعر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز 

 من قيمة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثاب  أو 

 -ب
 ل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، وإّن العم   -1
 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و - 2
أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيه ليس  متشابهة مع أي بند من بنود العقد ،  -3 

 بهة لظروفه .أو أّن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشا
 

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور الموصوفة  
 في الفقرتين ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .

قه من خالل تحديد الكلفة المعقولة إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقا
 لتنفيذ العمل ، مضافان إليها ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

وإلى أن يحين وق  االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر 
 -في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي : ةوحدة مؤق  ألغراض شهادات الدفع المرحلي

 
 في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و  -أ
 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالن . -ب
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 الفصل الثالث عشر
 التعديالتالتغيـيرات و  

"Variations and Adjustments   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعديالت بسبب تغير التكاليف :  –(  13/8المادة ) 

 

ــــــــــــ ) يتم احتســـاب التعديل .... ( إلى نهاية المادة ، ويســـتعاض عنه يلغى النص األســـاســـي من ال  فقرة الثالثة والتي تبدأ بـ
 -بما يلي :

 -يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقان لألسن التالية  :
والواردة ي صلب األشغال الدائمة إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل ف -أ

بعد موعد التاريخ األساسي فإّن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب أي  في جدول بيانات التعديل
 -تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقان لما يلي :

 من قبل الدولة و/ أو  إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة -1
بناء" على النشرات الدورية التي تصدرها " وزارة األشغال العامة واإلسكان " بعد األخذ برأي إحدى اللجان الفنية  -2

لكل مجال من مجاالت المقاوالت الرئيســـــية ) الطرق ، االبنية ، الكهرباء ، الميكانيك ، المياه الدائمة المختصـــــة 
النسـبة ألسـعار المواد غير المسـّعرة من قبل الدولة يتم تكليفها من قبل وزير األشـغال والصـرف الصـحي ( وذلك ب

 -العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوبان عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :
فيها تاريخ المصنعة محليان حسب فترات التغير في االسعارمبينان الواردة في جدول بيانات التعديل أسعار المواد   -

 تغيـّر األسعار استنادان إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .
أســـعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المســـتوردة من خارج المملكة حســـب النشـــرات مبينان فيها  -

ستنادان إلى المعلومات المقدمة من الجهات ا ــــــــــير األسعار ا لرسمية مثل البيانات الجمركية أو تاريخ تغيـ
 االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .

، يتم التعديل في أســــعار بنود العقد ســــواء بالزيادة أو  ( من الشــــروط العامة13/8بالرغم مما ورد في المادة ) -3
يضــــاف الى أو يحســــم من المقاول بحيث  النقصــــان إزاء تغير أســــعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

 فرق أسعار المواد  الناجم عن تغّير األسعار .
 ( أنفان وكذلك الفقرة 13/7على أن ال يشـــــــــمل هذا التعديل في الســـــــــعر أي فرق ناتج عن تطبيق المادة )

 ب( الحقان ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8)
المقصــودة بالفقرة )أ( أعاله والمشــمولة بالتعويضــات بما  تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل يتم -

 يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .
قابل الدوالر االمريكي او اليورو إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان م  -ب

مما يعلنه البنك المركزي في المملكة  حســـب النشـــرة اليومية الصـــادرة عن البنك المركزي عن تلك االســـعار 
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المعلنة قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض  ، فيتم تعويض المقاول أو الحســـــم منه فرق اســـــعار 
أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات التي تدخل في صـــــــــلب تبادل الدينار مقابل الدوالر األمريكي 

األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق األجنبية ، ويقتضي في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع 
 -االستحقاقات بالدينار األردني :

الساسي ال اعتباران من التاريخ من القيمة األساسية لسعر التباد %2أن ال يقل التغّير في السعر عن  -1
 اليداع العروض .

رة في الموقع ويتم احتســاب التغّير في االســعار لغايات الحســم او  -2 أن يتم حصــر كميات المواد المحضــّ
التعويض عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ تغّير سعر تبادل العملة وبحيث ال يدفع فرق 

 ك المواد أو التجهيزات اآللية .للفاقد أو اإلضافات في تل
 ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح . -3
ن عال يحسب أي أثر لتغّير السعر في أي مادة تقل قيمة بند األشغال المتعلق بها في جدول الكميات  -4

 نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .  0,5%
نصـــــــــوص عليها في الفقرة ) ب ( أعاله على أي مقاول يتقاضـــــــــى جزءا" من ال تطبق التعويضـــــــــات الم -ج

 استحقاقاته بالعمالت األجنبية " .
إذا تغيرت أســـــعار المحروقات الالزمة لتشـــــغيل معدات المقاول في األشـــــغال المســـــتخدمة في المشـــــاريع  -د

العروض  فيتم تعديل أسعار  اإلنشائية عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع
بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادالت يصدرها وزير األشغال 

 ( من هذه المادة .2-العامة واإلسكان بناءن على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة )أ
التاريخ االساسي ، إذا تغيرت أسعار اإلسفل  المستخدمة في المشاريع بالرغم مما ورد في الفقرة )أ( حول  -هـ

اإلنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض ، فيتم تعديل اسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة 
 يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان . او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي 

د ( على أســـــعار المحروقات الواردة كبنود منفصـــــلة لتوريد المحروقات الموردة للمشـــــروع  بق الفقرة  )تط -و
 لغايات تنفيذ األشغال .

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشــــــــائية الرئيســــــــية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة إلنجاز  -ز (1)
 سعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.األشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تاريخ 6/11/1/4954التعديالت بســـــبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاســـــة مجلن الوزراء رقم ) –( 13/8( تم تعديل الفقرة )ز( من المادة )1)

26/2/2012  

 الفصل الرابع عشر
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 قيمة العقد والدفعات 
"Contract Price and Payment   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 

 تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوق  الذي يتم عنده 

 -لمقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :استرداد " الدفعة ا
 

 -يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :
 من قيمة كل شهادة دفع " . %10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 
 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول  %5بنسبة  يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة
 تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .

نه يحق لصاحب العمل مصادرة " إذا ثب  لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإ
 كفالة الدفعة المقدمة فوران بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . 

 تقديم طلبات الدفع المرحلية :  –(  14/3المادة ) 
 -يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :

 المكتملة " . " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته
 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
( ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول %5" تحسب نفقات التمويل بنسبة )

 ت المحددة لها " .المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمال
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :
( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة  %50إذا تم   موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )

 مناقصة .( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض ال%60المحتجزات إلى ) 
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسلم األشغال وعند تقديم ضمان 

 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
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 كشف دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األشغال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :
 اول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراران بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط ويتعين على المق

 (. 10 –) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم )ج 
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( :
 ال ( .) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس عشر
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 
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"Suspension and Termination by Contractor   " 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حق المقاول في تعليق العمل :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
 

( ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6ب أحكام المادة ) " إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموج
( يومان إلى 21بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن)  –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7المستحقة للمقاول عمالن بأحكام المادة ) 

ة الدفع ، أو الدفعة المستحقة حسب صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن يبطئ عملية التنفيذ ( ما لم يتسلم المقاول شهاد
 واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 إّن إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 
 ( . 16/2( ، وال بحقه في إنهاء العقد عمالن بأحكام المادة ) 14/8)

 إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن إذا تسلم المقاول الحقان 
 يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وق  ممكن عمليان .

 
 :تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

 
( من العقد أن يعلم صاحب العمل 14/3ة ) ( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب الماد3على المقاول وخالل )

 عن تاريخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .
 

 إنهاء العقد من قبل المقاول :  –(  16/2المادة ) 

 

 و ( ، تعّدل الحالتان ) و ، ز( في السطر الثاني –تلغى الفقرة )أ( من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ 
 والعشرين إلى ) هـ ،  و ( .

 
 
 
 
 

 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 
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"Risk and Responsibility   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتالية في نهاية الفصل :تضاف المواد ا
 

 إضافية ( :)   –(  17/7المادة ) 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :
( من القانون 791– 788يكون المقاول مسؤوالن لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقان ألحكام المواد ) 

 المدني األردني .
 

 إضافية( :)   –( 17/8المادة )
 

 فجرة :استعمال المواد المت

ينبغي على المقاول اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصــــــــــادرة عن الســـــــــلطة 
المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة 

 ذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها .في هذا العقد ، وينطبق ه
ينبغي على المقاول تأمين التصـــاريح الالزمة  لذلك، وإجراء جميع االتصـــاالت مع مختلف الســـلطات والمصـــادر ذات العالقة 

تعطى له بهذا الشــــأن  كما عليه أن يطلع المهندس أو قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرســــمية التي 
ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصـــــــوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أّن هذه الترتيبات 

 لقة بالتفجيرات . واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقان للقوانين واألنظمة والتعليمات المتع
 

 إضافية ( :)   –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

ـــــــــــين أو أي من مســتخدميهم للرشــوة بأي شــكل من أشــكالها ألي من جهاز  إّن ممارســة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـ
قود التي يرتبط بها صـــــــــاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون ســـــــــببان " كافيان " إللغاء هذا العقد وغيره من الع

المقاول بصــاحب العمل ، هذا عدا المســؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشــوة أي عمولة أو هدية تمنح 
ألي من صــاحب العمل أو المهندس أو مســتخدميه بقصــد الحصــول على أي تعديل أو تبديل في األشــغال ، أو على مســتوى 

انتفاع شـــخصـــي ، ولصـــاحب العمل الحق في اســـتيفاء أي تعويض يســـتحق له عن أي  المصـــنعية ، أو للحصـــول على أي
 خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . 

 
 
 

 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 
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بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم دفعها  لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق -أ
أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها 

يه الفرعيـين أو وكالئهم أو أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاول
ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة 

 نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعالن .
حان خطيان إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصري 

على سبيل المثال وصفان مفصالن لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما 
 .يحدث أوالن 

( من هذه المادة أن يتخذ أيان من اإلجراءات يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ  -ب
 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغان يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  -2
المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغان يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر  أن يطالب -3

 المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
ذه هيق األول تقاضيها بموجب مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفر   

 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
 

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين  -ج
( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها  فيما يخص هذا العقد موادان مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ

عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه 
المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود 

لعمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثب  أنها مشتملة صاحب ا
 على هذه المواد .

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا كان   -د
وق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي حقوق القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حق

 . المملكة قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في
 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريان ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .  -هـ
  

 عات الممنوعة :الدف  –(  17/9/2المادة ) 
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لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي  -أ
من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول 

يه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، إلى صاحب أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاول
العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال 

المزاودة نفسها أو اإلحالة  وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة /
 على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالن . 

كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة  
ه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاولي

 موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أيان من اإلجراءات  -ب

 ذلك بمحض حريته واختياره .التالية أو جميعها و 

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغان يساوي ) ضعفي ( مبلغ  -2

 الدفعات الممنوعة .
ي ) ضعفي ( مبلغ الدفعات األخرى أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغان يساو  -3

 ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . 
مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة 

 عفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .) ب ( لن يتجاوز ض
يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين  -ج

فيما يخص هذا العقد موادان مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) على أن ال تقل هذه المواد في 
نصوص الفقرتين المشار إليهما ( شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ  شدتها عن

أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول 
ية بمجرد التوقيع عليها وبما يثب  أنها أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاق

 مشتملة على هذه المواد .
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا  -د

باإلضافة   كان  القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي
 إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة. 

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريان ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد . -هـ

 لفصل الثامن عشرا



  المعدلة 2013وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة  /2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  دفتر

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائق العطاء
 14/05/2019                                                   138                        إعادة تأهيل الشارع السياحي وتنفيذ الشارع البديلمشروع 

 التأمين 
  "Insurance  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 

يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطان ينص على المسؤوليات المتقابلة   -
 ( . Cross Liabilitiesب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) لكل من صاح

 
 

 التأمين على األشغال ومعدات المقاول :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 من قيمة العقد المقبولة " . (%115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل العشرون 



  المعدلة 2013وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة  /2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  دفتر

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائق العطاء
 14/05/2019                                                   139                        إعادة تأهيل الشارع السياحي وتنفيذ الشارع البديلمشروع 

 المطالبات ، الخالفات والتحكيم     
 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تعيـين مجلن فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

 ة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من الشروط العامة نافذان ( ويستعاض عنهاتلغى الفقر 
 -بما يلي : 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " ولين من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم 
 -ين المجلن ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي :يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعي

( يومان من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف محال الى المجلن 60بعد ) -أ
 للنظر فيه ، او 

الى المجلن  ( يومان من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كان  هناك خالفات محاله30بعد ) -ب
ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك . ويتعين 

 على المجلن في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .
خالل فترة االشعار بالعيوب،  عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلن في عمله -جـ

 ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االستبقاء الى النصف . 
 -في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلن فض الخالفات كما يلي :

 ( مليون دينار يشكل المجلن من حكم واحد .1,5اذا كان  قيمة العقد المقبولة تقل عن ) .1 
 ( مليون دينار ، ُيشَكل المجلن من ثالثة اعضاء .1,5قد المقبولة " )اذا تجاوزت " قيمة الع .2 

 أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ) أ و ب ( .          
 
 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( 1/4) تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـــــــــــــــــــ ) ما لم يكن قد تم ( وتنتهي ) بلغة االتصـــــــــال المحددة في المادة
 -: ويستعاض عنها بما يلي

تتم  -مما لم يصبح نهائيان وملزمان  -" ما لم يكن قد تم  تسوية الخالف وديان ، فإّن أي خالف حول قرار " المجلن " بشأنه 
 -يلي : لمابواسطة التحكيم وفقان   نهائياً تسويته 

 

 ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم أخرى(.افذ )تتم تسوية الخالف نهائيان بموجب قانون التحكيم األردني الن -أ
 تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و -ب
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 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة )  -ج
 

 :   انقضاء فترة تعيـين " المجلن"  –(  20/8المادة ) 
 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

 ( والمتعلقة بقرار المجلن .20/4ال يتم تطبيق المادة ) -أ
 -تعّدل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتصبح كما يلي :

ـــي المـــادة )  -ب ـــالرغم ممـــا ورد ف ـــة التســـوية 20/5ب ـــد محاول ـــى التحكـــيم بع ـــة الخـــالف ال ( يحـــق الي مـــن الفـــريقين احال
 ( . 20/5هو مشار اليه في المادة ) الودية وكما
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . وصف المشروع موضوع هذا العطاء 
 اء ما يلي:تشمل األعمال موضوع العط

يشمل العمل على إعادة تأهيل الشارع السياحي و مدخل مدينة البتراء و يتضمن ذلك أعمال الهدم واصالح 
وأعمال تنسيق الموقع والزراعة  تنفيذ جميع الطرق و المواقف و خدمات البنية التحتية واألبنيةللمناطق القائمة و 

ائية لتنفيذها وغيرها من أعمال كإزاحة العوائق ...الخ وما يلزم من أعمال إنش المنطقة الواقعة ضمن حدود
لضمان تنفيذ األعمال بشكل مناسب مع االخذ بعين اإلعتبار اهمية الموقع االثرية والتاريخية والنواحي البيئية 

 .ووفقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات وشروط االتفاقية والعقد المرفقة بالمشروع
 لأولوية تنفيذ األعما: 

على المقاول البدء بتنفيذ أعمال الشارع البديل واالنتهاء من األعمال الخاصة به ، ومن ثم البدء بأعمال الشارع السياحي 
 الرئيسي. 

 ( 3/5المادة )– :التقديرات 
 يضاف إلى نهاية المادة ما يلي:

 من تقديرات المهندس.علما بأنه يتعين على المقاول أن ال يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره أيا 

 ( 1/  4المادة )– .االلتزامات العامة للمقاول 
 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 1/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

 لجميع األعمال.  Shop Drawingsأن يقوم بتقديم المخططات التنفيذية  -
من قبل المهندس خالل فترة اإلنشاء واالحتفاظ  أن يقوم بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسم والتفاصيل المطلوبة -

 بسجالت التعديل خالل فترة العمل.
( يوم من تاريخ تسليم العمل يتعين على المقاول أن يقدم المخططات )ثالثة نسخ( كما تم تنفيذها 15كذلك وخالل ) -

((As Built & GIS Drawings .حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس 
 

(  طيلة فترة المشروع وعلى أن تعود ملكية هذه السيارات للسلطة 2تقديم سياره للسلطة عدد ) توريد لى المقاولع -
بعد انتهاء المشروع ، مع تقديم فحص فني للمركبات قبل المباشرة بالعمل في المشروع  على ان تكون حسب 

 المواصفات التاليه :
العزم من  3600فما فوق صناعة يابانيه محرك ديزيل قوة  2018وديل متويوتا هايلوكن   4*4بكب دبل كابينه  -1

1600-2500. 
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 يتحمل المقاول كل مايلزم السياره من صيانه وويارزي  والتامين الشامل والترخيص وكل ما يلزم . -2

 ( دينار/ شهر.250طيلة فترة المشروع وبحد أقصى ) ةروقات للسيار يتحمل المقاول مصروف المح-3

 .لمشروعطيلة فترة ااالشراف على المشروع  لكادرة تسليم السيار يتم -4

 ( دينار شهري / سيارة  ألفان دينار شهري / سيارة. 2000) هيتم حسم مبلغ وقدر  ةفي حال عدم توفير السيار  -5

 
 

 ( 6/  4المادة  )– :التعـاون و التنسيق 
 قاول ما يلي:( فإنه يجب على الم 6/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

تقديم جميع التسهيالت و التنسيق الكامل مع أي فرد من أفراد صاحب العمل أو مقاوليين ممن لديهم حق الدخول الى  .1
 الموقع خالل فترة تنفيذه لألعمال أو خالل المراحل المختلفة من المشروع.

جهة أو فرد ممن قد يكون لها/لهم أي  كما يجب على المقاول التنسيق و التعاون مع أي من السلطات المحلية و/أو أي .2
 تأثر أو تأثير على أعمال المشروع . 

 (  تثبي  األبعاد4/7الماده ) 
 األعمـال المسـاحيـة:

بعد تسليم الموقع إلى المقاول وقبل المباشرة بتنفيذ األشغال الواقعة ضمن إلتزاماته بموجب اإلتفاقية بين صاحب العمل  -1
قته الخاصة بالتحقق من منسوب األرض الطبيعية وحول المنطقة المنجزة من قبل مقاول آخر وبينه يقوم المقاول وعلى نف

سابق)إن وجدت( و التحقق من الظروف المحيطة و المنشآت القائمة بمشاركة اإلستشاري المشرف، بحيث تؤخذ قراءات 
  ( والمعتمد من اإلستشاري Bench Markالمناسيب الطبيعية على الزوايا وتربط هذه القراءات بمرجع اإلرتفاع الثابت )

 المشرف. 
يكون المقاول مسؤوال عن المحافظة على المحاور والمناسيب المعتمدة طيلة فترة تنفيذه لألعمال واختيار وضعها بعيدا  -2

 عن منطقة العمل.
  ( 8/  4المادة  )–   اجراءات السالمة 

 المقاول ما يلي: ( فإنه يجب على 8/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

على المقاول أن يقوم بتزويد وتجهيز الموقع باإلضاءة الكافية والكشافات إذا لزم األمر لتوفير اإلنارة لموقع العمل  .1
حسب مايتم الموافقة عليه من قبل المهندس ، وعليه كذلك وضع اإلشارات التحذيرية حول الموقع وذلك حسب ما يتم 

 ل المهندس.اعتماده والموافقة عليه من قب
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على المقاول أن يكون مسؤوال عن إبالغ اإلستشاري المشرف والسلطات الرسمية عن أي حادث يقع في الموقع تسبب  .2
 في إصابة أي عامل أو مستخدم، وعليه تزويد مدير االشراف بكافة التفاصيل.

 العمل ألية إصابات موقعية.على المقاول تجهيز مركز لإلسعاف األولي لخدمة أفراد جهازه العامل و أفراد صاحب  .3
على المقاول أن ينفذ بدقة جميع تعليمات الدفاع المدني بخصوص تنظيم توزيع مستودعاته ومواده بشكل يضمن  .4

سالمتها وسهولة الوصول إليها مع ما يلزمها من طفايات حريق وعليه أن يستشير بذلك المختصين في مديرية الدفاع 
 ماتهم.المدني منذ البداية، ويطبق تعلي

 مالبس السالمة العامة:  .5
على المقاول أن يقدم قبعات أمان للرأس بالعدد الالزم من البالستيك المقوى أو المعدن والخاصة لمثل هذه األعمال  -

ليتم ارتداؤها في الموقع من قبل جهاز المقاول وجهاز اإلشراف وممثلي صاحب  BS5240ومطابقة للمواصفات 
 ات جهاز المقاول مختلفًا عن لون باقي القبعات. العمل على أن يكون لون قبع

)بالعدد الالزم وبأقيسه مختلفه وحسب ما يحدده مدير االشراف (  Safety Shoesكمـا يقـوم المقاول بتقديـم أحذيـة  -
بحيث يكون نعل ومقدمة الحذاء مصفحًا بالحديد وذلك لجهاز اإلشراف وممثلي صاحب إلرتداءها في الموقع وتكون 

 يف هذه القبعات واألحذية محملة على أسعار المقاول.تكال
 يعدل ما ورد في الشروط الخاصة كما يلي: .6

إن مسؤولية التنسيق بخصوص السالمة العامة بين المقاولين العاملين في الموقع تقع على عاتق المقاولين أنفسهم، 
 وال يتحمل صاحب العمل أو مدير االشراف أية مسؤولية تجاه ذلك.

عدم التزام المقاول بأي من متطلبات السالمة العامة الواردة ضمن شروط العقد فلصاحب العمل الحق باتخاذ  في حال .7
جميع اإلجراءات الالزمة والتي تضمن تقيد المقاول بجميع متطلبات السالمة العامة حسب األصول ، بحيث تشتمل 

مبالغ مالية لحين إلتزام المقاول بمتطلبات السالمة هذه اإلجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة من المقاول وحجز 
العامة بصورة مرضية باإلضافة إلى إمكانية تنفيذ هذه األعمال من قبل طرف آخر وخصم كلفة ذلك من مطالبات 

 المقاول.
 ( 9/  4المادة )– .) نظام توكيد الجودة )إن كان مطلوبان 

 
 ( 20/ 4المادة )– ي يقدمها.معدات صاحب العمل والمواد الت 

 
 ( 7/2المادة )– العينات 
ــــــوي    يتعــــــين علــــــى المقــــــاول ان يقــــــدم ثالثــــــة عينــــــات علــــــى األقــــــل تبــــــين نو يــــــة مصــــــدر ومواصــــــفات المــــــواد واألجهــــــزة المن

ــــــدس ، كمــــــا يحــــــق لصــــــاحب العمــــــل  ــــــة المهن ــــــى موافق ــــــك لفحصــــــها والحصــــــول عل ــــــدس، وذل ــــــب المهن اســــــتعمالها وحســــــب طل
 ذه الحالة تقديم عينات جديدة لفحصها والموافقة عليها. رفض أي عينة ويتعين على المقاول في ه

 ( 2/  8المادة )–  مدة اإلنجاز 
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  يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة. 300

 ( 3/  8المادة )– برنامج العمل 
  ( يومًا من تاريخ تسلمه الشعار المباشرة14خالل ) على المقاول ان يقدم للمهندس  برنامج عمل زمني مفصل يتعين -

وان يقوم بتحديث برنامج العمل دوريا وكلما دعت إليه الحاجة وحسب مالحظات   (Primavera Softwareباستخدام )
وموافقة المهندس المشرف، على أن يشتمل البرنامج على تفصيالت كاملة لموارد ) آليات، عدد، أفراد،..الخ( المقاول وآلية 

 المحددة. توزيعها لضمان استكمال األعمال في مواعيدها
 يجب على المقاول تقديم جدول زمني معدل في االحوال التالية: -

 صدور امر تغييري معتمد من قبل صاحب العمل يصاحبه تعديل مدة االنجاز. .1
صدور تمديد مدة من صاحب العمل اما بسبب ايقاف األعمال بأمر منه او لظروف قاهرة يتم اإلتفاق عليها. وعلى  .2

حوال ان يقدم مقترحاته لتعديل الجدول الزمني مع الحسابات والتحاليل والوثائق التي تبرر مقاول األشغال في تلك اال
 مثل ذلك التعديل، بحيث يتمكن مدير االشراف من دراستها.  

وفي حالة الموافقة على الجدول الزمني المعدل تعدل التواريخ المرحلية والتاريخ النهائي الكتمال اعمال عقد مقاول 
 بعا لذلك . األشغال ت

 إذا طلب منه مدير االشراف ذلك بناءا على أسباب محددة. .3
 

 ( 7/  8المادة )– .تعويضات التأخير 
 بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة.  -
 باإلضافة إلى ما ورد في هذه المادة يضاف ما يلي: -

المقاول بدفع تعويضات التأخير المترتبة عليه ، يكون المقاول ملزما بدفع  كافة المصاريف و  "باإلضافة إلى التزام
األجور المترتبة لجهاز اإلشراف وإدامة و خدمة جميع مكاتب الموقع عن كامل مدة التأخيرات باإلضافة إلى عالوات 

  .العمل اإلضافي التي يتم الموافقة عليها من قبل صاحب العمل والمهندس"

  

 ( 14/2المادة )– :الدفعة المقدمة 
% من قيمة العقد المقبولة ، 5سوف يتم تقديم الدفعة المقدمة للمقاول بعد تقديم كفالة الدفعة المقدمة على دفعتين كل منها  -

 وكمايلي:
 5.بعد توقيع المقاول اتفاقية العقد و المباشرة في توريد التجهيزات للموقع واألعمال األولية % 

 5د تاريخ أمر المباشرة و عند استكمال األعمال األولية والمساحية.% بع 
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  ( 8/  13المادة  )– .التعديالت بسبب تغير التكاليف 
 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :

المواد الرئيسية   "  عن زيادة أسعار المواد الرئيسية وأسعار المحروقات , ويجب الحسم منه في حالة انخفاض أسعار
 وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار " اعتمادا على تعاميم وزارة األشغال العامة والسكان.

 ( 14/8المادة )– :الدفعات المتأخرة 
 (":14/7إضافة الجملة التالية بعد"اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة )   

 االستالم ناجم عن تقصير المقاول بأداء أي من التزاماته المنصوص عليها ضمن العقد""مالم يكن التأخير في    

 ( 18/1المادة )- :المتطلبات العامة للتأمين 
( والتي (Cross Liabilitiesكما يضاف إلى نهاية هذه "المادة"  تعريف المتطلبات العامة للتأمينات  -

 تنص على ما يلي:  
لتي تترتب للمطالبات وللقضايا التي تنجم عن حوادث في الموقع لكافة األعضاء المشمولين بها )هي المسؤوليات التبادلية ا

والمسميين ضمن بوليصة التأمين )صاحب العمل ، المقاول و اإلستشاري المشرف, وأي شخص ممول له مصلحة بالمشروع 
 )وكأنها بوليصة تأمين منفردة لكل منهم(.

 ( 18/3المادة )– ابة االشخاص واالضرار بالممتلكات .التأمين ضد إص 
 يضاف بند هـ : -

يجب أن يشمل الغطاء التأميني أضرار الغبار والتلوث الذي يلحق الضرر بالمزروعات واالشجار والممتلكات نتيجة أعمال 
 التنفيذ المختلفة.

 ثر البيئي ( و ملحق األ18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميم وزارة االشغال العامة واالسكان رقم 

يجب على المقاول حماية الممتلكات الخاصة والعامة من الضرر الناجم عن حركة المرور في الموقع أو األسباب األخرى  
 الناشئة عن تنفيذ األعمال ويجب إصالح أي ضرر على نحو يرضي السلطة العامة ذات الصلة أو المالك. 

 لة لمنع أي خسارة أو ضرر ألي منشأة في المنطقة المحيطة.يجب على المقاولين اتخاذ جميع االحتياطات المعقو  -
 

  المعتمد إلجراء الفحوصات الالزمةالمختبر: 
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، العتماد احدها درجة أولى يتعين على المقاول تسمية ثالث مختبرات معتمدة حسب تصنيف وزارة األشغال العامة واإلسكان
 لفحوصات المخبرية محملة على أسعار العطاء.، وتكون كلفة االمهندسو يتنسيب من من قبل صاحب العمل 

 منهجية العمل 
يتعين على المقاول توضيح الطرق والوسائل التي ينوي استخدامها لتحقيق أهداف المشروع، وتتضمن منهجية العمل  -

االجراءات المستخدمة لاللتزام بالمهام المطلوبة في وثائق العطاء، واحتماالت المخاطر واالجراءات المقترحة 
لمواجهتها، واجراءات ضبط الجودة والوقت والتكلفة النجاز األعمال، ويجب تقديمها للمهندس للموافقة عليها قبل 

 تنفيذ أي عمل بثالثة أسابيع.
 جداول الكميات 

من المفهوم أن الكميات الموجودة في جداول الكميات هي للتسعير فقط، لذلك ليس للمقاول الحق في طلب أية أوامر تغييرية  -
إلجراء تغييرات في األسعار ، مهما كان التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أو نقصان وذلك في مرحلة التنفيذ وخالل 

ل الحق في طلب أية أوامر تغيرية في أسعار لبنود مستحدثة لكنها موصوفة في او ذلك ليس للمقمرحلة تسليم المشروع. و ك
 جدول الكميات في أماكن أخرى.

 

 اإلضافية لتشغيل العمالة المحلية: الشروط 
( ضمن جهاز المقاول المنفذ لالعمال مع تحقيق الشروط والمتطلبات التالية وحسب املع 20تعيين عمال عدد )ال يقل عن 

 تعاميم وزارة األشغال العامة واإلسكان:

 أن يكون العمال من أبناء المنطقة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع. -
عمال متفرغين للعمل في المشروع ومن غير جهاز المقاول األصلي العامل مع اآلليات أو المعدات أو أن يكون ال -

 المركبات أو السيارات العاملة مع المقاول أو األجهزة الفنية الدائمة مع المقاول.
المبادرة الوطنية للعمل أن يتم تعيين العمال باإلستعانة بمنظومة قاعدة البيانات / البوابة اإللكترونية الشاملة ضمن  -

 والريادة )ُفَرْص( التي تم تطويرها من خالل صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية ووزارة العمل.
 أن يتم تقديم صورة عن الهوية الشخصية ودفتر العائلة وعقد العمل وكشف الراتب لكل عامل. -
للمشروع ويعتبر هذا الكشف متطلب طالبة النهائية ال عند تقديم الميتم تقديم كشف الضمان اإلجتماعي لهؤالء العم -

أساسي لصرف هذه المطالبة وفي حال عدم تقديمه أو عدم تغطية هؤالء العمال يتم الحسم في هذه المطالبة وحسب 
 المبالغ المقررة أدناه.

 رية.يتم تقديم تقرير شهري مصدق من "المهندس" بدوام هذه العمالة ويكون متطلب أساسي للدفعات الشه -
دينار/شهر/عامل( من مطالبات المقاول الشهرية عن كل يوم تغيب أو عدم حضور أو توفير  500يتم حسم مبلغ ) -

  بديل في حال التغيب أو الفصل.
تعتبر كلف هذه العمالة محملة على أسعار وبنود العطاء وال يوجد لها بند دفع منفصل وعلى المقاول تحميل كلفها  -

 رى.على أسعار البنود األخ
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يتم تعين الكادر التالي من خالل السلطة وعلى حساب المشروع بحيث يلتزم المقاول بدفع كافة االجور والرواتب  -
 :ويتم تحديد موقع عمل الكادر من خالل السلطة وكذلك ينطبق عليهم ما ينطبق على الكادر السابقبشكل شهري 

 شهري ( دينار  1200)( سنوات براتب شهري  10مهندس مدني بخبرة ال تقل عن ) -1
 شهري ( دينار  600( سنوات براتب شهري )5مهندس مدني بخبرة ال تقل عن )-2
 شهري ( دينار  800( سنوات براتب شهري )10حاسب كميات بخبرة ال تقل عن )-3
  لكل مهندس( دينار 300براتب شهري )و سنوات ( خمسة 5عدد ") مهندس حديث تخرج -4
 (400( سنوات وبراتب شهري )5بخبرة ال تقل عن )فني مختبر بمؤهل دبلوم و -5
 ( دينار.650( سنوات وبراتب شهري )3مهندس كهرباء بخبرة ال تقل عن )-6

 

 على المقاول االلتزام بتعاميم وزارة األشغال العامة واإلسكان وتعاميم وزارة العمل بهذا الخصوص.

 : شروط للمقاولين المتمرسين للعمل في الموقع 
عمل يعتبر منطقة أثريه هامه ذات خصــوصــية,  لذا على المقاولين أخذ كل االحتياطات الالزمة لحماية الموقع خالل إن موقع ال

 تنفيذ أعمال المشروع, والرجوع إلى مهندس المشروع والتقيد بكافه التعليمات الخاصة والعامة بشروط العطاء.

 

 

 

 

 

 

 ــام:ــــــع

 على المقاول أن:

 دات الخاصة بتنفيذ المشروع بالمكان المخصص والمحدد من قبل مهندسي دائرة اآلثار العامة.تخزين المواد والمع -
ذات العالقة والمعنية )سلطة المياه ،شركة  والمؤسسات والشركات التنسيق في جميع جزئيات المشروع مع الدوائر الحكومية -

شــــــــروع وأخذ أي إيضــــــــاحات ومعلومات عن الكهرباء، شــــــــركة االتصــــــــاالت ، ...( وذلك لبيان خدماتهم ضــــــــمن أرض الم
 .المستفيدينعن العامة قطع الخدمة  واالمشروع، والتعامل معها بشكل آمن يضمن استمراريتها ، وذلك تفاديًا لمنع 
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عرضية وجميع األعمال المساحية الالزمة للشارع ( تتضمن بروفايل ومقاطع Shop Drawingsتقديم مخططات تنفيذية ) -
فقة المهندس قبل البدء بتنفيذ األعمال وكذلك للجسر المنوي إقامته بجانب الجسر المقام حاليًا في المنطقة البديل، وأخذ موا

( 3واالســـــــــتدالل بالمخططات المرفقة ، وكذلك تقديم مخططات تنفيذية لطريقة تنفيذ محطات الكهرباء األرضـــــــــية وعددها )
 محطات كهربائية أرضية.

 طق العمل عن المناطق العامة والزوار.تأمين واستخدام حواجز لفصل منا -
 التقليل بقدر اإلمكان من الضجيج والمخلفات خالل مدة العمل. -
 تأمين حراسة للمواد والمعدات بعد أوقات الدوام الرسمي. -
 الحفاظ على نظافة الموقع: عدم تراكم النفايات والمخلفات واألدوات وغيرها خارج المنطقة المحددة للعمل. -
 ل التنظيف والتخزين بشكل يومي للموقع.القيام بأعما -
 عدم استخدام أي نوع من المركبات في الساحة العلوية من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الخامسة مساًء. -
 استخدام المركبات فقط في األماكن والممرات المخصصة  وبموافقة مهندسين دائرة اآلثار العامة. -
 لنوم في األماكن العامة خالل ساعات النهار.منع العاملين في المشروع من ا -
يلتزم المقاول بتركيب مواســـير كتأســـيس لتمرير الخدمات خاللها بين جانبي الشـــارع، تفاديًا لقطع الشـــارع مســـتقباًل وتســـهيل  -

 ربط الخدمات للتجمعات السكنية مستقباًل.  
لى معالم أثرية وثقافية فوق وأســـفل منســـوب ســـطح إن هذا الموقع بالتحديد هو موقع تاريخي وطني ذو أهمية و ويحتوي ع

 األرض.

 على المقاول أن:

 يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة األثرية. -
 يستخدم طبقة حماية لألرضيات لمنع أي ضرر أو انسكاب. -
 منع منعًا باتًا السير أو وضع مواد و/أو أدوات على المعالم األثرية. -
 تخدام المعدات الثقيلة والتي يصدر عنها ارتجاجات وضجيج.منع اس -
 ضرورة التنسيق المباشر مع إدارة المشروع قبل القيام بأعمال الحفر داخل الموقع . -
تنبيه مهندس دائرة اآلثار العامة والمســـئول عن الموقع في حال حدوث أي انســـكاب أو ضـــرر أو كشـــف للمصـــادر األثرية  -

 شروع.خالل القيام بأعمال الم
 القيام باألعمال بشكل مقبول وحسب متطلبات الجودة المستخدمة في الموقع. -
المرونة في أســــــــلوب تنفيذ األعمال بحيث يتقبل حدوث أي طار  من حيث تعديل ســــــــير وبرنامج العمل بما يتناســــــــب مع  -

 المستجدات وذلك بعد أخذ موافقة صاحب العمل.
 ال بعد أخذ اإلذن وتحديد مكان تواجدها من قبل إدارة المشروع .عدم السماح أليه آلية الدخول إلى الموقع إ -

 إن هذا المشروع من مسؤولية سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي و دائرة اآلثار العامة .
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آلثار خالل تنفيذ أعمال المشــروع, على المقاول التنســيق لســير العمل مع مهندســي ســلطة اقليم البتراء التنموي الســياحي و دائرة ا
 فعالية قبل البداية باألعمال.العامة وذلك بتقديم برنامج عمل دقيق لكل 

 عرض هذه الشروط في الموقع بحيث يتسنى لجميع العاملين قراءتها وااللتزام بها.

, فإنه يحق لدائرة اآلثار العامة إيقاف العمل في الموقع في حال حدوث أي ضــــــــــــــرر 21بحســــــــــــــب القانون األردني ل ثار رقم 
لمصــــادر األثرية والتاريخية في الموقع, وعندها يترتب على المقاول اتخاذ إجراءات ســــريعة إليجاد الحل المناســــب دون التســــبب ل

 . بتأخير سير العمل

 
 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *

 

 التزامات عامة : -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2
 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3
المحافظة على األشــــجار والمروج والســــياجات بشــــكل مالئم ، وزرع بديل لما لم يصــــرح له باقتالعه وإعادة  -4

 تعليمات المهندس .السياجات إلى حالتها األولى حسب 
في حالة وجوب إنشـــــاء ســـــقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم باالتصـــــال معه ، وعمل  -5

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 
 

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 ب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع .أن يتعاون مع المهندس في ترتي -1
أن يعد ســجالن خاصــان باألحوال الجوية ، يســجل فيه درجات حرارة الهواء القصــوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعّدل  -2

 هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
 وإعداد التقارير . أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل -3
 في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالن لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالن بأول . -4
أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع  -5

 المهندس عليه .
ـــدس أو مســـا -6 ـــض المهن ـــة رف ـــي حال ـــدء ف ـــل الب ـــاول قب ـــى المق ـــا فيجـــب عل ـــل م ـــادة أو عم ـــدس لم عد المهن

ـــــدس ،  ـــــدس أو المهن ـــــى ممثـــــل المهن ـــــه باإلعـــــادة أو التصـــــحيح إل بتصـــــحيح الوضـــــع أن يقـــــدم مقترحات
 وذلك لتالفي تكرار الخطأ .
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تأدية المهام  -7 يه أن يزوده بمشـــــــــرف ذي خبرة ل  إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعل
 التالية :

 
 
 
 

 
 
 
 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج

 

 الممارسة الجيدة: -1
إذا لــــم يكــــن قــــد حــــدد وصــــف كامــــل لمــــادة أو منــــتج أو مصــــنعية ، فإنــــه مــــن المفهــــوم أن تكــــون تلــــك 
ات المــــادة أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنتج مــــن مضــــامنيه منطقيــــان لممارســــ

التنفيـــذ الجيـــدة  ، بمـــا فــــي ذلـــك نصـــوص البنـــود والمواصــــفات العامـــة والمواصـــفات القياســـية المعمــــول 
 بها .

 المواصفات القياسية : -2
( أو غيرها فإنه يجب على المقاول  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 

 ن تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه م
 

 المواصفات المقيدة  : -3
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك 

 المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

 

 المخفية :عالمات مرافق الخدمات  -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات 
مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها 

. 
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

 الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : المشاريع -1
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في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  -أ
 وزارة العمل المسبقة .

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كان  األسباب وعلى أن    -ب
 تزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .يل

إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  -ج
تقريران بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور 

مجلن الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار ورفع تنسيباتها إلى 
 -مساهمتها وتشكل على النحو التالي :

 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسان 
 وعضوية السادة 

 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  

 نقيب  المهندسين 
 قيب المقاولينن

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 
ين أردنيـين أو يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاول - 

 باالنفراد إذا اقتض  المصلحة العامة ذلك .
وفـــي حالـــة تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولين غيـــر أردنيــــين فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولين  -

ـــة أردنيـــة ال تقـــل نســـبتها عـــن ) ـــة المـــاهرة المطلوبـــة والمقـــدرة %70بتشـــغيل عمال ( مـــن مجمـــوع العمال
وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد مــــن تقــــديران حقيقيــــان بموافقــــة 

 العمال األجانب العاديـين غير المهرة .
 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئين الوزراء  -3
مها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبر  1990( لسنة 6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
( 7إنذار المقاول المخالف خطيان على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 سبعة أيام .
 لمشروع.فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في ا -ب
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إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني  -4
 األردني بحدها األدنى .

 

 على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال . -5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المقاول معلومات مطلوبة من

 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكون الجهاز متفرغان للعمل في الموقع طيلة  

ذ أو كليهما على مدة تنفيذ المشـــروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشـــراف أو التنفي
 مشاريع مماثلة :
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 على المقاول أن يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة األثرية.

"على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون الجهاز متفرغا" للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ 
لخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع المشروع وأن تكون لديه المؤهالت وا

مماثلة للمشروع موضوع العطاء وعلى المقاول أخذ موافقة المهندس وصاحب العمل على هذا الجهاز قبل تعيينه 
شهر واحد من  اخالل فترة اقصاهوفي حال عدم قيام المقاول بتعيين أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه 

يحق لصاحب العمل حسم المبالغ الشهرية المبينة إزاء إسم كل منهم لحين تصويب فإنه  تاريخ توقيع االتفاقية
 الوضع:

 
سا" بصفته وكيال" مفوضا""مديرا للمشروع  .1 وبخبرة ال  )المدنية(في الهندسة  جامعي بمؤهل ممثل المقاول /مهند

وبحيث يكون وبواقع دوام كلي  ديرا لثالث مشاااريع مماثلة على القلعلى ان يكون قد عمل م سنننة( 20)تقل عن 

مفوضااااا" خطيا" من قبل المقاول لتلقي التعليمات من المهندس أو من يمثله والمناعرة على تنفيذ الشاااارال وبتفر  

 .دينار/شهريا"( 4000)كامل )الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول 

على أن  سنننننننوا ( 10)ال تقل عن  وبخبرة  عماري(: بمؤهل جامعي في الهندسننننننة المعماريةم) موقع مهندس  .2

)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من   يكون قد عمل في مشروعين مماثلين على االقل و بواقع دوام كلي

 .دينار/ شهريا"( 3000قبل المقاول 

على أن يكون قد  سننننننوا ( 10)ال تقل عن  وبخبرة  دنيةدني(: بمؤهل جامعي في الهندسنننننة الم)م موقع مهندس .3

)الراتب الذي سااااايحسااااام في حال عدم التعيين من قبل   عمل في مشاااااروعين مماثلين على االقل و بواقع دوام كلي

 .دينار/ شهريا"( 3100المقاول 

 سنوا ( 10)ل عن ال تق وبخبرة  بمؤهل جامعي في الهندسة  :الكتروميكانيك )كهرباء و ميكانيك( موقع مهندس .4

على أن يكون قد عمل في مشروعين مماثلين على االقل و بواقع دوام جزئي و بما ال يقل عن اربع زيارات شهريا 

 .(زيارةدينار/ 300)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول  و حسب الحاجة

ن يكون قد عمل في مشاااروع واحد مماثل على على أ ( سننننوا  10مختص في مجال تقييم الثر البيئي بخبرة )  .5

 .دينار/ شهريا"( 1500)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول  االقل و بواقع دوام كلي

على أن  سننننوا ( 10)وبخبرة ال تقل عن  هندساااة مدنية مراقبا" فنيا" بمؤهل كلية جامعية متوساااطة اختصااااص  .6

)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من  على االقل و بواقع دوام كلي ماثلفي مشروع واحد م يكون قد عمل

 .دينار/ شهريا"( 1500قبل المقاول 

على أن  سنوا ( 10) تقل عن الوبخبرة   هندسة مدنيةحاسب كميات بمؤهل كلية جامعية متوسطة اختصاص   .7

)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من  يكون قد عمل في مشروع واحد مماثل على االقل و بواقع دوام كلي

 .دينار/ شهريا"( 1500قبل المقاول 

على أن يكون قد عمل في  سنننننوا ( 10)وبخبرة ال تقل عن  مساااااؤ بمؤهل كلية جامعية متوسااااطة اختصاااااص  .8

اول )الراتب الذي سااااايحسااااام في حال عدم التعيين من قبل المق مشاااااروع واحد مماثل على االقل و بواقع دوام كلي

 .دينار/ شهريا"( 1500

)الراتب الذي ساايحساام و بواقع دوام كلي  مماثلةمشاااريع في ( ساانوات 5)ال تقل عن  سااالمة عامة : بخبرة مراقب .9

 .دينار/ شهريا"( 1500في حال عدم التعيين من قبل المقاول 
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( سنوات 5تقل عن )مراقب كهرباء بمؤهل كلية جامعية متوسطه اختصاص شبكات وكوابل كهربائية وبخبرة ال   .10

 على أن يكون قد عمل في مشااااااروع واحد مماثل على االقل و بواقع دوام كليوبدوام كامل طلية فترة المشااااااروع 

 .دينار/ شهريا"( 800)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول 

مشروع مقاوال" آخر مصنفا" لدى دائرة شريطة أن ال يكون الوكيل المفوض أو أي من أفراد جهاز المقاول المعين لل *

 العطاءات الحكومية ووفقا" لما يلي:

للمقاول المحال عليه العطاء أن يساااامي نفسااااه أو أي من شااااركائه مديرا" للمشااااروع بصاااافته وكيال" ال يجوز  (1

ت مفوضا" أو أن يسمى نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه المنفذ للمشروع شريطة تحقيق المؤهال

والتي نصاااها: "إذا  1992( من تعليمات تصااانيف المقاولين لسااانة 10المطلوبة مع الخذ بعين اإلعتبار المادة )

التزم المقاول بتنفيذ أي مشااااروع فيترتب عليه توفير الجهزة الفنية واإلدارية حسااااب شااااروط عقد المقاولة لكل 

 الرئيسي".مشروع وذلك إضافة الى الجهزة الدائمة والمتفرغة في مكتبه 

 مالحظة:
يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة تخلف 
المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب 

 ينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .مثل هؤالء األفراد غير المع
 
 

 تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه . *
 

 فئة التصنيف     اسم المقاول                
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  الكهرباء

 

 
على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين األردنيـين  *

والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات 
ردنيـين وفقان ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند الخاصة بالمقاولين غير األ 

إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون 
 نوعها . أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان

 النموذج
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
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يرجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقان ألحكام 

 ل به .قانون ............................................................... المعمو

 
 نقيب المهندسين األردنيـين .

 أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين .

 
 ( . Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

 
 كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمليتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

( يومان من  730ع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) لضمان أي عيوب تنجم عن التصني
تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات 

( يومان من تاريخ تسلم  730ان أو أجنبيان ولمدة ) الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلي
 األشغال.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
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 ملحق عرض المناقصة -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 احد  (نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بعضو و  -5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بثالثة أعضاء ( -6ج
 نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ -7ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب  -8ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال -10ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 المقاول نموذج التزامات -12ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -13ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة -14ج
 ملحق األثر البيئي -15ج

 
  

  
 

 
 

   1ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 .........المشروع:..................................... العطاء رقم:.............................................
................................................................................................................ 

إلى السادة ) صاحب العمل(: 
.......................................................................................................................... 
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لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 
وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: ............................ 

ال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها المتعلقة بتنفيذ أشغ
وإصالح أية عيوب فيها وفقان لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره: 

 لنا بموجب شروط العقد ................................. أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقان 
 

إننا نقبل تعيـين " مجلن فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

ان لنا ، ويمكنكم ( يومان من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزم90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
قبوله في أي وق  قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض 

 المناقصة " .
 

( من شـــروط العقد ، وأن نباشـــر العمل 4/2نتعهد في حالة قبول عرضـــنا ، أن نقدم ضـــمان األداء المطلوب بموجب المادة )
 مر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقان لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .بتاريخ أ

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصــة " هذا مع " كتاب القبول أو 
 بر عقدان ملزمان فيما بيننا .قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعت

 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

 حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: ...............................

 ............................... شاهد: .......................................................المناقص: ........... توقيع

 
 
   2ج

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

  اعادة تأهيل الشارع السياحي وتنفيذ الشارع البديلمشروع  المشـروع:

 ارع السياحي وتنفيذ الشارع البديل.الخاص بأعمال إعادة تأهيل الش 2019/  4م خ : العطاء رقم
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 التحديدات رقم المادة البيان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي 

 اسم المهندس:
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 ( من قيمة العرض المالي%5) التعليمات كفالة المناقصة 

 ألعمال المنجزة( من قيمة ا %5) التعليمات ضمان إصالح العيوب
 ( يومان تقويميان من تاريخ أمر المباشرة 365) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال
عمال المدنية جميع األل ( يومان تقويميان 730) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

     ألعمال الكهروميكانيكيةواألنظمة وا والمعمارية
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 

 الموقع 
 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7) 1 /2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

( يومان ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن 15) 1 /8
 مدة اإلنجاز

 الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 ( يومان 28) 10/1

 ( يومان من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 2 /4 ضمــان األداء

 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 ثالثة أعضاء 20/2 تشكيل مجلن فّض الخالفات

 ( يومان من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلن فّض الخالفات
 ( من قيمة الدفعة%10) 14/3 نسبة المحتجزات 

 الحد األعلى للمحتجزات
 

 ( من " قيمة العقد المقبولة"5%) 14/3

أردني لكل  ألف دينار خمسون مائة و ( 000,150) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
بغض النظر عن عدد  كل حادثشخص في 

 الحوادث
الجهة التي تعين أعضاء مجلن فض الخالفات في 

 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .
 حسب أحكام القوانين األردنية السارية المفعول 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4 /1 القانون الذي يحكم العقد
 لغة العقد هي اللغة العربية. 4 /1 لغة المعتمدة في العقدال
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 التحديدات رقم المادة البيان

لغة جداول الكميات و المواصفات هي اللغة 
 اإلنجليزية

 اللغة العربية 4 /1 لغة االتصال
 ( أيام في األسبوع6( ساعات يوميان، ولمدة )8) 5 /6 مدة العمل اليومي واألسبوعي

بلغ النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " الم
 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول

  %10 ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 األشغال الدائمة

 أردني ألف دينار وثالثون  مئة وخمسة (135,000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
المحكمين في حالة تخلف األطراف عند  سلطة تعيـين
 التعيـين .

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 ثالثة أعضاء 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 ردينار عن كل يوم تأخي وخمسون  سبعمائة( 057) 7 /8 قيمة تعويضات التأخير

 ( من قيمة العقد المقبولة%15) 7 /8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  14/7 أسعار تبديل العمالت 

يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية هذا  13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف
 الملحق )جدول بيانات التعديل(

 ( سنويان %5) 14/8 التمويل (نسبة الفائدة القانونية ) نفقات 
  9 /4 نظام توكيد الجودة

  ال يوجد 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

 

 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8خاضعة لتعديل األسعار حسب المادة لا اإلنشائية كشف المواد (2)
 

o  االسمنـت 
o  . حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات 
o  اإلســفلت 
o  )الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها 
o  القطع الخزفيـة 
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o  الحجر بأنواعـه 
o   والجرانيت بأنواعهالرخام 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o  اإلشارات الضوئية 
o  . األنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها 
o  البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل 
o  المضخـات 
o  لوحات تحكم المضخات 
o  أغطية المناهل وملحقاتها 
o  ة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها .أبراج وأعمد 
o   األلمنيوم 
o  . أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها 
o  . لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة 
o  المقاسـم 
o  المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء 
o  لمصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك ا 
o  . أنظمة الحريق وإطفاء الحريق 
o   شبكات البخار 
o  المولدات الكهربائية 
o  وحدات إنارة العمليات 
o   . الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها 
o   شبكة الغازات الطبية وملحقاتها 
o  . صواني الكوابل 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386يانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )تم تعديل المواد الواردة في جدول ب -( 2)

o   )مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدكت 
o  أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم 
o  . أنظمة الصوت والمناداه 
o  ( أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزةCCTV ) 
o   . األلياف الضوئية 
o   الكوابـل 
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 مالحظات:
  اعاله .  المواد اإلنشائيةشريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عن 
 حسب طبيعته أو لكل مشروع على حدا  األسعار يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل

 ة: من قبل صاحب العمل, وحسب القائمة التالي خصوصيته
 المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم )    /    (:

    - .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 

 
 

  د المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للمشروع تعتبر جميع المواد الواردة في حالة عدم تحدي
في جدول بيانات التعديل و المذكورة أعاله, خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ أشغال 

 المشروع.
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلن الوزراء رقم )تم تعديل المواد الواردة في  -( 2)

 
 
 
   3ج

 نموذج كفالة المناقصة  
Form of Tender Guarantee 

 
 المشروع:............................................. العطاء رقم:..............................................
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ى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة إل
: ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما 

 ى أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :كان  شروط العطاء تنص عل
بنك .......................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : 

 ضمن الطلب ما يلي :......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يت
 

أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بســـــحب عرضـــــه بعد انقضـــــاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضـــــاء  -أ
 ( يومان ، أو  90صالحية العرض المحددة بـ ) 

 روط العقد ، أو ( من ش1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 ( من شروط العقد. 4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) -ج
 

( يومان ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 بها في األردن . القوانين المعمول

 
 توقيع الكفيل/البنك : .............................................

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيــع

 
 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
 
 
 
 
   4ج

 قية العقدنموذج اتفا  
Form of Contract Agreement 

 
 

 العطاء رقم:..................................................          المشروع:.........................................
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 ................ لسنة............................ من شهر ...................االتفاقية في هذا اليوم .......حررت هذه 
 نـــــبي      

صاحب العمل: ................................................................................. على اعتباره " الفريق 
 األول"

 و     
......على اعتباره " الفريق المقاول : ................................................................................

 الثاني"
لما كان صاحب العمل راوبان في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: 

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

ها وتسليمها وفقان ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب في
 لشروط العقد ،

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
 ة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد .يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفن المعاني المحدد -1
تعتبر الوثائق المدرجة تاليان  " وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه  -2

 الصورة:
  " كتاب القبول "  -أ
  كتاب عرض المناقصة   -ب
 .....................................................مالحق المناقصة ذات األرقام: ...................... -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 والجداول المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 
 

 ....................................." قيمة العقد المقبولة: ...................................................... -3
 .............................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

زها وإصالح المستحقة للمقاول وفقان للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجا إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4
 أية عيوب فيها وتسليمها وفقان ألحكام العقد .
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إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى  -5

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .
 

قدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقان للقوانين المعمول وبناء" على ما ت
 بها .
 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

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

 ....االسم: .....................................          االسم: .......................................

 .الوظيفة:.......................................          الوظيفة: .....................................
 ..وقد شهد على ذلك:...........................          .......................وقد شهد على ذلك:....

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلن بعضو واحد (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .........................................................................................................المشروع:  وصف
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 العمل : .............................................. عنوانه: .................................................. صاحب

 عنوانه: ...................................................  ................................المقــــاول:...................

 عضو المجلن:.............................................  عنوانه: ...................................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يروبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلن فض الخالفات 
" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلن ، قد  DAB" ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضان " المجلن " 

 -على ما يلي :اتفقوا 
 

 تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطان التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها:  -1

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

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلن على 18) البندعمالن بأحكام  -2
 -النحو التالي :

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ  
 مضافان إليها النفقات األخرى .   -ب 

( من شروط اتفاقية  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالن بأحكام  -3
 فض الخالفات ، فإّن عضو المجلن يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلن" كمسوٍّ للخالفات وفقان ألحكام هذه االتفاقية .

 
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلن" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المياومات والن
 
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5
 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلن
 
 

 وقد شهد على ذلك .
 

   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 لن بثالثة أعضاء() مج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وصف المشروع: ...............................................................................................
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 ............................................  نوانه:ع العمل : .......................................... صاحب
 عنوانه: ............................................ ...المقــــاول:.............................................

 ..................المجلن:........................................... عنوانه: .......................... عضو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يروبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلن فض الخالفات 
ثالثة الذين يشكلون " المجلن" فإّن كالن من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلن، قد اتفقوا " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء ال

 -على ما يلي :
تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطان التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية  -1

 ............................................عليها:.......................................................
( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلن 18) البندعمالن بأحكام  -2

 -على النحو التالي:
 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 مضافان إليها النفقات األخرى .   -ب    

( من شروط اتفاقية  17)  البندصاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالن بأحكام إزاء قيام  -3
فض الخالفات ، فإّن عضو المجلن يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلن اآلخرين كمسّوين للخالفات وفقان 

 ألحكام هذه االتفاقية .
 

ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلن" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين -4
 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 يعتبر عضو المجلن ............................... رئيسان للمجلن . -5
 ة ألحكام القانون األردني .إّن هذه االتفاقية خاضع -6
 

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلن   
 
 

 وقد شهد على ذلك .
 

 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
( يومان من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلن مهامه خالل 60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلن -1

 قيع اتفاقية فض الخالفات .( يومان من تاريخ  اكتمال تو 60)
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( يوم من تاريخ 28باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة ) يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلن -2
إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها 

 الشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف .  ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة ا
 اليجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلن أو ) األعضاء( بدون أسباب مبررة. -3
يتعين على عضو المجلن أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدان ومستقالن عن الفريقين ، وأن يفصح عند  -4

ن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وق  الحق إذا أصبح على تعيـينه ع
علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق 

 اآلخر .
لعقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال أن يتعامل مع تفاصيل ا يتعين على عضو المجلن -5

يصرح عن أي من مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن 
 يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين .

وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض  أن يتصرف بإنصاف يتعين على عضو المجلن -6
 قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . 

في أي حال مسؤوالن عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما  ال يعتبر عضو المجلن -7
 قام به ناتج عن سوء نية .

قرر من تلقاء نفسه او بناءن على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع ُيدعى إليها للمجلن أن ي -8
( ستين يومان  60يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ) الفريقين في الوق  والمكان اللذين

 لطلب المجلن بهذا الخصوص . وللمجلن أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة 
أن يتصرف كخبير غير متحيز ) ولين كمحكم ( ، ويكون متمتعان بالصالحية الكاملة لعقد  يتعين على عضو المجلن -9

جلسات االستماع كما يراه مناسبان ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق 
  -لية :بالصالحيات التا

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه . -ج
 لعقد ،أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام ا -د
 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله  -و

أنه قد تم إبالغه بصورة  أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من
 صحيحة عن موعد الجلسة .

 التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلن ال يجوز لعضو المجلن -10
 اآلخرين ) إن وجدوا ( .

 عقد أو متصل به .كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن ال يراعى أن ال يستدعى عضو المجلن -11
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أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين  يحق لعضو المجلن -12
 ( يومان . 28إشعاران بذلك مدته ) 

ى إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلن، يقوم صاحب العمل بالدفع إل -13
 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . عضو المجلن

( يومان . وفي حالة استقالته أو موته 28أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  يمكن لعضو المجلن -14
قواعد، فإنه يتعين على أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه ال

 .( يومان من تاريخ انقطاعه14الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )
يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلن ) األعضاء( والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات  -15

 ى الفريق اآلخر .باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إل
( يومان من 56يتعين على المجلن أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ) -16

 تاريخ إحالة الخالف  إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ويكون  القرار:
 و خطيان,  -
 باإلجماع أو باألغلبية, و -
 ب أن يكون مسببان, ويج -
 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقان لهذه الشروط . - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئين المجلن في حال تشت  آراء أعضاء المجلن.
( المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلن -17

به أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن مستحق لقبض بدل أتعا
 ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبح  باطلة أو غير فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18
 ماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ،عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االست -
 مضافان إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ، -
 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتان طيلة مدة أداء عضو المجلن -
( يومان من تاريخ تسلمه المطالبات 28ل )بدل أتعابه ونفقاته خال  يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلن -

للمقاول عن طريق مطالبات الدفع الشهرية ( منها  %50الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )
 .  التييقدمها المقاول

 -اذا كان " المجلن" مشكالن من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -19
 بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و على المجلن ان يجتمع في خصوصية .أ
انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكن ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين  .ب

 يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
ا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين       ج.  إذ

  -االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :
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 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   
ئين " المجلن "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين بعدم ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو ر  -2   

 اتخاذ قرار .
يحق للرئين اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلن الذي تكرر ويابه بدون عذر أو  -3
 تبرير 

عدام أثرها ، فإنه يتم النظر في إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو ان -20
 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7ج
 

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 
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 .............................إلى السادة: ..........................................................................
 

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ......................................................................................
 
 .....قد كفل بكفالة مالية ، المقاول................................................................................ 

.................................................................................................................... 
 بخصوص العطاء رقم )     /    (

 
 دني المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ......................( دينار أر 

 

................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة 
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

 –ة لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد شرط مع ذكر األسباب الداعي -
 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 
بتاريخ وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيان 

................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب 
 العمل 

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ................
 المفوض بالتوقيع: .....................

.........التاريـــــخ : ...................  
 
   8ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب    
Defects Liability Guarantee 

 
 

 إلى السادة: ....................................................................................................
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 ........................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ...........................................................
 .................................................................................., المقاول: قد كفل بكفالة مالية

................................................................................................................ 
 العطاء رقم )     /    ( بخصوص

 المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ...........................( دينار أردني 
................................... وذلك ضمانان اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعماالإلصالحات 

 بموجب أحكام عقد المقاولة .والصيانة 
 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص 

بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  أعمال اإلصالحات والصيانة
 على إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول 
 بناء" على طلب صاحب العمل . بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها

 
 مصرف: ................ توقيع الكفيل/

 المفوض بالتوقيع: .....................
 .ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتاريـ
 
 
 
 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee 
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 ..........................................................................................إلى السادة: ...................
 

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ..............................................................................
 

 ني ...........................................................................بمبلغ : ).......................( دينار أرد
 

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع 
المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط .......................................................... بتأمين قيام 

 العطاء .
 

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن 
 أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

 

المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائيان لحين  وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد
 سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل .

 
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ................

 ع: .....................ــالمفوض بالتوقي

 خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ

 
 
 

 10ج
 صة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال نموذج  مخال

 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................
.................................................................................................................... 
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 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................

................................................................................................................... 
 ن .............................................. مبلغ ) .............................. ( ديناران أردنيان بأننا قبضنا م

 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء .....................................................
 .......................................................................موضوع العطاء رقم ........................

وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردنية 
على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا  الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها

 ............................................... صاحب العمل وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى
خالل فترة اربعة وثمانون يومان من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقراران منا 

............... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا .....
......................... وحكومة المملكة األردنية صاحب العملبأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة 

للمشروع , و يستثنى من ذلك أي مبالغ  األوليلمبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع ا
 (.13/8( و )13/7تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )

  
 وعليه نوقع تحريران في .....................................

 .......................اسم المقاول : ......................
 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 
 

 الخاتم:
 
 

 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

  .......................................................................: .............أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
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.......................................................................................................................... 
 ...........................................................:...............نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

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

 .بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناران أردنيان 
 

للعقد ، وذلك عن   العامة ( من الشروط 14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ) 
 ...............مشروع إنشاء : ..........................................................................................

 

 .........موضوع العطاء رقم : ...........................................................................................
 

نصـــرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تســـلمنا كامل اســـتحقاقاتنا عن المشـــروع أعاله وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد 
 وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

عامان شـــــــامالن مطلقان ال رجعة فيه  وحكومة المملكة األردنية الهاشـــــــمية من أي حق أو عالقة بالمشـــــــروع المبين أعاله إبراء
( والتي تصــدر بعد  13/8،  13/7ويســتثنى من هذا اإلبراء أي تعويضــات ُتســتحق للمقاول نتيجة تطبيق شــروط المادتين ) 

 تاريخ هذه المخالصة ) اإلبراء ( .
 

 وعليه نوقع تحريران في : ..........................................
 

 .....................................................اسم المقاول : .
 

 اسم المفوض بالتوقيع : ...........................................
 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................
 

 الخاتم :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 
 ....................................................................                                  مقاول:ال -1
 ....................................................................                             المدير العام : -2
 ....................................................................:    اءاترقم ملف التصنيف في دائرة العط -3
 ....................................................................                فئة التصنيف : -4
 ...................................................................        سقف االلتزام : -5
 ...................................................................       المشاريع الملتزم بها: -6
 

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 
 

 

 ...............................................................................:أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................  أدناه:  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا 17/9/1طلعنا على ما ورد تح  المادة رقم )أننا قد ا
العقد ، وعمالن بأحكام هذه المادة نرفق إقراران موقعان من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو 

ير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى شخص أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغ
من " اآلخرين" ونرفق طيان وصفان مفصالن لهذه الدفعات األخرى ولمن دفع  وسببها سواء" تم دفعها أو كان  ستدفع بشكل 

ن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباط
ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو 

 اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالن .
 

نقدم تصريحان خطيان إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفان كما ونتعهد بأن 
مفصالن لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالن كما ونوافق على قيام الفريق 

المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تح  المادة 
 منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 وعليه نوقع تحريران في       /      /
 

 اسم المقاول: ........................................................
 ........................................اسم المفوض بالتوقيع: ......

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................
 الخاتــــم : ......................................................

 
أي عموالت أو أتعاب أو أي من على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع  *   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض 17/9األمور المحددة بالمادة ) 
 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 14ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 

 

 تمي في  أدناه .........................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخا
.................................................................................................................... 

 .............................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تح  المادة رقم )
يه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع العقد ، وعمالن بأحكام هذه المادة نرفق إقراران موقعان من قبلنا حسب األصول ، نقر ف

أي مبالغ سواء" كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم 
ء" بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سوا

مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" 
عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف 

بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا " بغض النظر عما إذا كان يتصرف 
العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل 

 تنفيذهفعالن .
 

عد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو ن
ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيان من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل 

 هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
 /  وعليه نوقع تحريران في       /    

 اسم المقاول: ....................................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 ...................ــم : .............................ــــــــــــــــالخاتــ
 
 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  *   
( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض  17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض . عرضه ، وعلى المقاول وضع
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 15ج

 ملحق األثر البيئي

 المشروحات الموضوع

 نوعية الهواء
على المقاول التاكد من أن موقع العمل ومواضع تخزين وتشوين المواد آمنه بشكل دقيق من خالل 

 اجراءات مناسبة وحسب موافقة المهندس المشرف.
 ديمة لغايات تسخين مادة االسفل يجب عدم استخدام اطارات السيارات الق

 نوعية المياه

 على المقاول عمل تصريف للمياه المستخدمة بالمشروع بطريقة مالئمة الى خارج موقع المشروع.
 على المقاول التقليل من استخدام المياه في الموقع.

 على المقاول تقليل زمن أن يكون الرمل مكشوف خالل فترة االنشاء.
 ليل من استخدام المواد الكيماوية )الشحوم، المواد المذيبة، المنتجات البترولية(.على المقاول التق

على المقاول موازنة توقي  العمل اذا امكن لمنع صدور ضوضاء مرتفعة أو حدوث اختناقات مرورية  الضوضاء واإلزدحام
 خالل ساعات الدوام.

 لحياة النباتية للموقع اذا امكن ذلك.على المقاول المحافظة على ا االعتداء على طبيعة الموقع

 التعامل مع الخدمات االخرى 
على المقاول المحافظة على رقابة لصيقة للخدمات المحيطة بالموقع واعداد خريطة دقيقة او محدثه 

 لمرافق الخدمات الموجودة.

 الصحة والسالمة العامة

 .على المقاول اطالع فريق العمل بالموقع على اجراءات السالمة
 من مسؤولية المقاول المحافظة على السالمة العامة في داخل الموقع والمناطق المحيطة بها.

( بالموقع. فعلى المقاول تأمين اقنعة واقية Asbestosاذا كان من المتوقع وجود مادة االسبستوس )
 لفريق العمل والوزارة.

 ة بالموقع.على المقاول تعيين مراقب سالمة عامة لالشراف على شؤون السالم
على المقاول توفير ادوات السالمة العامة مثل خوذ الراس، احذية خاصة ، نظارات واقية لفريق العمل 

 والزوار.
 على المقاول المحاولة لتقليل الضوضاء والتلوث البيئي اذا امكن ذلك.

ي طرف على المقاول تصريف مياه الفيضان والمياه الزائدة بواسطة الضخ لمنع التسبب باضرار أل
 ثالث.

 على المقاول تأمين وسائل نقل مالئمة للتخلص من مخلفات الموقع بموافقة السلطات المختصة. التخلص من مخلفات الموقع

 المحافظة على النباتات
 على المقاول المحافظة على األشجار والمناطق المزورعة واألسيجة بطريقة مالئمة.

تي اتلف  من مكانها واعادة بناء االسيجه مثل وضعها األصلي وعليه اعادة زراعة االشجار بدال من ال
 حسب تعليمات المهندس المشرف.
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 مالحظات هامة
على جميع المقاولين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل أرقام -1

الصفحات و أرقام بنود جدول الكميات وإذا وجد نقص في عدد الصفحات أو بنود 
 صاحب العمل و على العنوان الوارد في دعوة العطاءيات يراجع المقاول جدول الكم

 و ضمن المدة المحددة أي قبل موعد إيداع العروض لتزويده بها.
سيتم تزويد المقاولين بنسخة من المخططات ألعمال تأسين الشبكات األرضية -2

 .لشركة الكهرباء من خالل ملحق للعطاء وذلك خالل فترة بيع النسخ
من المخططات الخاصة CD) سيتم تزويد نسخه الكترونية على قرص مدمج ) -3

 نسخة الورقية من مديرية عطاءات السلطة.العند شراء اعماله بالعطاء بجميع 
 

 


