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 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

   مديرية الدراسات الفنية
 2022 /14ع م.  )المرحلة الثانية( ذراع قماش - مشروع إنشاء وحدات سكنية

 

 الشروط العامة والخاصة  –( 1المجلد رقم )

 

 ة ( صفح168عدد صفحات هذا الجزء ) ✓
 األسعار فيه بالتفقيط )كتابة ورقما( يستبعد أي عرض لم تتم تعبئة  ✓
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركة  ✓
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 المناقصينالتعليمات الى  
Instructions to Tenderers 

 
 ( 2022/ 14 عم. العطاء رقم )

 ذراع قماش -" المرحلة الثانية"إنشاء وحدات سكنية  الخاص بمشروع:
 

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

 المقرر.
 شمولية وثائق العطاء (2)

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

  : 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)

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

 وضع أسعار عرضه. 

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

 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
 هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .  بأي من
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أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض  -د
، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل 

 أو ترفضه  

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

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

ــامن ) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أطراف االئتالف على العرض ، وأن يـقدموا  الـتتل  بالتـكافل والتضـــــــ
 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

نجزها ، والمشاريع الملتزم بها حاليان ، خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بيان وص  المشاريع التي سبق وأن أ -ب
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية . 

األشغال   -ج مقاول  اسم  ذكر  شريطة   ، التنفيذ  في  استخدامهم  ينوي  الذين  الفرعيـين  المقاولين  أسماء  ذكر 
ال إليها  ينتمي  التي  الفئة  الفرعي مصنفان ضمن نفس  المقاول  يكون هذا  أن  مقاول  الكهروميكانيكية، على 

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

في -د المحدد  بالمبلغ   ، وألمره  العمل  لصالح صاحب  أو شيك مصدق  مالية  كفالة  المقدم  العرض  مع   يرفق 
تلك  ) ملحق عرض المناقصة ( كدليل على جدّية التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون  

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .
تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل  
ل  ( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص الذي يحا7)

 .   عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد
 

( فعندها يتوجب على المناقص  Bondsأما  إذا كان المناقص منتميان إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )
ال يجب أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحو 
 أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند تقديمها .

عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنوانان      -هـ
راسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو رسالة تبعث له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة الم

 مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلم  إليه . 
أن يقدم تحليالن ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينان تكاليف المواد والتجهيزات اآللية والمصنعيات  -و

 ملة .والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كا
أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كان  مطلوبة بموجب الشروط  -ز

 الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
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( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك  3-3)
(    Preliminariesالبنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقان للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية )  

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

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 رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة  

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

 تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
 

 العروض: إيداع  ( 3-5)        
 

 (   14/2022ع م.   )رقم  يقدم العرض متكامالن وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء  - أ    
 .) المرحلة الثانية( ذراع قماش - إنشاء وحدات سكنيةالخاص بمشروع:  
 

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

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

 أسلوب آخر .
 إلزامية العروض : ( 6- 3) 

يعتبر العرض المقدم ملزمان للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزمان للمناقص  
( 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( 7- 3) 
على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كان  هنالك 

فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها في   عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ،
 موعد " التاريخ األساسي " . 

 تقيـيم العروض وإحالة العطاء (  4)

 تقيـيم العروض :( 1- 4)
نظام  الى   استنادان  الصادرة  الحكومية  تعليمات عطاءات االشغال  المناقصات وتقييمها بموجب  يتم دراسة عروض 

 األشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .
 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
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على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة   يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض
 -:أدناه

إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حســاب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هذه الجملة بتطبيق ســعر  -أ
الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصـة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سـعر الوحدة ، وبالتالي يتم تعديل  

 سعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقان لذلك .مجموع األ
 -إذا اختل  سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: -ب

ــعر الوـحدة لبـند معين بين ـما هو ـباألرـقام عـما هو ـبالكلـمات فينظر عـندـها إلى  (1-)ب  : إذا وـجد اختالف في ســـــــ
ن ما جاء رقمان وما جاء كتابةن بالكلمات فان كان الفرق كبيران يتم األخذ بالســـعر األقرب  الفرق الحســـابي بي

 من السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .
 ( : إذا كان الفرق صغيران فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 ي تقييم السعر منطقيان لقبول العرض أو رفضه .( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق ف 3-)ب

فإنه يتم تصــحيح المجموع وفق ما تقرره لجنة العطاءات المختصــة    إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحســابية ، -ج
 ويكون المجموع المصحح ملزمان للمناقص .

ــعرة وكأنها محملة   -د ــعير بند أو أكثر من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المســـ إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتســـ
ـما إذا أحـيل علـيه العـطاء ( وذـلك ـبدون مـقاـبل ســـــــــواء أرفق على بنود العـطاء األخرى ، وعلى المـناقص تنفـيذـها )في

 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

ها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عند
 -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  

 ى قيمة إجمالية لهذا العرض .عل
( 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

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

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

 أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .  القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية
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تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس   (4-3) 
صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون  

 ص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .أن يكون ألي مناق 
 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  ( 1- 5)

  ( يوما من تاريخ إبالغه خطيان بإحالة العطاء14العطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )  الُمحال عليهعلى المناقص  
عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج  
ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل 

لتنفيذ التزامات العقد تنفيذان تامان ، ولدفع ما قد يترتب   في األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانان 
 على المقاول وفاء ألغراض العقد.

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

 بها أو بأي تعويض بشأنها .
 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  ( 2- 5)

العمــــل عنـــد تســـلمه شـــهادة تســـلم األشــــغال . ضـــمان إصـــالح العيـــوب بقيمــــة  علـــى المقـــاول أن يقـــدم لصـــاحب
ــذ  5% ــة وتنفيـ ــال المتبقيـ ــتكمال األعمـ ــه باسـ ــمان قيامـ ــديالت ، لضـ ــد التعـ ــة بعـ ــزة النهائيـ ــال المنجـ ــة األعمـ ــن قيمـ مـ

ــذا  ــون هـ ــث يكـ ــاقص ، وبحيـ ــرض المنـ ــق عـ ــي ملحـ ــا فـ ــوص عليهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــوب المطلوبـ ــالح العيـ ــال إصـ أعمـ
 عـــن بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة كــــل منهمـــا مرخصـــه للعمـــل فـــي األردن . وبتســـليم هـــذا الضــــمان الضـــمان صـــادران 

 لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .
 مالحظة عامة :

إذا أخــــــّل المنــــــاقص بــــــأي مــــــن هــــــذه التعليمــــــات، فإنــــــه يحــــــق للجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــة  
 .عرضه استبعاد
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 75 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
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 85 القـوة القاهـرة  التاسع عشر 
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 الفصـل األول  
 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
ــ 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 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 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ ــ

 " Definitions "التعاريف:  (1/1)
هـــــذه    الـــعـــقـــــد  ــروط  شـــــــــ فـــي  وردت  حـــيـــثـــمـــــا  الـــتـــــالـــيـــــة  ــطـــلـــحـــــات  والـــمصـــــــــ لـــلـــكـــلـــمـــــات   يـــكـــون 

كما أن الكلمات التي تشـــير إلى األشـــخاص أو   ) العامة منها والخاصـــة( المعاني المخصـــصـــة لها أدناه ،
 -الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وأية مخططات إضـــافية ومعدلة يصـــدرها صـــاحب  تعني مخططات األشـــغال كما هي مشـــمولة في العقد ، 
 العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .

  "Schedules": الجداول 1/1/1/7
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وتضــــم الى    تعني الوثائق المســــماة الجداول كما اســــتكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصــــة ، 
ــعار   ــفة ويمكن ان تشـــــمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اســـ وثائق العقد بهذه الصـــ

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

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

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

 " Bill of Quantities":  جداول الكميات 1/1/1/10
  "Daywork Schedule":  جدول العمل باليومية 

 تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .
 "  "Parties And Personsالفرقاء واألشخاص :  2/  1/1
 '''' Party:   الفريق   1/1/2/1
 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 

 ""Employer:  صاحب العمل 1/1/2/2
 يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.   

 ""Contractor:  المقاول 1/1/2/3
عرض المناقصـة الذي وافق عليه صـاحب العمل  يعني الشـخص ) األشـخاص( المسـّمى بالمقاول في كتاب  

 ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .
 "''Engineer:  المهندس 1/1/2/4

يعني الشـخص الذي يعينه صـاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمسـّمى في ملحق  
نه كبديل للمهندس من وق  عرض المناقصـة بهذه الصـفة ، أو أي شـخص آخر يقوم صـاحب العمل بتعيي

 ( .3/4الخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقان للمادة )
  Contractor’s Representative"":  ممثل المقاول 1/1/2/5

(  4/3أو من يعينه من وق  الخر بموجب المادة )  يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، 
 ليتصرف نيابةن عنه .

 ""Employer’s Personnel:   أفراد صاحب العمل 1/1/2/6
( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب  3/2يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ) 

العمل ، وكذلك أيان من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب  
 العمل . 
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 Contractor’s"Personnel":  المقاول مستخدمو 1/1/2/7
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع ، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من  

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

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8
يعنيأي شــــخص يســــّمى في العقد كمقاول فرعي ، أو أي شــــخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء ما   

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

ــفة في العقد ، أو أي أشـــخاص آخرينيتم  ــمون بهذه الصـ ــخاص الثالثة الذين يسـ يعني الشـــخص أو األشـ
 ( من هذه الشروط .20/3( أو المادة )20/2تعيينهم بموجب أحكام المادة )

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

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

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

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

ــم منها ) حســــــب  ــغال أو أي قســــ ( 8/2واقع الحال ( بموجب المادة ) تعني المدة المحددة إلنجاز األشــــ
محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة ، مع أي تمديد لمدة اإلنجاز  

 (.8/4يتم بموجب المادة )
 '' Tests on Completion''االختبارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4

تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو المتفق عليها بين الفريقين ، أو التي تطلب 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''-''Takingاألشغال:شهادة تسلم  1/1/3/5

 تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " . 
 ''Tests after Completion'' : االختبارات بعداإلنجاز 1/1/3/6    
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وجـدت( المنصـــــــــوص عليهـا في العقـد ، والتي يتم إجراؤهـا بموجـب أحكـام   تعني تلـك االختبـارات ) إن 
الشــروط الخاصــة ، بعد أن يتم تســلم األشــغال أو أي قســم منها) حســب واقع الحال ( من قبل صــاحب 

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

( لإلشـعار بالعيوب في األشـغال أو أي قسـم 11/1تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ) 
ــة ) مع أي تـمدـيد لـها يتم بموـجب  ــب واقع الحـال ( كـما هي محـددة في عرض المـناقصـــــــ منـها ) حســـــــ

هادة تسـلم ( محسـوبة من تاريخ إنجاز األشـغال ، أو أي قسـم منها ، كما يتم تحديده في شـ11/3المادة:
 ( .10/1األشغال المشار إليها في المادة )

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

1/1/3/9 
 

  ''ay"dاليـوم :
 ( يومان . 365يعني يومان شمسيان ، والسنة تعني ) 

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

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

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

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

 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 ) 
 ''''Final Statement:   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 
  Payment Certificate''"Interimشهادة 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 Certificate P'':  شهادة الدفع 1/1/4/9

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

وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال لتزويد  يعني أي مبلغ ) إن 
 ( .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'' :   الكش  أو المستخلص 1/1/4/12

يعني أي كشــــ  أو مســــتخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شــــهادة الدفع ، بموجب احكام " الفصــــل  
 الرابع عشر " .

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

تعنـــي جميــــع األجهــــزة والماكنــــات والعربــــات وغيرهــــا مــــن األشــــياء الالزمــــة لتنفيــــذ األشــــغال وإنجازهــــا  
ــل ) إن  ــاحب العمــ ــدات صــ ــة وال معــ ــغال المؤقتــ ــا ال تشــــمل األشــ ــا ، ولكنهــ ــوب فيهــ ــة عيــ واصــــالح أيــ
ــزء مـــن  ــكيل جـ ــا تشـ ــد بهـ ــكل  أو قصـ ــي شـ ــرى التـ ــياء األخـ ــواد او األشـ ــزات أو المـ ــدت( وال التجهيـ وجـ

 الدائمة . األشغال
  Goods"":  اللوازم 1/1/5/2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب . 
   Materials'''':المواد 1/1/5/3

ــكيل جزء ما من    ــد بها تشـــ ــكل  او قصـــ ــياء من كل األنواع )غير التجهيزات اآللية( التي شـــ تعني األشـــ
ــغـال الـدائمـة ، بمـا في ذلـك المواد الموردة فقط ) ان وجـدت( والتي يطلـب من المقـاول تقـديمهـا  األشـــــــ

 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 قســــــــم من االشــــــــغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصــــــــة كقســــــــم من االشــــــــغال  
 ) إن وجد( .

 ''Temporary Works'' :    األشغال المؤقتة 1/1/5/7
تعني جميع االشــغال المؤقتة من كل نوع ) باســتثناء معدات المقاول ( التي يقتضــي وجودها في الموقع  

 لتنفيذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .
 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 الحســـــابية وبراما الحاســـــوب والمخططات واألدلة والمجســـــمات وغيرها من الوثائق ذات  
 الطابع الفني ) إن وجدت( التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

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

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

المقاول في تنفيذ األشـغال كما هي محددة في المواصـفات ، ولكنها ال تشـمل تلك التجهيزات التي لم يقم 
 صاحب العمل بتسلمها بعد .

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

 Laws'''':    القوانين 1/1/6/5
تعني جميع التشــريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك األنظمة الصــادرة عن أية ســلطة  

 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 سـيتم تنفيذ األشـغال الدائمة عليها وتسـليم التجهيزات اآللية والمواد فيها ، وكذلك أية   
 أماكن أخرى ينص العقد تحديدان على اعتبارها جزءا من الموقع .

 ''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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ــل    ــدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام "الفصــ ــغال يتم إصــ يعني أي تغيير في األشــ
 الثالث عشر " .

 ''Interpretation'':    التفسير (1/2)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيه السياق خالفان لذلك ، تكون : 
 الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر . -أ 
الكلمات التي تشـير إلى المفرد تنصـرف أيضـان إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصـرف أيضـان -ب 

 إلى المفرد .
ــترط ان تكون تلك الم -ج  ــمن كلمة " يوافق " أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشــ وافقة األحكام التي تتضــ

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

ــية وغيرها من العناوين فإنها ال تؤخذ في االعتبار لدى   ــجالن دائمان .أما الكلمات الهامشــــ ــكل ســــ تشــــ
 تفسير هذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
ــهادات أو قبول ، أو تقديرات أو   ــدار أي موافقات أو شـــ ــروط على إعطاء أو إصـــ حيثما تنص هذه الشـــ

 -إشعارات أو طلبات ، فان هذه االتصاالت يجب :
ــا بالبريد   أن   -أ  تكون محررة خطيان وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل إشعار باالستالم( أو أن يتم إرسالهـــــ

 أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونيان حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة ،   و
ض المناقصة ، أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين فــي ملحــــــق عر  -ب 

 -ومع ذلك :
 .  إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعاران بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقان لذلك ، و 1 
. إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبوالن أو موافقة ، جاز إرسالها على العنوان 2 

 الذي صدر منه الطلب .
ء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصدارها ال يجوز االمتناع عن إعطا 

دون مبرر معقول ، كما انه يتعين على الفريق الذي يصــدر مثل هذا اإلشــعار إلى الفريق اآلخر أو إلى 
 المهندس ، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو إلى الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة .

 Law and Language'''':   القانون واللغة (1/4)
ــلطـة أخرى ( كمـا يتم تحـدـيده في ملحق عرض   ـــعان لـقانون اـلدوـلة ) أو أي ســـــــ يكون هـذا العـقد خـاضـــــــ

 المناقصة.
ـــياـغة بعض نصـــــــــوص العـقد ـبأكثر من لـغة واـحدة ،  ـفان اللـغة المـحددة في ملحق عرض  اذا تـم  صـــــــ

 المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .
ــيغ    ــة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد اللغة التي صـ ــال في ملحق عرض المناقصـ يتعين تحديد لغة االتصـ

 بها العقد )أو معظمة ( ، بأنها هي " اللغة المعتمدة" .
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 'Priority of Documents''':  أولوية الوثائق (1/5)
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفســــرة لبعضــــها البعض ، على انه لغايات تفســــير العقد   

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

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

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

جدت( والتي قد كما يتعين على المقاول أن يدفع رســــــــوم الطوابع وغيرها من النفقات المشــــــــابهة )إن و 
 تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

 ''Assignment'':   التنـازل (1/7)
ــلحـة في العقـد او   ال يحق الي فريق ان يتنـازل عن العقـد أو أي جزء منـه او عن أي فـائـدة او مصـــــــ

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

 التقدير في هذا الشأن ، و  
تحويل ما اسـتحق له او يسـتحق له من مبالغ بموجب العقد كضـمان لمصـلحة أي بنك او مؤسـسـة   -ب 

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

تحفظ المواصـــفات والمخططات تح  عناية صـــاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ، يتم  
ــدارها الحـقان ، ويتحـمل المـقاول نفـقات   تزويد المـقاول بنســـــــــختين من العـقد ومن أية مخطـطات يتم اصـــــــ

 استصدار أي نسخ اضافية منها .
أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تح  عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب  

ــخ من  6العمل . وما لم ينص العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس ) ( نســـ
 كل من " وثائق المقاول " .
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يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنســـخة من العقد ، والنشـــرات المشـــار إليها في المواصـــفات  
ووثـائق المقـاول ) إن وجـدت( ، والمخططـات، والتغييرات، وغيرهـا من االتصــــــــــاالت المتعلقـة بـالعقـد .  

 .ويحق لمستخدمي صاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولة 
ــتعمالها  ــ  أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أين من الوثائق التي تم إعدادها لغاية اسـ إذا اكتشـ
ــغال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوران عن مثل هذا الخطأ أو العيب  في تنفيذ األشــ

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

Delayed Drawings or Instructions 
ــغال الى التأخير او   ــعاران خطيان حينما يتعرض تنفيذ االشــــ يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشــــ

االعـاقـة اذا لم يقم المهنـدس بتزويـده بمخططـات او تعليمـات خالل مـدة معقولـة، وعلى ان يتضـــــــــمن 
االســــباب الداالية الصــــدارها ، وموعد الحاجة اليها ، االشــــعار بيان تفاصــــيل المخططات او التعليمات و 

 وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من اعاقة للعمل او تأخيره .
اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بســبب إخفاق المهندس في اصــدار أية مخططات او تعليمات  

أســباب الحاجة إليها ، فانه يتعين على ضــمن وق  معقول مما كان المقاول قد اشــعره بشــأنها مع بيان  
المقاول أن يقدم إشعاران آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها ، مع مراعاة أحكام المادة 

 -( من حيث :20/1)
أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب   -أ 

 (، و 8/4المادة )
 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، إلضافتهما إلى قيمة العقد . -ب 
كمـــا يتعـــين علـــى المهنـــدس بعــــد اســـتالمه لمثـــل هـــذا اإلشــــعار اآلخـــر أن يقـــوم أعمـــاالن للمــــادة  

 ، باالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .(3/5)
ــل   ــأخر بســــبب فعــ ــأ أو تــ ــان عــــن خطــ ــات ناتجــ ــدار التعليمــ ــدس فــــي إصــ ــأخر المهنــ ــان تــ ــه إذا كــ إال انــ

المقـــاول بمـــا فــــي ذلـــك أي خطـــأ أو تــــأخر فـــي إصـــدار وثــــائق المقـــاول فـــي مثــــل هـــذه الحالــــة ، ال 
 يد او التكلفة او الربح .يعتبر المقاول مستحقان للحصول على هذا التمد

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

ــتفظ  ــريقين ،يحـ ــين الفـ ــة بـ ــي العالقـ ــق "  فـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة الفكريـ ــوق الملكيـ ــأليف وحقـ ــق التـ ــاول بحـ المقـ
 أو التي تم اعدادها لصالحه ( . بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها )

يعتبــــر المقــــاول بمجــــرد توقيعــــه علــــى اتفاقيــــة العقــــد انــــه يعطــــي صــــاحب العمــــل حقــــان كــــامالن غيــــر  
ــداول ب ــتخدام او التــ ــاخ او اســ ــديالت منقــــوص الستنســ ــال التعــ ــك ادخــ ــي ذلــ ــا فــ ــاول ، بمــ ــائق المقــ وثــ

 -عليها ، وهذا الحق :

 يعتبر مطبقان خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االشغال ذات العالقة،ايهما أطول،و  -أ 
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يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق المقاول   -ب 
 لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ، و 

وب  يسـمح باسـتخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسـوبي وبرمجياتها ، بواسـطة أي جهاز    حاسـ -ج 
ــتـبدال أي اجهزة ـحاســـــــــوب يكون  في الموقع أو أي اـماكن أخرى يـحددـها العـقد ، بـما في ذـلك اســـــــ

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

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 ".

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

يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من   في العالقة بين الفريقين ،  
المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ) أو التي تم إعدادها لصالحه ( 
 يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد. 

ن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام تلك وما لم تك
 الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .

 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية ( 1/12)
المعلومات الســــــــرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس يتعين على المقاول ان يفصــــــــح للمهندس عن كل  

 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.
 "'' awsLCompliance withالتقيـد بالقوانين: ( 1/13)

ــياق تنفيذه للعقد ،  ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم ينص على  يتعين على المقاول في ســـــــ
 -غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ) أو سيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات   -أ 
ديدها في التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم تح

المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق 
 صاحب العمل في القيام بذلك ، و 

يتعين على المقاول أن يقوم بإرســــال اإلشــــعارات ، وتســــديد الرســــوم والضــــرائب ، والحصــــول على  -ب 
يتعلق بتنفيذ األشــغال وإنجازها واصــالح أية عيوب التصــاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما 

فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صــــاحب العمل ويقيه من أي ضــــرر نتيجة إخفاق المقاول  
 في القيام بذلك.

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

  -اكثر في شكل يختل  عن الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي :
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 يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ، و  -أ 
أن يقوم هؤالء األشـــــــخاص بإبالغ صـــــــاحب العمل عن اســـــــم قائد االئتالف ، وبحيث يكون لقائد   -ب 

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

 العمل.
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 الفصل الثاني  
 صاحب العمـل

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  

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

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

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

المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسير 
 ( .8/3عمل المشار اليه في المادة )فيها وفقان لبرناما ال

إذا تكـبد المـقاول ـتأخران و/او كلـفة مـا نتيجـة الخـفاق صـــــــــاحـب العمـل في تمكيـنه من اـلدخول الى الموقع او  
حيازته خالل ذلك الوق  ، فعلى المقاول ان يرسـل اشـعاران الى المهندس لتقدير اسـتحقاقات المقاول بشـأنها ،  

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

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

 ( 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  

ل ، بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقديم " وثائق المقاول " فانه في مثل هذه الحالة ال يسـتحق قبل المقاو
 للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .

  ''  ''Permits, Licenses or Approvalsالتصاريح او التراخيص او الموافقات: (2/2)
يقوم صاحب العمل )اذا كان في وضع يمكنه من ذلك( بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول)عند طلبه(   

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

 التقيد بالقوانين ( ، و  1/13. فيما يتعلق بمتطلبات المادة )1 
 . لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ، و 2 



25 

 

 . لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع . 3 
 '''' PersonnelEmployer`sأفراد صاحب العمل: (2/3)
يكـــون صـــاحب العمــــل مســـؤوالن عــــن افـــراده ومســــتخدمي المقـــاولين االخــــرين العـــاملين معــــه فـــي الموقــــع  

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

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

اـنه ـقد ـقام بعـمل الترتيـبات الـمالـية الالزـمة لتوفير دفع قيـمة العـقد ، وفق التـقديرات في حيـنه ، طبـقان الحـكام " 
 الفصل الرابع عشر " .

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

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

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

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

ــاحب العمل على دراية بالواقعة أ  ــبح صــــ ــعار في أقرب وق  ممكن عمليان بعد ان يصــــ ــال اإلشــــ و ينبغي إرســــ
ــعار بتمديد  ــوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشـ ــعار بالعيوبالظروف التي أدت إلى نشـ " فانه يجب   " فترة اإلشـ

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

ــاـحب العـمل بتـلك المـبالغ و / او فترات ا لتـمدـيد التي يعتبر ان ـله حـقان فيـها بموـجب العـقد . ويتعين على صـــــــ
( لالتـفاق عليـها او إـعداد 3/5المهـندس في مـثل ـهذه الـحاـلة أن ـيدرس تـلك المـطالـبات بموـجب أحـكام الـمادة )

  -التقديرات لما يلي :
 ن وجدت( تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له ، و/أوإ( أية مبالغ ) 1) 

 ( .11/3، عمالن بأحكام المادة ) لفترة اإلشعار بالعيوبن وجد( إ( أي تمديد ) 2) 
هذه المبالغ يمكن تضـمينها كخصـميات في قيمة العقد وشـهادات الدفع . اال أن صـاحب العمل ال يعتبر مخوالن   

قاول لغير ذلك ،  بإجراء المقاصـة أو خصـم أي مبلغ يتم تصـديقه في شـهادة دفع ، أو التقّدم بمطالبة ضـد الم
 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) 
المهندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون مستخدمو  يقوم صاحب العمل بتعيين "   

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

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

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

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

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

 في العقد ، و   المحددة
ــعار  -ج  ــدار أي تعليمات أو إشـ ــهادة او قبول او فحص او تفتيص او إصـ ــادقة او تدقيق او شـ  ان أي مصـ

أو اقتراح ، او طلـب اختبـار ، او أي تصـــــــــرف ممـاثـل من قبـل المهنـدس ) بمـا في ذلـك اغفـال عـدم  
ــؤولية يتحملها بموجب احكام العقد   ــؤوليته  الموافقة ( ال تعفي المقاول من أية مســـ ، بما في ذلك مســـ
 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   

الصـالحيات المنوطة به ، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا اإلسـناد أو التفويض . ويشـمل هؤالء المسـاعدون 
التجهيزات أو المواد أو  المهندس المقيم و/أو أي مفتشــين مســتقلين يعينون للتفتيص أو الختبار على بنود  

اـفذا إال بعـد  اختـبارهـا . يجـب أن يكون التعيين أو التفويض أو اإللغـاء خطـيان ، وال يعتبر مـثل هـذا اإلجراء ـن
تســـلم الفريقين إشـــعارات بذلك ، إال انه ال يحق للمهندس تفويض صـــالحيته بإعداد التقديرات أعماال للمادة  

 هذا التفويض . ( إال إذا وافق الفريقان على مثل3/5)
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ــترط في هؤالء المســــــــــاعـدين ان يكونوا من ذوي الكفـايـة الالئقـة ، ومؤهلين الداء واجبـاتهم والقيـام    يشـــــــ
( من العقد 1/4بالصالحية المنوطة بهم ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة )

. 
ــاعدي المهندس ،  ــالحية ما ، ان    يتعين على كل من مســ ــهم بصــ ــناد واجبات اليهم او تفويضــ الذين تم اســ

 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    –ر ، او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم  أو طلب او اختبا
 عن المهندس ، ورغم ذلك :

ــادقة  -أ  ــاعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيزات او مواد ال يعني المصـ فإن أي إخفاق من جانب مسـ
ك األعمال أو التجهيزات أو  عليها ، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارســــــة المهندس لحقه في رفض تل

 المواد .
ــاعد المهندس ، فإنه يجوز للمقاول ان   -ب  ــدرها مسـ اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصـ

ـــها أو تـعديل  يحـيل الموضـــــــــوع إلى المهـندس ، الذي ينبغي علـيه ، دون توانن ، إما تأيـيدها أو نقضـــــــ
 مضمونها .

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

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

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

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

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

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

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

 المفوض ، حسب واقع الحال .
 
  



28 

 

 Replacement of the Engineer"":  استبدال المهندس (3/4)
ــدس ،  ــتبدال المهنـ ــل اسـ ــاحب العمـ ــزم صـ ــن ) اذا اعتـ ــل عـ ــة ال تقـ ــل مهلـ ــه قبـ ــين عليـ ــه يتعـ ــان 42فإنـ ( يومـ

ــرة  ــيل خبـ ــوان وتفاصـ ــم وعنـ ــعاره اسـ ــي إشـ ــدد فـ ــذلك ، وان يحـ ــاول بـ ــعر المقـ ــتبدال ان يشـ ــاريخ االسـ ــن تـ مـ
ــاول  ــان للمقـــ ــديل اذا كـــ ــين المهنـــــدس البـــ ــوم بتعيـــ ــل أن يقـــ ــاحب العمـــ ــيس لصـــ ــديل . ولـــ المهنـــــدس البـــ

ــعا ــاول بإشـــ ــوم المقـــ ــى أن يقـــ ــه ،علـــ ــول عليـــ ــراض معقـــ ــان اعتـــ ــع بيـــ ــه ،مـــ ــل باعتراضـــ ــاحب العمـــ ر صـــ
 التفاصيل المؤيدة لذلك.

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

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

 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 
ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

ــة أو دائمـــة  ــ  ذات طبيعـــة مؤقتـ ــدمات ، ســـواء كانـ ــياء والخـ ــا مـــن األشـ ــوازم والمســـتهلكات وغيرهـ ــذ ، واللـ المنفـ
ــغال واصـــــالح  ــاز األشـــ ــذ وإنجـــ ــميم والتنفيـــ ــام التصـــ ــا هـــــو مطلـــــوب منـــــه الداء مهـــ ــا . ، ممـــ ــة عيـــــوب فيهـــ  أيـــ

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

د ليكون يعتبر مســؤوالن عن جميع " وثائق المقاول " ، واألشــغال المؤقتة وتصــميم أي بند من التجهيزات والموا -1 
 هذا البند موافقان لمتطلبات العقد ، و 

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

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 . 

ذا نص العقد على مســؤولية المقاول للقيام بتصــميم جزءن ما من االشــغال الدائمة ، فعندها ومالم ينص على غير ا 
 ذلك في الشروط الخاصة :

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

ــ -ب  ــال  يشـ ــياغتها بلغة االتصـ ــفات والمخططات ، وان تتم صـ ــقة مع المواصـ ترط ان تكون " وثائق المقاول " متسـ
ــافتـها الى  1/4المـحددة في الـمادة ) ــافـية كـما يطلبـها المهـندس الضـــــــ ــتـمل على المعلوـمات االضـــــــ ( وان تشـــــــ

 المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و 
ــغال موفيان   -ج  ــغال ، وان يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز االشــ ــؤوالن عن هذا الجزء من االشــ يعتبر المقاول مســ

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

تم تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصل ، حتى يتمكن صاحب العمل من  
ــغال  انه قد تم انجازه  ــالحه .  وال يعتبر هذا الجزء من االشـــ ــغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصـــ ــيانته وتشـــ صـــ

 دلة التشغيل الى المهندس .( اال بعد تقديم هذه الوثائق وا10/1لغرض تسلمه بموجب المادة )
  

 "Performance Security": ضمـان االداء  (4/2)
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ــدر ) على  ــتصـ ــمان االداء لغاية االنجاز الالئق لالشـــغال ، وذلك بالقيمة  يتعين على المقاول ان يسـ ــابه ( ضـ حسـ
ــة ، واذا لم يكن ـقد تم تـحدـيد المبلغ في ذـلك الملحق فعـندـها ال  ونوع العمـلة المـحددين في ملحق عرض المـناقصـــــــ

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

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

صـاحب العمل ، وان يتم اعداده حسـب النموذج المرفق بالشـروط الخاصـة ، أو بصـيغة اخرى يوافق عليها صـاحب 
 العمل .

ــغال وينجزها    ــاري المفعول الى ان ينفذ المقاول االشــــ ــمان االداء ســــ يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظل ضــــ
فيها . اما اذا احتوت ـشروط الضـمان على تاريخ النقضـائه ، وتبين ان المقاول لن يكون مخوالن   ويصـلح اية عيوب

( يومان ، فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد 28بتسلم " شهادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـــــــ )
 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  
 -بموجب العقد ، وذلك في الحاالت التالية :

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  

ول اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقا  -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 ( يومان من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن  42)  خالل   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 .
ــائر والنفقات ) بما في ذلك االجور    ــرار والخسـ ــاحب العمل ان يعوض المقاول ويقيه من جميع االضـ يتعين على صـ

واالتعاب القانونية ( مما قد ينتا عن مطالبة صـاحب العمل بخصـوص الضـمان ، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه  
 صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .

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

ينبغي على المـقاول ان يعين " ممـثل المـقاول " وان يعطـيه ـكاـمل الصـــــــــالحـيات الضـــــــــرورـية لينوب عـنه بموجـب  
 مقتضيات العقد .

ــمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول   ــرة   –وما لم يكن قد تم  تســ ان يقدم  –قبل تاريخ المباشــ
ت الشــــــخص الذي يقترحه المقاول كممثل له. واذا لم تتم الى المهندس ، للحصــــــول على موافقته، اســــــم ومؤهال
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ــة عمـله كممـثل للمـقاول ،   الموافـقة علـيه او تم حجبـها الحـقان من قـبل المهـندس ، او اذا اخفق الممـثل في مـمارســـــــ
 فإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهالت شخص اخر يكون مناسبان لهذا التعيين .

ــبقة على ال يحق لل  ــول على موافقة المهندس المسـ ــتبدله ، بدون الحصـ ــتخدام ممثله او ان يسـ مقاول ان يلغى اسـ
 ذلك .

واذا ما تطلب  الظروف   يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغان بصـــــورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشـــــغال المقاول ، 
تغيب هذا الممثل مؤقتان عن الموقع اثناء تنفيذ االشـغال ، فانه يتعين على المقاول ان يسـمي بديالن مناسـبان بموافقة 

 المهندس المسبقة ، وان يتم اشعار المهندس بذلك .
ــلم التعليمـات نيـابـة عن المقـاول  إ عمـاالن للمـادة  ( ، كمـا يجوز لممثـل 3/3)  يتعين على  ممثـل المقـاول ان يتســـــــ

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

ــبقان موقعان من ممثل المقاول يت ــلطة او المهام او مســــ ــم مثل هذا الشــــــخص المفّوض ومؤهالته والســــ ضــــــمن اســــ
 الصالحية التي فّوض بها او التي تم الغاؤها.

ــال المحددة بموجب المادة  ــتعمال لغة االتصـ ــين باسـ يجب ان يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء االشـــخاص متمرسـ
(1/4. ) 

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

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

 المقاول الفرعي بخصوصها نصان في العقد ، و
 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ، و   -ب 
مستهدف لمباشرة  ( يومان من التاريخ ال28يتعين 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 فرالية ان تحتوي على نصـــــوص تخول صـــــاحب العمل ان يتم التنازل عن هذه  -د 

انهـاء العقـد من قبـل    ( )عنـدمـا يلزم تطبيقهـا ( ، او في حـالـة4/5المقـاولـة الفراليـة اليـه ، بموجـب المـادة )
 ( .15/2صاحب العمل بموجب احكام المادة )

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

التاريخ ( بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرالية 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 

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

كما هو منصوص عليه في العقد ، او استجابةن لتعليمات المهندس ، ان يقدم التسهيالت   يتعين على المقاول ، 
 المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :
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 افراد صاحب العمل ، و   -أ 
 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل ، و  -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 .  
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة ان   

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

أذا كان مطلوبان من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق  
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)

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبي  االشـغال بالنسـبة للنقاط االصـلية واالسـتقامات والمناسـيب المرجعية الموصـوفة   
او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول مسـؤوالن عن دقة التثبي  لجميع اجزاء االشـغال ،   في العقد ،

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

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

ان يكتشـ  مثل هذه االخطاء بصـورة معقولة وان يتالفى التأخير  متمرسـ  مقدور مقاولالنقاط المرجعية ، ولم يكن ب
ــتحقاقاته   ــعاران إلى المهندس لتقدير اســـ و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها ، فانه يتعين على المقاول ان يرســـــل إشـــ

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

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

 اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :
 ( فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذران بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و 1) 
 ، ب ( اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى.  ( األمرين المذكورين في الفقرتين ) أ2) 
 " "Safety Procedures:  اجراءات السالمة (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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أن يبذل جهودان معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضرورية ، بقصد تجنب تعرض   -ج 
 هؤالء االشخاص للخطر ، و 

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

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

 "Quality Assurance"الجودة : توكيد  (4/9)
يتعين على المقـاول أن يضـــــــــع نظـامـان لتوكيـد الجودة الثبـات التقيـد بمتطلبـات العقـد ، على ان يكون هـذا النظـام   

 متوافقان مع تفاصيل العقد ، كما يحق للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام .
ـــيل جميع االجراءات وو   قـبل مـباشـــــــــرة أي من مراـحل    –لعلـمه    –ـثائق المطـابـقة الى المهـندس  يجـب تـقديم تـفاصـــــــ

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

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

ما    كليتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تح  تصرف المقاول الطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ،   
يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تح  السطحية والهيدرولوجية في الموقع ، بما في ذلك الظواهر البيئية 

ات يحصل عليها بعد موعد التاريخ االساسي ، اال  ، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تح  تصرف المقاول أية معلوم 
 ان المقاول يعتبر مسؤوالن عن تفسيره لجميع تلك المعلومات . 

االخذ في الحسبان عاملي الوق  والكلفة ( يعتبر المقاول انه قد حصل  كما انه والى المدى الممكن عمليان ) مع 
على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تؤثر على عرضه او  

لع على جميع على االشغال  والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اط
المعلومات التي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصيان قبل تقديم عرض المناقصة بكل االمور ذات العالقة ، شاملة   

 ) وليس بالحصر ( ما يلي :
 شكل وطبيعة الموقع ، بما في ذلك احوال الطبقات تح  السطحية ، و  -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    متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،     -هـ 

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

Sufficiency of the Accepted Contract Amount”                           " 
 يفترض في المقاول انه : 



34 

 

 اقتنع شخصيان بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و قد  - 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 )
ــتثـناء ـما ـقد يرد خالـفان ـلذـلك في العـقد ، ـفان "    قيـمة العـقد المقبوـلة " يـجب ان تغطي جميع التزاـمات المـقاول ـباســـــــ

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

 "Unforeseeable Physical Conditions"االوضاع المادية غير المنظورة  : ( 4/12)
االوضـــــاع المادية الطبيعية والعوائق االصـــــطناالية وغيرها من العوائق  يقصـــــد بمصـــــطلح " االوضـــــاع المادية " : 

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

والتي ُيعتبر انها كان  غير منظورة ، فانه يتعين عليه ان يشـــــــــعر  اذا واجه المقاول اوضـــــــــاعان مادية معاكســـــــــة   
المهندس بها في اقرب فرصــة ممكنة عمليان ، وعلى ان يتضــمن االشــعار وصــفا لها وبيان االســباب التي حدت به  
ـــباب التي يعزوـها المـقاول الى كونـها غير   العتـبارـها ـكذـلك ، حتى يتمكن المهـندس من مـعاينتـها والتحقق من االســـــــ

 منظورة .
كما يتعين على المقاول مواصـــــلة تنفيذ االشـــــغال ، متخذان االحتياطات المعقولة والمناســـــبة تجاه هذه " االوضـــــاع  

المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصـدرها المهندس بخصـوصـها ، اما اذا شـكّل أي من هذه التعليمات تغييران )  
 يق احكام الفصل ) الثالث عشر( بشأنها . امران تغييريان ( ، فانه يتم حينئذ تطب

والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك وقام بارســـــال   اذا واجه المقاول مثل هذه االوضـــــاع المادية غير المنظورة ، 
إشـعار بشـأنها الى المهندس ، وتكبد تأخران في مدة االنجاز و/او كلفة ما بسـببها ، فانه يكون مسـتحقان مع مراعاة  

 -( ، لما يلي :20/1احكام المادة )
ف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سو   -أ 

 ( ، و  8/4)
 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
ــاع المادية " ،    ــابقان بالمعاينة و/او التحري عن تلك " االوضـ ــار اليه سـ ــعار المشـ ــتالمه االشـ يقوم المهندس بعد اسـ

 يرات لما يلي :( باالتفاق عليها او اعداد التقد3/5ومن ثم يقوم عمالن بالمادة )
 فيما اذا كان  تلك " االوضاع المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك ، و  -1 

 تقدير االمرين الموصوفين في البندين ) أ ، ب ( اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى .   -2 
(  2ومع ذلـك ، فـانـه يمكن للمهنـدس قبـل االتفـاق على التعويض المـالي او تقـديره كمـا هو منوه عنـه في الفقرة ) 

اعاله ، ان يتحرى فيما اذا كان  األوضـاع المادية األخرى في أجزاء األشـغال المماثلة ) ان وجدت( افضـل مما كان 
قصـة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضـاع المواتية ، منظوران ) بصـورة معقولة ( عند تقديم المقاول لعرض المنا

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

ــاع الـمادـية ،  كـما ـكان يتوقعـها المـقاول عـند تـقديم    للمهـندس ان يعتبر أي إثـبات يـقدـمه المـقاول عن تـلك االوضـــــــ
 عرض المناقصة ، اال ان المهندس ال يكون ملزمان بمثل هذا إثبات.

 ""Rights of Way and Facilitiesحق المرور والتسهيالت :  ( 4/13)
ــوم المتعلقة    ــة و/أو المؤقتة التي تلزمهيتحمل المقاول جميع التكاليف والرســــــ بما فيها   ،  بحقوق المرور الخاصــــــ

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)
 يجب على المقاول ان ال يتدخل بغير ضرورة ، او على نحو غير الئق ، بما يلي : 
 راحة الجمهور ، او   -أ 
الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات ، سواء اكان  عامة او خاصة بملكية صاحب العمل او   -ب 

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

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

ــالك  يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالئمة  ــلة الى الموقع ، المســـ ــاعها ، كما  الموصـــ وانه قد اقتنع بأوضـــ
يطلب منه ان يبذل الجهود المعقولة لتجنب االضـرار بالطرق او الجـسور وحمايتها من االضـرار نتيجة لحركة مرور 

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

 لها ، و 
وان يحصل على   على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية علـى امتداد هذه الطرق ،  -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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يكون المقاول مســؤوال عن التوضــيب والتحميل والنقل واالســتالم والتنزيل  والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها  -ب 
 من االشياء الالزمة لالشغال ، و 

ــائر او نفقـــات   -ج  ــرار او  خســـــــــ أيـــة اضـــــــ العمـــل ويحميـــه من  ــاحـــب  المقـــاول ان يعوض صـــــــــ  يتعين على 
ــل نتيجـة لنـقل اللوازم ، وان يقوم   ) بـما فيـها االتـعاب واالجور الـقانونـية ( مـما ـقد ينجم عن أي   ضـــــــــرر يحصـــــــ

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

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

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

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

 ينتا عن عمليات التنفيذ .
كما يتعين على المقاول التأكد من ان نســبة االنبعاثات ، ومقدار الصــرف الســطحي والتدفق الناتا عن نشــاطاته ،   

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

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

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

 كها .تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهل
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 " 

ــل "   ــدات صـــاحب العمـ ــتعمال " معـ ــاول باسـ ــل ان يســـمح للمقـ ــاحب العمـ ــى صـ ــدت–يتعـــين علـ ــذ  -إن وجـ ــي تنفيـ فـ
األشـــغال وفقــــان للتفاصـــيل والترتيبــــات ومقابـــل األســــعار المحــــددة فـــي المواصــــفات ، ومـــا لــــم يـــنص علــــى غيــــر 

 ذلك في المواصفات :
 صاحب العمل مسؤوالن عن معداته ، إال أن ،  يكون   -أ 
  المقاول يعتبر مسـؤوال عن أي قطعة من "معدات صـاحب العمل " أثناء قيام  مسـتخدمي المقاول بتشـغيلها أو   -ب 

 قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .
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دات صــاحب العمل باالتفاق او  يتم تحديد الكميات وبدالت االســتعمال " وفق االســعار المحددة " مقابل اســتعمال مع 
ــاحب  3/5،  2/5بالتقدير من قبل المهندس وفقان الحكام المادتين ) ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صـ

 العمل .
ــاحب العـمل ان يزود المـقاول   )إن وجدت( وفـقان  مـجانان  بالمواد التي يلتزم بتـقديمـها   –دون مـقابل( –يتعين على صـــــــ

للتفاصـيل المحددة في متطلبات صـاحب العمل ، وعلى صـاحب العمل ان يقوم وعلى مسـؤوليته ونفقته  بتزويد تلك 
المواد في الوـق  والمكـان المحـددين في العـقد ، ويقوم المـقاول بمعـاينتهـا ظـاهرـيان ، واعالم المهـندس فوران عن أي  

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

ــبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتح  حمايته ومراقبته ، اال ان التزام   بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصـــ
ــاحب الع ــورن او عيبن مما لم يكن المقاول بمعاينتها وحمايتها ال يعفي صـ ــؤولية عن أي نقصن او قصـ مل من المسـ
 باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .

 " "Progress Reports:  تقارير تقدم العمل ( 4/21)
ــة ،  فإنه يتعين على المقاول ان يعد تقارير تقدم العمل الشـــــهرية   ما لم ينص على غير ذلك في الشـــــروط الخاصـــ

ــلمها الى المهندس على ) ــهر الذي يلي 6ويســـ ــخ ، على ان يغطي التقرير االول منه الفترة حتى نهاية الشـــ ( نســـ
 ( 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 يســـــتمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول  
 .في شهادة تسلم االشغال

 يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : 
الرـسوم البيانية وتفاصـيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصـميم ) إن وجدت( ، وثائق المقاول،  -أ 

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

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ، و -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  يوصت( للشحن وال4) 
 ( ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ) -د 
 ونتائا االختبارات وشهادات المواد ، و نسخان عن وثائق توكيد الجودة ، -هـ 
ــاحـب العـمل وفـقان للـمادة )  -و  ـــعارات المتعلـقة بمطـالـبات صـــــــ ( وبمطـالـبات المـقاول وفـقام للـمادة  2/5ـقائـمة ـباالشـــــــ

 ( ، و 20/1)
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احصـاءات السـالمة العامة شـاملة التفاصـيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشـاطات مرتبطة بالنواحي البيئية  -ز 
 العالقات العامة ، و و 

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

 " Security of the Site":  األمن في الموقع  ( 4/22)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 يكون المقاول مسؤوالن عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و  -1 
ــاحب العمل وأي  -2  ــورين بأفراد المقاول صـــ ــرح لهم بالتواجد في الموقع محصـــ ــتخدمي المقاول المصـــ يكون مســـ

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: قع عمليات المقاول في المو  ( 4/23)
 يتعــــين علــــى المقــــاول ان يحصــــر عملياتــــه فــــي الموقــــع وايــــة مســــاحات اخــــرى قــــد يحصــــل المقــــاول عليهــــا ، 

ــات  ــع االحتياطــ ــذ جميــ ــه ان يتخــ ــين عليــ ــا يتعــ ــل ، كمــ ــاحات عمــ ــا ســ ــى اعتبارهــ ــدس علــ ــا المهنــ ــق عليهــ ويوافــ
ــتم  ــث يـ ــرى ، بحيـ ــاحات االخـ ــذه السـ ــع وهـ ــدود الموقـ ــمن حـ ــراده ضـ ــاول وافـ ــدات المقـ ــى معـ ــاء علـ ــرورية لالبقـ الضـ

 تجنب التعدي على االراضي المجاورة .
ــاف   ــغال ، ان يحـ ــذه االشـ ــاء تنفيـ ــاول، اثنـ ــان مـــن جميـــع العوائـــق غيـــر الضـــرورية ، علـــى المقـ ظ علـــى الموقـــع خاليـ

وان يقــــوم بتخــــزين او اخــــراج المعــــدات الفائضــــة عــــن االســــتعمال ، وان ينظــــ  الموقــــع مــــن جميــــع االنقــــاض 
 والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .

ــزاء  ــل اجــ ــف كــ ــوم بتنظيــ ــغال ، ان يقــ ــلم االشــ ــهادة تســ ــدور شــ ــد صــ ــاول ، عنــ ــى المقــ ــغال  علــ ــع او االشــ الموقــ
المتعلقـــة بشــــهادة التســـلم تلــــك ، وان يزيـــل مــــا بــــه مـــن المعــــدات والمـــواد الفائضــــة عـــن االســــتعمال ، وكــــذلك 
ــع  ــي وضـ ــة وفـ ــغال نظيفـ ــع واالشـ ــن الموقـ ــزاء مـ ــك االجـ ــرك تلـ ــث يتـ ــة ، بحيـ ــغال المؤقتـ ــاض واالشـ ــات واالنقـ النفايـ

ــى نها ــع حتــ ــي الموقــ ــتفظ فــ ــاول ان يحــ ــوز للمقــ ــه يجــ ــن ، اال انــ ــد آمــ ــا قــ ــالعيوب " ، بمــ ــعار بــ ــرة االشــ ــة " فتــ يــ
  يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 

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

ــى  ــرفه . وعلــ ــل وتصــ ــاحب العمــ ــة صــ ــ  رعايــ ــع تحــ ــي الموقــ ــ  فــ ــي تكتشــ ــة التــ ــة او االثريــ ــة الجيولوجيــ القيمــ
ــا او  ــن ازالتهـ ــرين مـ ــخاص اخـ ــراده او أي اشـ ــع أفـ ــة لمنـ ــدابير المعقولـ ــل التـ ــاذ كـ ــاول اتخـ ــن المقـ ــأي مـ ــرار بـ االضـ

 هذه المكتشفات .
ــودات ،  ــذه الموجــ ــل هــ ــافه لمثــ ــد اكتشــ ــاول عنــ ــى المقــ ــين علــ ــا يتعــ ــا ،  كمــ ــوران بوجودهــ ــدس فــ ــعر المهنــ ان يشــ

  وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكييية التعامل معها . 
ــل   ــه ان يرسـ ــات ، فعليـ ــك التعليمـ ــه لتلـ ــة امتثالـ ــا نتيجـ ــة مـ ــذ و/ او كلفـ ــدة التنفيـ ــي مـ ــأخران فـ ــاول تـ ــد المقـ واذا تكبـ

 ( بخصوص ما يلي : 20/1إشعاران آخر الى المهندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة )
ــب  -أ  ــك بموجــ ــأخر ، وذلــ ــوف  يتــ ــأخر او ســ ــاز تــ ــان االنجــ ــأخير ، اذا كــ ــذا التــ ــبب هــ ــاز بســ ــدة االنجــ ــد مــ تمديــ

 ( ، و 8/4المادة )
 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
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( لالتفــــاق عليهــــا أو 3/5بالتصــــرف وفقــــان للمــــادة ) ويقــــوم المهنــــدس بعــــد تســــلمه هــــذا اإلشــــعار االخــــر ، 
 إجراء التقديرات لهذه االمور .
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 الفصل الخامس 
 المقـاولون الفرعيون المسمَّون 

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

 المسّمى :تعريف المقاول الفرعي  (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  – وفقان الحكام " الفصل الثالث عشر  الذي يقوم المهندس ، -ب 

 الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي .
 ""Objection to Nominationاالعتراض على التسمية :  (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  
( على أي من االمور التالية ، اال اذا وافق صاحب العمل أيضان على تعويض المقاول عن تبعات ذلك  

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

 المالية ، او  
ان اتفاقية المقاولة الفرالية ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه   -ب 

ضد أي تقصير او اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكالئه او مستخدميه  
 ، او  

) بما فيها اعداد التصميم ان اتفاقية المقاولة الفرالية ال تنص بخصوص اعمال المقاولة الفرالية  -ج 
 ، ان وجدت ( : 

( على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات 1) 
 التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ، و 

( أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتا عن العقد او تلك المتعلقة  2) 
 اق المقاول الفرعي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤوليات.به نتيجة اخف

 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   
له بموجب اتفاقية المقاولة الفرالية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات ضمن قيمة  

 (.5/4في المادة )ب( فيما عدا ما هو منصوص عليه -13/5العقد كمبالغ احتياطية وفقان للفقرة )
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 ""Evidence of Paymentsاثبات الدفعات :  (5/4)
قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى ، ان يطلب    للمهندس ، 

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

 بما يلي :
 تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس ، او   - أ 
( اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس 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 . 
ره منفردان ( ، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى  عندئذن يجوز لصاحب العمل ) بناء على تقدي 

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

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

STAFF AND LABOUR 
ــ  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 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 ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 

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

 مستخدمين وعمال ، محليين او غيرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم .
 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 متبع   

من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال . واذا لم توجد مثل 
ن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل عن  هذه المعدالت او الظروف ، فإ

المستوى العام لالجور او الظروف التي يتم مراعاتها محليان من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او صناالية 
 مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول .

 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 يعملون  
 ضمن افراد صاحب العمل . 

 ""Labour Lawsقوانين 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 .
جبة التطبيق ، بما فيها أنظمة السالمة  كما يتعين على المقاول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الوا 

 في العمل . 
 ""Working Hoursساعات العمل : (6/5)

ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج ساعات العمل  
 المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا : 

 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 سالمة    -ج 

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

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

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

 ""Health and Safetyالصحة والسالمة : ( 6/7)
وان   يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه ، 

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

ناسبة لمتطلبات الصحة العامة مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات الم
 ولمنع انتشار االوبئة .

وبحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل    يتعين على المقاول ان يعين ضابطان للوقاية من الحوادث في الموقع ، 
مناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، وان يكون مخوالن بصالحية اصدار 
التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان يوفر 

 مكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته . لضابط الوقاية كل ما يلزم لت
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ السجالت   

ويقّدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه 
 ة .المهندس بصورة معقول

 ""Contractor`s Superintendenceمناظرة المقاول : (6/8)
ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيص واختبار االشغال   

 طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته .  ،
  1/4باحكام المادة    ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ) عمالن  

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

 ""Contractor`s Personnelالمقاول : مستخدمو (6/9)
يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ، وبإمكان المهندس   

( أي شخص مستخدم في الموقع او في استبعاد) او ان يعمل على    بإستبعادالطلب الى المقاول ان يقوم  
 ذا كان ذلك الشخص :االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية ، بمن فيهم ممثل المقاول ، ا

 متماديان في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة ، أو   -أ 
 انه يقوم بواجباته بشكل غير كافن او باهمال ، أو   -ب 
 انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد ، او  -ج 
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 انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة .  -د 
، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ) او يعمل على تعيين ( 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 المقاول  

مصنفين حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع . يجب ان يتم تقديم هذه السجالت الى 
نجز المقاول أي عمل معروف  المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ي

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

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

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

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

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

 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"  المعاينة : (7/3)

 يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي : 
الـــدخول بيســـرن الـــى كـــل أجـــزاء الموقـــع والـــى جميـــع االمـــاكن التـــي يـــتم الحصـــول علـــى المـــواد الطبيعيـــة  -أ 

 منها.
) فــــي الموقــــع وخارجــــه ( مــــن الفحــــص والمعاينــــة  ان يتمكنــــوا خــــالل االنتــــاج والتصــــنيع واالنشــــاء ، -ب 

والقيـــــاس واختبـــــار المـــــواد والمصـــــنعية ، والتحقـــــق مـــــن تقـــــدم تصـــــنيع التجهيـــــزات وانتـــــاج وصـــــناعة 
 المواد .

ــي   ــا فـ ــطة ، بمـ ــذه االنشـ ــام بهـ ــة للقيـ ــة الكاملـ ــل الفرصـ ــاحب العمـ ــراد صـ ــيح الفـ ــاول ان يتـ ــى المقـ ــين علـ يتعـ
ــهيالت ، وا ــدخول والتسـ ــق الـ ــوفير حـ ــك تـ ــل ذلـ ــاول بمثـ ــام المقـ ــأن قيـ ــان بـ ــالمة ، علمـ ــاريح ، وادوات السـ لتصـ

 هذه االفعال ال يعييه من أي التزام او مسؤولية .
ــن   ــا عـ ــا او حجبهـ ــل تغطيتهـ ــغال وقبـ ــز االشـ ــتم تجهيـ ــدما يـ ــدس عنـ ــعار المهنـ ــاول اشـ ــى المقـ ــين علـ ــا يتعـ كمـ

ــري الف ــدس ان يجــ ــى المهنــ ــل . وعلــ ــزين او النقــ ــد التخــ ــيبها بقصــ ــر ، او توضــ ــة او النظــ ــص او المعاينــ حــ
القيــــاس او االختبــــار دون أي تــــأخير غيــــر معقــــول ، او ان يعلــــم المقــــاول انــــه الحاجــــة الجــــراء الكشــــ  

متـــى طلـــب منـــه المهنـــدس  –عليهـــا . أمـــا اذا اخفـــق المقـــاول فـــي إشـــعار المهنـــدس ، فانـــه يترتـــب عليـــه 
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لســـابق واصـــالح العيـــوب ان يكشـــ  عـــن االشـــغال التـــي تمـــ  تغطيتهـــا ، ثـــم يعيـــدها الـــى وضـــعها ا –ذلـــك 
 فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك .

 "  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( .
والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ، والكهرباء   يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات ، 

والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادران مؤهالن وخبيران ، مما يلزم الجراء االختبارات  
تبار الي  المنصوص عليها بطريقة فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على وق  ومكان اجراء االخ

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

ان    ، 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 التغييرات 

 يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى . 
ر  ( ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته لحضو24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاران بمدة ال تقل عن ) 

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

 تم اجراؤها بحضور المهندس .
دة التنفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب اذا تكبد المقاول تاخرا في م 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( . 10/ 8للمادة  ) 
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 ” 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 :
 المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع ، و  -أ 
او  -ب  كان  طبيعية  الموقع ) سواء  االخرى خارج  الفائضة  الحفريات والمواد  االنقاض وناتا  التخلص من 

  مصنعة ( اال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .
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 الفصل الثامن               
 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق العمل 

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
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 ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ 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 ـــ ـــ ـــــــ ــ 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 ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ ــ 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

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

 ( يومان من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول. 42في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل )
قرب وق  معقول عمليان، بعد " تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل بعد ذلك يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أ

 بالسرعة الواجبة دون أي تأخير. 
  "Time for Completion" مدة االنجاز:   (8/2)

واي قسم منها ) إن وجد ( خالل مدة االنجاز المحددة لالشغال بكاملها ، او   ينبغي على المقاول ان ينجز جميع االشغال ، 
 الي قسم منها ، )حسب واقع الحال ( ، بما في ذلك :

 تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 
بحيث يمكن اعتبارها انها    كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي قسم منها ،    انجاز كل االشغال المحددة في العقد ،  -ب 

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

المباشرة ( يومان من تاريخ تسلمه الشعار  28خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس  برناما عمل زمني مفصل 
( كما يتعين عليه ايضان ان يقدم برنامجان معدالن في أي وق  يتبين فيه ان البرناما السابق لم يعد 8/1بموجب المادة )

 يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البراما على ما يلي :
ل بمقتضاه ، بما في ذلك التوقي  المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم ) إن  الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغا -أ 

 والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، واالنشاء ، والتركيب واالختبار ، و    وجدت( واعداد وثائق المقاول

 مرحلة من مراحل العملو  ادوار المقاولين الفرعيين المسميين  لكل بيان -ب 
 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و  -ج 
 تقريرا مساندان يتناول : -د 
 الوص  العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و -(1) 

بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة حسب   -(2)
 االنواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية . 

عالم المقاول عن مدى عدم مطابقة بالتعليق عليه وا  –( يومان من تاريخ تسلمه للبرناما  21خالل )  – وما لم يقم المهندس   
البرناما للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته االخرى وفقان للعقد . كما يعتبر  

 افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرناما عند التخطيط الداء انشطتهم .
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، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان تؤثر يتعين على المقاول ارسال اشع  ار الى المهندس ، دون توانن
تأثيران عكسيان على تنفيذ االشغال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز للمهندس ان يطلب من  

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

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

 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 متوقعان ان   –(  20/1اعماال للمادة )  –يعتبر المقاول مخوالن   
 ( ، وذلك الي من االسباب التالية :  10/1يحصل تأخر ) والى أي مدى ( في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق المادة )

( ، او أي تغير  جوهري آخر في  13/3اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة )  التغييرات ،  -أ 
 كمية بندن ما من بنود االشغال المشمولة في العقد ، او . 

 أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او   -ب 
 رة استثنائية ، او  الظروف المناخية المعاكسة بصو  -ج 
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتا عن انتشار وباء او تغيير في  االجراءات الحكومية    -د 

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

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

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

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

بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة قانونيان في   -أ 
 الدولة ، و

 ان هذه السلطات تسبب  بالتاخير او أعاق  عمل المقاول ، و  -ب 
بموجب الفقرة   قة يمكن اعتباره سببان للتأخيران هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظوران ، فإن مثل هذا التأخير او االعا  -ج 

 (. 8/4)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 
 ( ،  8/3ان تقدم العمل قد تخل  ) او سوف يتخل  ( عن توقي  البرناما الحالي المشار اليه في المادة )  -ب 
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يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته الى   (، عندئذن   8/4ولم يكن ذلك راجعان لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة )   
( ليقوم باعداد برناما عمل معدل، مدعمان بتقرير يبّين االساليب المعدلة التي ينوي المقاول   8/3المقاول عمالن بالمادة )  

 اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز .
يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، التي قد تتطلب وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفان لذلك ، فانه   

و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول ونفقته. أما اذا ادت هذه  زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول
ان   –(  2/5 باحكام المادة )  عمالن   –االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول

(   8/7يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، باالضافة الى أية تعويضات عن التأخير) ان وجدت( بموجب المادة )  
 الحقان. 

  "Delay Damages" تعويضات التأخير  : (8/7)
( فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل اعماالن الحكام 8/2اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقان الحكام المادة ) 

( تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق ، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق   2/5المادة )   
يوم   كل  وذلك عن   ، المناقصة  التعويضات عرض  مجموع  ان  اال  االشغال،  تسلم  في شهادة  المحدد  التاريخ  من  اعتباران 

المستحقة بموجب هذه" المادة" ، يجب ان ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير ) إن وجدت ( كما هو منصوص عليه 
 في ملحق عرض المناقصة .

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

 اته او التزاماته او مسؤولياته االخرى التي يتحملها بموجب العقد .التزاماته النجاز االشغال  او من أي من واجب
 "Suspension of Works" تعليق العمل :  (8/8)

ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشغال او فيها كلها . وعلى    –في أي وق     –للمهندس   
المقاول خالل هذا التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او خسارة او ضرر  

. 
الذي يكون فيه التعليق من مسؤولية المقاول   –والى المدى    –اشعاره . فاذا    وللمهندس ايضان ان يبين اسباب التعليق في 

 ( ال تطبق . 8/11،  8/10،  8/9، فإن احكام المواد التالية ) 
 "Consequences of Suspension" تبعات تعليق العمل :  (8/9)

  8/8اذا تكبد المقاول تأخران في مدة االنجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عمالن بالمادة )   
( ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاران الى المهندس بذلك ، لتقدير ما يستحقه المقاول عمالن باحكام المادة 

 ( بخصوص :  20/1) 
  4/   8أي تمديد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة )    -أ 

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

 هذه االمور . 
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علمان بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصالح ما هو ناتا  
من قبله في الحماية او التخزين او المحافظة على عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ، او عن أي اخفاق  

 ( .8/8االشغال عمالن باحكام المادة )
 الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل  : ( 8/10)

“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       
 :يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا 

 ( يومـان ، و 28او المواد، قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ) كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/ -أ 
ــات  -ب  ــان للتعليمــ ــل وفقــ ــاحب العمــ ــان لصــ ــبح  ملكــ ــواد اصــ ــزات و/او المــ ــك التجهيــ ــى ان تلــ ــارة علــ ــاول باالشــ ــام المقــ قــ

 الصادرة عن المهندس . 
 "Prolonged Suspension"       التعليق المطول : ( 8/11)

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

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

 ( . 16/2عمالن باحكام المادة )
 ""Resumption of Worksاستئناف العمل : ( 8/12)

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

 لحق بها خالل فترة التعليق . 
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 الفصل التاسع  
 االختبارات عند االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

عند تقييم نتائا " االختبارات عند االنجاز" ، يتعين على المهندس اعتبار هامص تفاوت الثار استخدام صاحب  
وعندما تعتبر االشغال، او أي قسم منها، انها قد   ,  العمل لالشغال على اداء االشغال او خواصها االخرى 

الى  االختبارات  تلك  بنتائا  مصدق  تقرير  بتقديم  المقاول  يقوم  االنجاز"،  عند  االختبارات   " مرحلة  اجتازت 
 المهندس .

 ""Delayed Testsاالختبارات المتأخرة : (9/2)
قام صاحب العمل بتأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من المادة   اذا 

 ( بخصوص التدخل في اجراء االختبارات. 10/3( و/أو المادة )7/4)
ان  اذا تم تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس ان يرسل اشعار  

( يوما من تاريخ تسّلم االشعار ، ويتعين على  21الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل )
المقاول ان يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس 

 بذلك. 
( يومان ، جاز الفراد صاحب 21عند االنجاز " خالل فترة الـ )  اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات 

العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االختبارات وكأنها قد تم اجراؤها  
 بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .

 ""Retestingاعادة االختبار : (9/3)
( عليها  7/5اذا اخفق  االشغال او أي قسم منها باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام المادة )  

. ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفق  نتيجته الي جزء من االشغال ذي العالقة ،  
  على ان تعاد االختبارات تح  نفس الشروط والظروف . 

 
(9/4) 

 

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

 ( ، 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 االشغال او  -ب 

أي قسم منه، فللمهندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( ، وفي هذه الحالة 
ج(،  -11/4يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 او 
 ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. -ج 
في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعاله ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى وفقان للعقد   

خفض قيمة االنتفاع بالنسبة  ، ويتم تخييض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبان لتغطية القيمة المتحققة عن  
لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق ، وما لم يكن هذا التخييض المتعلق بهذا االخفاق محددان في العقد ) أو  

 حددت طريقة احتسابه ( ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخييض باحدى الطريقتين التاليتين :  
يدفع مقابله قبل  ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ) كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ( و  -1 

 اصدار شهادة تسلم االشغال ، او 
 ( . 3/5( و )2/5ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين )  -2 
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 الفصل العاشر 
 تسّلم االشغال من قبل صاحب العمل 

EMPLYER'S TAKING OVER 
ــ 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 ـــــــ 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 ـــ ـــ ـــــ ــــــ 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 ـــ ـــــــ ـ  ــ

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

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

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

 كان  االشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة .
 ( 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 

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

 انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب (، او  
مبينان االسباب ، ومحددان العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه حتى    ان يرفض الطلب ،  -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، 28شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ )أما اذا لم يقم المهندس باصدار   
انجازها بصورة جوهرية وفقان للعقد، وعندها يجب  قد تم  الحال(  القسم ) حسب واقع  او  وكان  االشغال 

 تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة .  " اعتبار شهادة
 "         ”Taking Over of Parts of the Worksتسلم اجزاء من االشغال : ( 10/2)

ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال   – بناء على تقدير صاحب العمل منفردان   –يجوز للمهندس   
 الدائمة . 
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يه ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ) بخالف االستعمال كاجراء مؤق  منصوص عل 
في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ( اال اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة تسلم 

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

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

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

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

 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 5/ 3ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم عمالن باحكام المادة ) 

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

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

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

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

 التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز: ( 10/3)
“Interference with Tests on Completion"                              

( يومان الي سبب يعتبر صاحب 14لفترة 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  

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

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

عند  اذا تكبد المقاول تأخران في مدة االنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات 
اح مراعاة  مع  بشأنها  استحقاقاته  لتقدير  المهندس  الى  اشعاران  يرسل  ان  فللمقاول   ، المادة  االنجاز  كام 

 -( ، بخصوص :20/1)
أي تمديد في مدة االنجاز مما نتا عن هذا التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك   -أ 

 ( .8/4بموجب المادة )
 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد . -ت 

( باالتفاق عليها أو 3/5يقوم إعماالن للمادة )أن    -بعد تسلمه الشعار المقاول  –وعلى المهندس   -ث
 . إعداد التقديرات المتعلقة بهذه األمور

 تتطلب اعادتها الى وضعها السابق : 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   
االشغال ، ال يمكن اعتبارها تصديقان على انجاز أية اراضن او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها 

 السابق .
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 الفصل الحادي عشر  
 المسؤولية عن العيوب 

DEFECTS LIABILITY 
ــ 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 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

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

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

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

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

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

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

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

 والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى:  
 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 
اما اذا كان  ، والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر ، كليان او جزئيان فانه يجب ابالغ  

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

 تمديد فترة االشعار بالعيوب : ( 11/3)
“PeriodExtension of Defects Notification”                               

ــادة   ــب المـ ــا بموجـ ــم منهـ ــغال او أي قسـ ــي االشـ ــالعيوب فـ ــعار بـ ــرة االشـ ــد فتـ ــي تمديـ ــق فـ ــل الحـ ــاحب العمـ لصـ
والـــى الحـــّد الـــذي تكـــون فيـــه هـــذه االشـــغال او أي قســـم منهـــا او أي بنـــد رئيســـي مـــن التجهيـــزات  (،2/5)

) حســــب واقــــع الحــــال بعــــد تســــلمه( ال يمكــــن اســــتعماله لالغــــراض المقصــــودة منــــه ، وذلــــك بســــبب وجــــود 
 عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين . 



59 

 

التجهيزا  المادة )اذا تم تعليق توريد  المواد او تركيبها بموجب احكام  ( ، او بناء على اجراءات  8/8ت و/او 
( فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " ال تنطبق على أية عيوب 16/1المقاول بموجب احكام المادة )

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

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

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

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

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

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

. 
ندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخييض قيمة العقد مقابلها  ان يطلب الى المه  -ب 

 ( ، او 3/5حسب اجراءات المادة )
اذا كـــــان العيـــــب او الضـــــرر يـــــؤدي الـــــى حرمـــــان صـــــاحب العمـــــل بصـــــورة جوهريـــــة، مـــــن االســـــتفادة  -ج 

و انهـــاءه بالنســـبة لـــذلك الكاملـــة مـــن االشـــغال أو أي جـــزء رئيســـي منهـــا فلـــه ان ينهـــي العقـــد بكاملـــه، ا
ــة  ــه، وبــــدون االجحــــاف بأيــ ــتخدامه لالغــــراض المقصــــودة منــ ــا ال يمكــــن اســ ــا ممــ الجــــزء الرئيســــي منهــ
ــون  ــث يكــ ــباب، وبحيــ ــن االســ ــك مــ ــر ذلــ ــد، او غيــ ــب العقــ ــل بموجــ ــاحب العمــ ــب لصــ ــرى تترتــ ــوق اخــ حقــ

الجـــزء لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي اســـترداد جميـــع المبـــالغ التـــي تـــم دفعهـــا علـــى االشـــغال او علـــى ذلـــك 
ــادة  ــالء الموقـــــع واعـــ ــات التفكيـــــك واخـــ ــات التمويـــــل ونفقـــ ــا نفقـــ ــافان اليهـــ ــال ( مضـــ ) حســـــب واقـــــع الحـــ

 التجهيزات والمواد الى المقاول .
      oval of Defective Workm"Re    "إزالة االشغال المعيبة : ( 11/5)

بعد الحصول على   –اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاول   
ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او تالفة ، اال   –موافقة صاحب العمل 

االداء بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان  
 التجهيزات المنقولة ، او ان يقدم ضمانان آخر مناسبان بشأنها .
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 "Further Tests" االختبارات االخرى :  ( 11/6)
فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة اجراء    اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ، 

( يومان من تاريخ اتمام اصالح  28أي من االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل )
 العيب او الضرر . 

يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجري  بموجبها االختبارات السابقة ، اال ان كلفة اجرائها  
( فيما يخص  11/2يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالن عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة )

 كلفة اعمال االصالح . 
 "Right of Access" حق الدخول الى الموقع :  ( 11/7)

يظل المقاول متمتعان بحق الدخول الى االشغال ، كما يتطلب االمر بصورة   الى ان يتم اصدار " شهادة االداء " ، 
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)

ــين علـــى المقـــاول   ان يبحـــث بموجـــب توجيهـــات المهنـــدس عـــن اســـباب  –اذا طلـــب المهنـــدس ذلـــك  –يتعـ
ــغال ــي االشـ ــادة , أي عيـــب فـ ــام المـ ــب احكـ ــاول بموجـ ــاب المقـ ــى حسـ ــة اصـــالح العيـــوب علـ ــن كلفـ ــم تكـ ــا لـ ومـ

عمليــــة البحــــث عــــن االســــباب ، ( ، فانــــه يتعــــين علــــى المهنــــدس ان يقــــدر الكلفــــة المترتبــــة علــــى 11/2)
ــادة ) ــام المـ ــب احكـ ــول ، بموجـ ــح معقـ ــع ربـ ــافتهما 3/5مـ ــا واضـ ــالزم لهـ ــدير الـ ــداد التقـ ــاق او باعـ ــا باالتفـ ( إمـ

 الى قيمة العقد .
 Performance Certificate""                 : شهادة االداء ( 11/9)

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

( يومان من بعد انقضــــــــاء آخر فترة من فترات 28يتعين على المهندس ان يصــــــــدر " شــــــــهادة االداء " خالل ) 
ــة ممكنة, بعد ــعار بالعيوب ، او في اقرب فرصـــ ان يكون المقاول قد قدم جميع " وثائق المقاول " وانجز  االشـــ

م ارســـال نســـخة من شـــهادة االداء  االشـــغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصـــالح اية عيوب فيها ، كما يت
 تلك الى صاحب العمل .

 ان " شهادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةن لقبول االشغال . 
 "Unfulfilled Obligations " : االلتزامات غير المستوفاه  (11/10)

بعد ان يتم صـدور " شـهادة االداء "، يبقى كل فريق مسـؤوالن عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه.  وعليه ،   
  يظّل العقد ساري المفعول بين الفريقين الى ان يتم تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المستوفاة .

 " Clearance of Site"                        :اخالء الموقع (11/11)
عند تســــلمه لشــــهادة االداء ، ان يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول ، والمواد  يتعين على المقاول ، 

 الفائضة  والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة .
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( يومــــان مــــن بعــــد تــــاريخ تســــلم 28واذا لــــم تكــــن جميــــع هــــذه المعــــدات واللــــوازم قــــد تمــــ  ازالتهــــا خــــالل ) 
صـــاحب العمـــل لنســـخة " شــــهادة االداء " ، فانـــه يحـــق لصـــاحب العمــــل ان يبيـــع او يـــتخلص مـــن بقاياهــــا 

لص ،  ويكــــون صــــاحب العمــــل مخــــوالن بــــأن يســــترد التكــــاليف التــــي تكبــــدها التمــــام عمليــــة البيــــع او الــــتخ
 واستعـادة الموقـع .

ــيله تقل عما انفقه صـــاحب   ــيلة البيع . اما اذا كان  قيمة ما تم تحصـ ــيد فائض من حصـ يدفع للمقاول أي رصـ
 العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .

 

 الفصل الثاني عشر  
 كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
ــ 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 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 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

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

 يتعين عليه : 
 ان يمتثل دون توانن اما بالحضور او ان يرسل ممثالن آخر مؤهالن لمساعدة المهندس في اجراء الكيل ، أو -أ 
 ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه .  -ب 
المهنـــدس   الـــذي يعـــده  الكيـــل  ــال ممثـــل عنـــه ، فعنـــدهـــا يعتبر  المقـــاول عن الحضـــــــــور او ارســـــــــ  اذا تخل  

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

على المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق عليها مع المهندس 
 ، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة . فاذا تخل  المقاول عن الحضور تعتبر القيود مقبولة وصحيحة 

ــعر  أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ول م يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشــــــ
المهندس بذلك، مبينان األمور التي يزعم بأنها غير صــــــحيحة في تلك القيود ويتعين على المهندس بعد تســــــلمه 

م يرســـــل ذلك  لهذا اإلشـــــعار، أن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها وفي حالة أن المقاول ل
 ( يومان من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة.14اإلشعار إلى المهندس خالل )

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

 Evaluation""تقدير القيمة: ( 12/3)
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أن يقوم   –( 3/5عمالن باحكام المادة )  –فانه يتعين على المهندس  باســـتثناء ما هو وارد خالفان لذلك في العقد ، 
باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتســـــاب القيمة لكل بند من بنود االشـــــغال ، وذلك باعتماد الكيل الموافق  

 ند .( اعاله ، وبسعر الوحدة المناسب للب12/2و  12/1عليه او الذي يتم تقديره بموجب احكام المادتين )
يكون ســعر الوحدة المناســب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لم يكن هذا البند موجودان ، يعتمد ســعر الوحدة   

 لبند مشابه . ومع ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من االشغال ، في الحالتين التاليتين :
( من الكمية المدونة في جدول الكميات او أي %10بما يزيد على ) ( اذا اختلف  الكمية المكالة لهذا البند1) -أ 

 جدول آخر، و 
( من  %0.01( كان حاصل ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد لهذا البند ، يتجاوز )2)  

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

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

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

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

 وحدة مؤق  الغراض شهادات الدفع المرحلية .
 ”Omissions:”   االلغاءات ( 12/4)

ـــكل الـغاء أي عمـل جزءان ـما )أو كالن (  من التغيير ) االمر التغييري ( ، ولم يكن ـقد تم االتـفاق على   عـندـما يشـــــــ
 تحديد قيمته ، فانه :

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

 بالغاء العمل سوف ينتا عنه ) او نتا عنه ( ان هذا المبلغ ال يشكل جزءان من قيمة العقد ، و  -ب 
يتعين   لة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالــــــــــة  ان هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمو  -ج 

على المقاول اشــعار المهندس بذلك مع تقديم التفصــيالت المؤيدة . كما يتعين على المهندس ، عند تســلمه 
ــعار  ــل باالتفاق، او ان يقوم باعداد التقدير الالزم لهذه   –( 3/5عمالن باحكام المادة )  –لهذا االشـــ ان يتوصـــ

 لكلفة ، الضافتها الى قيمة العقد.ا
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 الفصل الثالث عشر  
 التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      Right to Vary"":   صالحية احداث التغيير   ( 13/1)
في أي وق  قبل صــدور شــهادة تســلم االشــغال ، ان يبادر باحداث تغييرات في االشــغال ، ســواء  بإمكان المهندس ، 

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

يعلمه فيه بانه ال يسـتطيع ان يحصـل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية ، على ان يرفق باشـعاره  
التفصـــــيالت المؤيدة لرأية . لدى تســـــلم المهندس لمثل هذا اإلشـــــعار ، يتعين عليه اما ان يلغى اويثب  او يعّدل في 

 تعليماته .
 -كل تغيير ) امر تغييري ( على ما يلي :يمكن ان يشتمل  
ــرات ال  -أ  ــذه التغييــ ــل هــ ــد ) اال ان مثــ ــمولة فــــي العقــ ــغال المشــ ــود االشــ ــد مــــن بنــ ــات الي بنــ ــرات فــــي الكميــ تغييــ

 تشكل امران تغييريان بالضرورة ( ، أو
 تغييرات في النوالية 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 
أي "   حتى ذلك ما لم و  -تنفيذ أي عمل اضافي ، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة    -هـ 

 ند االنجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافية اخرى ، او  اختبارات ع
 تغييرات في تسلسل او توقي  تنفيذ االشغال .  -ز 
اال اذا قام المهندس ) أو الى ان يقوم ( باصـــدار  ال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/او أي تعديل في االشـــغال ، 

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

 يعرض فيه رأيه ، الذي إن تم اعتماده ، فانه : يمكن للمقاول في أي وق  ان يقدم الى المهندس اقتراحان خطيان ، 
 يعجل في انجاز االشغال ، أو -1 
 يخفض قيمة االشغال ) لمصلحة صاحب العمل ( فيما يخص عمليات التنفيذ او صيانة او تشغيل االشغال ، او  -2 
 يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او  -3 
 انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 
وان يكون مسـتوفيان لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في المادة   يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حسـاب المقاول ، 

 ( الحقان .13/3)
اذا اشــــتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديالن على تصــــميم أي جزء من االشــــغال الدائمة ،  

 فانه يتعين القيام بما يلي ) اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ( :
 يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و  ان  - أ 
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 أ ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1تطبق عليه احكام الفقرات )   -ب 
فـانـه يتعين على المهنـدس ، عمالن بـاحكـام    اذا ترتـب على هـذا التعـديـل تخييض في قيمـة العقـد لهـذا الجزء ،  -ج 

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

ــبب   -(1)  ــتثناء التعديالت بســـ التخييض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء ، مما هو ناتا عن التعديل ، باســـ
( ،  13/8( ، والتعديالت بســـبب تغير التكاليف بموجب المادة )13/7تغيير التشـــريعات بموجب المادة ) 

 و 
ــل ) ان -( 2)  ــاحب العمل ، مأخوذان في   التخييض الحاصـــــ ــبة لصـــــ وجد ( في قيمة تلك االجزاء المغيرة بالنســـــ

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

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

للطلب كتابيان في اســـــرع وق  ممكن عمليان ، اما بإبداء اســـــباب عدم قدرته على االمتثال ) ان كان هذا هو الحال (، 
 لي :او بأن يقدم ما ي

 وصفان لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرناما العمل لتنفيذها ، و  - أ 
(، واثره على ـمدة  8/3مقترـحات المـقاول الي تـعدـيل يلزم ادـخاـله على برـناما العـمل المـقدم مـنه بموـجب الـمادة )  -ب 

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

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

مات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، يجب ان تصدر من المهندس الى المقاول ، وعلى المقاول أي تعلي 
 ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات . 

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

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

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

 بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد . 
  Provisional Sums  ""المبالغ االحتياطية  :  ( 13/5)

يـــتم اســـتخدام كـــل مبلـــغ احتيـــاطي فقـــط كليـــان او جزئيـــان وفقـــان لتعليمـــات المهنـــدس ، ويـــتم تعـــديل قيمـــة العقـــد وفقـــان  
 لذلك .
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ــد   ــمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالعمل او اللوازم او الخدمات التي تم رصــــ ال يشــــ
المبلغ االحتيـاطي الجلهـا ، وفقـان لتعليمـات المهنـدس . ولكـل مبلغ احتيـاطي يجوز للمهنـدس ان يصــــــــــدر تعليمـات  

 -بخصوص ما يلي :
لـك التجهيزات او المواد او الخــدمـات المطلوب تقــديمهــا ( ، ويتم تقــدير قيمتـه  لعمــل ينفــذه المقــاول ) بمــا في ذ  -أ 

 ( و/أو13/3كتغيير بموجب المادة )
ــراؤـها من قـبل المـقاول ، ويتم تـقدير قيمتـها على النحو الـتالي ،   -ب  التجهيزات او المواد او الخـدـمات التي يتم شـــــــ

 الضافتها إلى قيمة العقد :
 التي دفعها المقاول ) او المستحقة الدفع من قبله ( ، و المبالغ الفعلية   -1 
محسـوبان كنسـبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسـبة المئوية  مبلغان مقابل المصـاريف االدارية والربح ، -2 

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

ــتـندات  يتعين على المـقاول ، عـندمـا يطـلب المهـندس مـنه    ــعرة والفواتير والمســـــــ ذـلك ، ان يـقدم ـله العروض المســـــــ
 والحسابات او االيصاالت االثباتية . 

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

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

ان يقدم الى المهندس العروض المســـــعرة ، كما انه يتعين    –قبل تثبي  طلبات شـــــراء اللوازم  –يتعين على المقاول   
عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع ان يقدم الفواتير والمسـتندات والحسـابات او االيصـاالت المتعلقة بأي من هذه اللوازم 

 . 
ل العمل باليومية للدفع مقابلها، فانه يتعين على المقاول ان يقدم كشـوفان وباسـتثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدو 

 يومية دقيقة ) على نسختين ( تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق :
 اسماء ووظائ  ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و  -أ 
 المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و تحديد انواع ومدة تشغيل معدات  -ب 
 كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .  -ج 
ومن ثم يعيده الى المقاول .  يقوم المهندس بتوقيع نســـخة واحدة من كل كشـــ  اذا وجده صـــحيحان او وافق عليه ، 

الحقان لذلك يقوم المقاول بتقديم كشـــــ  مســـــعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضـــــمينه في كشـــــ  الدفعة التالية  
 ( . 14/3بموجب احكام المادة )

  Adjustments for Changes in Legislation"لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" ( 13/7)
الـــدولـــة    في الكلفـــة نتيجـــة أي تغيير في قوانين  ــان  ايـــة زيـــادة او نقصـــــــــ  يتعين ان تعـــدل قيمـــة العقـــد لمراعـــاة 

ــمية   ــائية او الحكومية الرسـ ــيرات القضـ ــّن قوانين جديدة والغاء او تعديل قوانين قائمة ( او في التفسـ ) بمافي ذلك سـ
 تأثير على اداء المقاول اللتزاماته بموجب العقد .لها، اذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساسي ، ونتا عنه 
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ــافـية نتيـجة لـهذه التغييرات في القوانين او في تـلك   اذا تكـبد المـقاول ) او  ــيتكـبد ( ـتأخيران و / او كلـفة اضـــــــ ـكان ســـــــ
ــعاران الى المهندس بذلك ،  ــل إشـ ــي ، فانه يتعين على المقاول ان يرسـ ــاسـ ــل بعد التاريخ االسـ ــيرات ، مما حصـ التفسـ

 ( بخصوص : 20/1لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة )
ــوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة   -أ  ــل ، اذا كان االنجاز قد تأخر او ســـ ــبب التأخير الحاصـــ تمديد مدة االنجاز بســـ

 ( و 8/4)
 أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 

ــعار ، فانه يتعين عليه   ــلم المهندس لمثل هذا االشــ ــل الى اتفا –(  3/5عمالن باحكام المادة ) –وبعد تســ ق  ان يتوصــ
 عليها او ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور . 

 Adjustments for Changes in Cost""التعديالت بسبب تغّير التكاليف  :  ( 13/8)
جـدول بـياـنات التعـدـيل المعـبأ والمرفق بملحق   أن مصـــــــــطلح " جـدول بـياـنات التعـدـيل الوارد في هـذه المـادة "  يعني 

 عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .
في حالة تطبيق احكام هذه " المادة " ، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب ان يتم تعديلها لتشـــــــمل اثر الزيادة او  

انخفاض يطرأ على اجور االيدي العاملة او على اســــعار اللوازم وغيرها من مدخالت  النقصــــان بســــبب أي ارتفاع او
ــامل  ــغال  من خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه " المادة " ، والى المدى الذي يكون فيه التعويض الشــــ االشــــ

اخرى في العقد ،فان "  بسبب أي ارتفاع او انخفاض في الكلفة غيرمغطى ضمن احكام هذه المادة او احكام أي مادة
 قيمة العقد المقبولة " تعتبر انها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات االخرى في الكلفة .

يتم تقدير قيمتها باســـتعمال الجداول المناســـبة   يتم احتســـاب التعديل في المبالغ المســـتحقة الدفع الى المقاول ) كما 
ومن خالل تصــديق شــهادات الدفع ( وذلك بتطبيق المعادلة التالية ، وذلك لحاالت الدفع بالعمالت المختلفة كلن على  

 حدة ، علمان بأن هذا التعديل ال يسري على أي عمل يتم تقديره على اساس الكلفة او االسعار الدارجة . 
 -دلة فتكون بالصيغة التالية :أما المعا 

 ( +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 تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خالل الفترة الزمنية )ن( مقدرة باالشهر  

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

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

مؤشـرات الكلفة الحالية او االسـعار المرجعية للفترة ) ن ( معبران عنها بعملة الدفع ذات الصـلة ،  (=ن، ل ن، م ن)ع 
ــبق  ــلة ، وذلك في التاريخ الذي يســ ــر الكلفة المجدول ذي الصــ ويطبق كل واحد منها على عنصــ

 ( يومان .49اليوم االخير من الفترة ) التي تتعلق بها شهادة الدفع المعنية( بـ )
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(= مؤشـرات االسـعار " االسـاسـية او المرجعية لعناصـر الكلفة في موعد التاريخ االسـاسـي لكل عملة من 0، ل0م،  0)ع 
 العمالت . 

على ان يتم اسـتعمال " مؤشـرات االسـعار " او االسـعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل ، واذا كان هنالك   
شــك في مصــدرها ، فيتم تقديرها من قبل المهندس . ولهذا الغرض فانه يجب االســترشــاد بقيم "مؤشــرات االســعار " 

ه التواريخ ) وكذلك هذه القيم ( قد ال تتالءم مع مؤشـرات  بتواريخ محددة لغاية توضـيح المصـدر المذكور، ولو ان هذ
 االسعار المرجعية . 

ــعار " غير العملة المحددة في الجدول ، فانه يجب اجراء التحويل    ــر االســـ في الحاالت التي تكون فيها " عملة مؤشـــ
 نطباق مؤشر االسعار . الالزم في اسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ ا

والى ان يحين الوق  الذي يكون فيه تحديد مؤشـرات االسـعار متاحان ، فإنه يتعين على المهندس وضـع مؤشـر مؤق   
لغرض اصــدار شــهادات الدفع المرحلية ، وفي الوق  الذي يصــبح فيه مؤشــر االســعار متاحان ، يعاد احتســاب قيمة  

 التعديل وفقان لذلك . 
لمقاول في انجاز االشــغال خالل مدة االنجاز ، فانه يتم احتســاب التعديل على المبالغ المســتحقة بعد مدة اذا اخفق ا 

 االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين : 
كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع واالربعين قبل تاريخ انقضاء " مدة االنجاز " لالشغال ،  -1 

 او 
 دليل االسعار او السعر الحالي ، -2 
 ايهما افضل لصاحب العمل .  
، ج ، د ( للعناصـــــر المكونة للكلفة ) ع ، م ، ل ( المحددة في جدول بيانات  أما بخصـــــوص معامالت التوزين ) ب 

ــبـح  غير معقوـلة ، او غير متوازـنة ، او انـها لم تـعد تنطبق ، نتيـجة  التـعدـيل ، ـفإـنه ال يـعاد النظر فيـها اال اذا اصـــــــ
 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 :  
تعديالت تتم    ( ، وتكون هذه القيمة خاضعة الي    12/3يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة )    -  أ 

 بموجب احكام العقد ، و 
وال يتم    يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد،    -ب 

 ( ، و   7/ 13) تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة 
ان الكمـيات المـدوـنة في جـدول الكمـيات او غيره من الجـداول هي كمـيات تقريبـية ، وال تعتبر ـبأنهـا هي الكمـيات   -ج 

 الفعلية والدقيقة : 
 لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او  -1 
 الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و  -2 
( يوـمان من ـتاريخ المـباشـــــــــرة ، اقتراـحه المتعلق بتحلـيل  28يتعين على المـقاول ان يـقدم الى المهـندس ، خالل ) -  د 

هادات الســـــعر لكل بند تم تســـــعيره في الجداول كمبلغ مقطوع . وللمهندس ان يعتبر هذا التحليل عند اعداده شـــــ
 الدفع ، اال انه ال يعتبر ملزمان باعتماده . 

 ” Advance Payment” الدفعة المقدمة  : ( 14/2)
ــاحب العـمل الى المـقاول دفـعة مـقدمة ،  كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز ، عـندما يـقدم المـقاول الكـفالة   يدفع صـــــــ

المطلوبة منه بموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها ) ان تعددت ( 
 والعمالت التي يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . 

تسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق عرض ما لم ، والى ان ي 
 المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

( باصـدار شـهادة دفع مرحلية  14/3يقوم المهندس بعد تسـلمه كشـ  المطالبة بالدفعة المقدمة عمالن باحكام المادة ) 
 للقسط االول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : 

 ( ، و 4/2ضمان االداء بموجب المادة ) -1 
كفالة الدفعة المقدمة مســاوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكون صــادرة عن كيان مالي  -2 

ومن داخل دولة ) او نظام تشــــريعي آخر ( يوافق عليهما صــــاحب العمل ، وتكون هذه الكفالة بالصــــيغة المرفقة  
 بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل . 
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ــداد قيمة الدفعة المقدمة الى   ــالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى ســــ ــتمرار صــــ يتعين على المقاول المحافظة على اســــ
صــاحب العمل بكاملها ، ولكن يجوز تخييض قيمة تلك الكفالة اوالن باول بالقدرالمســترد من المقاول كما يتم بيانه في 

( 28ضـائها بتاريخ محدد ، ولم يكن قد تم اسـترداد قيمتها قبل )شـهادات الدفع . واذا كان من بين شـروط الكفالة انق
يومان من تاريخ حلول موعد انقضــائها ، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ، ان يمدد صــالحيتها الى حين 

 ان يتم تسديد قيمتها بالكامل . 
ــهادات الدفع ، على النحو التالي ،  ــميات بنســـــــب مئوية من شـــــ ــترداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصـــــ  يتم اســـــ

 ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 
كخصـــميات تبدأ بشـــهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصـــدقة ) باســـتثناء الدفعة المقدمة والخصـــميات االخرى ورد  -  أ 

 ( من قيمة العقد المقبولة مخصومان منها المبالغ االحتياطية ، و %10لمحتجزات ( ما يتجاوز )ا
)  -ب  لــــــــــــــــــ  الــــدين  ــتهالك  اســـــــ ــبــــة  بنســـــــ ــميــــات  الخصـــــــ اجراء  دفع%25يتم  ــهــــادة  شـــــــ كــــل  قيمــــة  من   ) 

) باســـــتثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصـــــميات االخرى ورّد المحتجزات ( بالعمالت ونســـــب الخصـــــم من الدفعة 
 المقدمة ، حتى ذلك الوق  الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 

اذا لم يكن قد تم اـسترداد الدفعة المقدمة قبل اصـدار ـشهادة تـسلم االـشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام " الفصـل  
 –حسـب واقع الحال   –الخامس عشـر " او الفصـل السـادس عشـر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصـل االتاسـع عشـر"

 اجب السداد فوران من المقاول الى صاحب العمل .  فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسّدد يصبح مستحقان وو 
 ”  Certificate Application for Interim Payment” :تقديم طلبات الدفع المرحلية  ( 14/3)

بـــــالـــــدـفع   اـلـمطـــــاـلبـــــة  ــ   كشـــــــ ـــهر  شـــــــ كـــــل  ـنهـــــايـــــة  ـبعـــــد  اـلـمـهنـــــدس  اـلى  ـيقـــــدم  ان  اـلـمقـــــاول  عــلى   ـيـتـعـين 
ــيل المبالغ  6) من   ــ  معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس ، ومبينان فيه تفاصــ ــخ ( وبحيث يكون الكشــ نســ

ر الشـهري عن تقدم العمل خالل التي يعتبر المقاول انها تسـتحق له ، ومرفقان به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقري
 .( 4/21هذا الشهر بموجب احكام المادة )

يجب ان يشــتمل كشــ  المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حســب انطباقها ، والتي يجب ان يعبر عنها بعمالت الدفع  
 -المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 

المقاول المنتجة حتى نهاية الشـهـــــــــــر ) شـاملةن التغييرات ،  ووثائق  يرية لالشـغال المنفذةالقيمة التعاقدية التقد -  أ 
 ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ( ، و 

ر التشـــــريعات او بســـــبب تغيـــــر -ب  أي مبــــالغ يجـــــب اضـــــافتها او خصـــــمها مقابـــــل تعـــــديل االســـــعار بســـــبب تغيـــــّ
 (، و13/8و  13/7التكاليف، عمالن باحكام المادتين ) 

أي مبلغ يجب خصـــــــمه كمحتجزات، وبواقع النســـــــبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصـــــــة اقتطاعان من   -ج 
ــى لقيمة  اجمالي المبالغ المتحققة ا ــاحب العمل الحد االقصـــ ــميات المحتجزة لدى صـــ عاله ، حتى ان تبلغ الخصـــ

 المحتجزات ) ان وجد( كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و 
 ( ، و 14/2اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجب احكام المادة ) -د 
 ( ، و 14/5اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة )أية مبالغ يجب -هـ 
اي إضــــــافات او خصــــــميات اخرى تكون قد أصــــــبح  مســــــتحقة بموجب أي من احكام العقد ، او لغير ذلك من   -و 

 االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و 
 عها بموجب شهادات الدفع السابقة . خصم المبالغ التي تم دف  -ز 
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 "Schedule of Payments"  :جدول الدفعات   ( 14/4)
عندئذن ، وما لم يكن قد نص على غير  اذا تضــمن العقد جدوال للدفع محددان فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقســاط ، 

 ذلك في هذا الجدول :
 أ( اعــاله، و  - 14/3إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )- 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 لالشغال  -ج 

( لالتفاق  3/5المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المادة )
لذي تاخر به تقّدم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى ا

 التحديد السابق لالقساط . 
دفعـات التي   دفعـات ، ـفاـنه يتعين على المقـاول ان يتقـدم بتقـديرات غير ملزمـة لـل أمـا اذا لم يحتو العقـد على جـدول لـل

ــنوية على ان يتم تقديم التقدير اال  ( يومان من تاريخ 42ول خالل )يتوقع انها تســــــتحق له في نهاية كل دورة ربع ســــ
 المباشرة  ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، الى ان يتم اصدار شهادة تسلم االشغال . 

 التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ) التحضيرات (  : ( 14/5)
Plant and Materials Intended for the Works”                               "   

هــــــ ( ما  – 14/3اذا كان  احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ، عمالن باحكام الفقرة ) 
 -يلي :

 مبلغان مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، و -1 
التخييض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات والمواد قد دخل  كجزء من االشــــــغال  -2 

 أ( . -14/3الدائمة بموجب احكام الفقرة )
( ادناه مـشمولة ضـمن ملحق عرض المناقصـة ، فان  1-( و )ج1–اذا لم تكن القوائم المـشار اليها في الفقرتين ) ب  

 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 
قد احتفظ بقيودن وافية جاهزة للمعاينة ) بما فيها طلبات الشـراء وااليصـاالت ، والتكاليف ، واسـتعمال التجهيزات  -1 

 والمواد ( ، و 
 قد قدم كشفان بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيدان ببيانات اثباتية كافية ,  -2 
 -وان أيا مما يلي :       
 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :  -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 
انها موصــوفة ضــمن ســند شــحن صــحيح او أي اثبات اخرى للشــحن ، وتم تســليمها الى المهندس مع بيانات  -3 

ــادرة   ــحن والتأمين ، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة ، وكفالة بنكية معدة على نموذج وصـ دفع اجرة الشـ
دة بموجب احكام هذه " المادة" عن كيان مالي موافق عليها من قبل صــــاحب العمل وبالمبالغ والعمالت المحد
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( ،  14/2. يمكن ان تكون هـذه الكفـاـلة بنموذج ممـاـثل لنموذج اـلدفعـة المقـدمـة المشــــــــــار الـيه في المـادة )
شـــــريطة ان تظل ســـــارية المفعول حتى يتم ايصـــــال التجهيزات والمواد وتخزينها بشـــــكل مالئم في الموقع ،  

 او :  وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ،
 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة : -ج 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ، و  -1 
االسـترداء، ويظهر  انها قد تم ايصـالها وتخزينها في الموقع بصـورة مناسـبة وحمايتها ضـد الفقدان او الضـرر او  2 

 انها تفي متطلبات العقد . 
ــديقه معادالن )   ــافي الذي يتم تصـــ (  من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات والمواد )   %80عندها يكون المبلغ االضـــ

اليصـــال الى الموقع ( ، مع االخذ في الحســـبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية  بما في ذلك كلفة ا
 للتجهيزات والمواد . 

أ( في ذلك -14/3تكون العمالت لهذا المبلغ االضـافي مماثلة لما سـيتم به صـرف الدفعات المسـتحقة بموجب الفقرة ) 
ــاملة التخييض الذي يجب تطبيقه ، والذي يعتبر معادالن لما يطبق   ــهادة الدفع شـــــ الوق  ، يجب مراعاة ان تكون شـــــ

ها ، لهذه القيمة االضافية للتجهيزات والمواد ذات العالقة على هذا المبلغ والدفع بانواع ونسب العمالت الواجب تطبيق
 . 

          "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 ، وبعدها  

ان يصـدر الى  -( يومان من تاريخ تسـلمه لكشـ  الدفعة والوثائق المؤيدة لها 28خالل مدة ) –يتعين على المهندس 
ــهادة دفع مرحلية مبينان فيها المبلغ الذ ــاحب العمل شــ ــفة ، صــ ــورة منصــ ــتحق للمقاول بصــ ي يقدر المهندس انه يســ

 ومرفقان بها التفاصيل المؤيدة . 
ــدار أي شـــهادة دفع مرحلية ، اذا كان    ــغال "  باصـ ــلم االشـ اال ان المهندس ال يعتبر ملزمان قبل صـــدور " شـــهادة تسـ

ــم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقل من الحد االدنى ) ان و  ــار اليه قيمتها ) بعد خصـ جد ( للدفعة المرحلية المشـ
 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 
كن حبس كلفة االصالح  اذا كان أي شئ تم توريده او أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد ، فيم  -أ 

 او االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و / أو 
ــعـاره بـذلـك من قبـل  -ب  اذا كـان المقـاول قـد اخفق )او هو مخفق( في اداء أي عمـل او التزام وفقـان للعقـد وتم إشـــــــ

 المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه . 
جب اجراؤه بشــكل مناســب على ان يقوم بعمل أي تصــحيح او تعديل كان ي -في أي شــهادة دفع   -يجوز للمهندس   

قيمة أي شــــهادة دفع ســــابقة، كما ان أي شــــهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشــــران على رضــــا المهندس او موافقته او 
 قبوله او اقتناعه. 

 "Payment" :الدفع للمقاول   ( 14/7)
 يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : 
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ــط االول من الدفعة المقدمة خالل ) -أ  ــدار كتاب القبول ، او خالل )42القســــــ ( يومان من  21( يومان من تاريخ اصــــــ
( 14/2( ولكفالة الدفعة المقدمة عمالن بالمادة )4/2تاريخ تســــلم صــــاحب العمل لضــــمان االداء ، عمالن بالمادة )

 ايهما كان متأخران اكثر ، و 
( يومان من تاريخ تســلم المهندس لكشــ  الدفعة والوثائق المؤيدة 56المبلغ المصــدق لكل دفعة مرحلية ، خالل ) -ب 

 له ، و 
 ( يومان من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.56المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل ) -ج 

ق بالعملة المحددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يعينه  يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستح 
 المقاول في دولة الدفع ) لهذه العملة ( والمحددة في العقد .

 "  Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : ( 14/8)
فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية   ( ،14/7اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة ) 

مبالغ يتأخر دفعها له ، بحساب مركب شهريان عن مدة التأخير . وتحسب هذه المدة اعتباران من تاريخ الدفع المنوه 
 ب( .  – 14/7( بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ) في حالة الفقرة  14/7عنه في المادة )

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي  
 ( ويتعين دفعها بالعملة المحّددة لها . %3يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافان اليها )

و تصديق، و دون االجحاف بأي حق او تعويض يكون المقاول مستحقان لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي ا 
 آخر .

 ”   Payment of Retention Money” رد المحتجزات  : ( 14/9)
عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نص  المبالغ المحتجزة الى المقاول . اما اذا   

تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فانه يتم رّد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب القيمة 
النسبة الجزء ، وتكون هذه  او  القسم  التعاقدية %40بواقع )  النسبية لذلك  الناتجة عن قسمة القيمة  النسبة  ( من 

 التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها .  
المتبقي بشهادة    المحتجزات  استرداد رصيد   ،  " بالعيوب  االشعار  فترات   " فترة من  إنقضاء آخر  فور  للمقاول  يحق 

ما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من االشغال ، فانه مصدقة من قبل المهندس . ا
( من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم الى    %40يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل )  

 المتعلقة به .   قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب
اال انه اذا تبق  اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب تصديق الكلفة  

 التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها . 
ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالن باحكام المادة    عند احتساب هذه النسب ، 

 ( .13/8( او بسبب تغّير التكاليف عمالن باحكام المادة )13/7)
  ""Statement at Completionكش  دفعة االنجاز ) عند تسليم االشغال(  :    (14/10)

( يومان من تاريخ تسـلمه لشـهادة تسـلم االشـغال  84يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز )   
 ( مبينان فيه : 14/3مع الوثائق المؤيدة ، حسب متطلبات المادة ) –( نسخ 6على ) –، كش  دفعة االنجاز 
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 التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، وقيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقان فيها ، و  -ب 
على ان يتم تقديم تفاصيل   تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، -ج 

مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كش  دفعة االنجاز ، ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على  
 .(14/6الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة )

 طلب شهادة الدفعة الختامية ) المستخلص النهائي (  : (14/11)
ficate"                                    Application for Final Payment Certi  

( يومان من تاريخ تسلمه شهادة االداء، مسودة المستخلص  56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ) 
ومبينان فيها تفاصيل ما يلي  -مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس –( نسخ 6على ) –النهائي 

:- 
 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقان فيها بموجب العقد، او لغير ذلك .  -ب 

او لم يتمكن من التثب  من صحة جزء ما منه ، فانه يتعين   اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، 
على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة ، وعلى المقاول 

الشروط ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالحظة ان هذا الكش  بالصورة المتفق عليها ، يسمى في هذه  
 بـ ) المستخلص النهائي ( .

مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة المستخلص النهائي التي  
يتم االتفاق عليها ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية 

 اء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ) مع ارسال نسخة منها الى المقاول ( .  عن تلك االجز 
(  20/5( او تم  تسويته بموجب احكام المادة )20/4بعد ذلك ، اذا تم فّض الخالف نهائيان بموجب احكام المادة ) 

العمل ، مع ارسال نسخة منه الى    فانه يتعين على المقاول عندئذن اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب
 المهندس .

                "Discharge"المخالصـة  : (14/12)
ان يسلم صاحب العمل اقراران خطيان يثب  فيه ان " المستخلص  ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي 

يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به ، ويمكن   "النهائي
النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء الى المقاول وتسّلمه لما تبقى  

 المخالصة نافذة من هذا التاريخ . له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر 
   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شهادة الدفعة الختامية:  (14/13)

( والمخالصـــــــة 14/11( يومان من تســـــــلمه" المســـــــتخلص النهائي" بموجب المادة )28ينبغي على المهندس خالل ) 
 -(، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينان فيها :14/12بموجب المادة )

 الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و  المبلغ  -أ 
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ــب واقع  -ب  ــاحب العمل ) حسـ ــاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صـ ــتحق )إن وجد( من صـ ــيد المسـ الرصـ
الحال( وذلك بعد احتســاب جميع الدفعات التي دفعها صــاحب العمل ، ورصــيد االقتطاعات التي تســتحق لصــاحب  

 العمل بموجب العقد .
( والمخالصــــــــة عمالن باحكام المادة 14/11يقم المقاول بتقديم " المســــــــتخلص النهائي " عمالن باحكام المادة )اذا لم   

( ، فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بذلك . واذا اخفق المقاول في تقديم المســـــتخلص خالل 14/12)
ـــهادة الدفـعة الخـتامـية بالقيـمة التي ( يومان من تاريخ طـلب المهـندس،  فللمهـندس عـندئذ ، ان 28مدة ) يصـــــــــدر شـــــــ

 يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .
 ”  iabilityLCessation of Employer`s” انتهاء مسؤولية صاحب العمل: (14/14)

اـلـعقـــــد   هـــــذا  ـعن  نـــــاـتا  ــئ   شـــــــ أو  اـمر  أي  ـعن  اـلـمقـــــاول  ـتجـــــاه  ــؤوالن  مســـــــ اـلـعمـــــل  ــاحـــــب  صـــــــــــ ـيـعـتـبر   ال 
 -) او متصل به ( او عن تنفيذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةن :

 ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضان  -أ 
( ، باســــتثناء االمور او االشــــياء المســــتجدة بعد 14/10المادة )ضــــمن "كشــــ  دفعة االنجاز" الموصــــوف في  -ب 

 اصدار شهادة تسلم االشغال . 
على كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" ال يحد من مسـؤولية صـاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من   

 المسلك الالمبالي من قبله.مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت الغص او التقصير المتعمد، او 
 Currencis of Payment""عمالت الدفع : (14/15)

ــة    وما لم ينص على غير ذلك في   -يتم دفع " قيـمة العـقد " بالعمـلة او العمالت المـحددة في ملحق عرض المـناقصـــــــ
ــة   ــاصـــــــــــ الخــ على   -الشـــــــــروط  ــدفع  الــ يتم  ان  ــب  فيجــ ــدة،  واحــ ــة  عملــ من  ــاكثر  بــ ــيتم  ســـــــ ــدفع  الــ ــان  كــ  اذا 

 -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 في  -1 

 حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و  
( وتعديل االسعار بسبب 13/5ام المادة )يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالن باحك  -2 

 (، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق، و 13/7التشريعات عمالن باحكام المادة ) 
أ،ب،ج،د( ، فيتم دفعها بالعمالت والنســب  -14/3اما الدفعات والخصــميات االخرى المشــار اليها في الفقرات ) -3 

 (" اعاله , و1–المحددة في الفقرة ")أ 
ــب المحددة في ذلك   -ب  ــة يجب ان يتم بالعمالت والنســ ــات المحددة في ملحق عرض المناقصــ الدفع مقابل التعويضــ

 الملحق ، و 
أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسّدد بالعملة التي تم انفاق المبالغ عليها   -ج 

 م االتفاق عليها فيما بين الفريقين ، و بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يت
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اذا كان المبلغ المســتحق ســداده الى صــاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المســتحق دفعه  -د 
من صــاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصــاحب العمل ان يخصــم رصــيد هذا المبلغ من المبالغ 

 ول بعمالت اخرى ، و التي استحق  للمقا
ــ  فتعتمد اسـعار تبديل العمالت التي كان   اذا لم يتم تحديد اسـعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصـة ، -هـــــــــ

 سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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 الفصل الخامس عشر
 انهاء العقد من قبل صاحب العمل 

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : ( 15/1)
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقوم المهندس بارســـــــــال اشـــــــــعار 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 االسـتجابة إلشـعارن بالتصـويب كما ورد 4/2اذا اخفق المقاول في تقديم ضـمان االداء بموجب المادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1في المادة )
او اذا بّين بوضوحن نيته في عدم االستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب   اذا تخلى المقاول عن تنفيذ االشغال ،  -ب 

 العقد ، او 
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 
 مواصلة العمل وفقان الحكام " الفصل الثامن " ، او  -1 
( المتعلقة باعمال 7/6( المتعلقة بالرفض ، او المادة )7/5التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة ) -2 

 ( يومان من تاريخ تسلمه لالشعار ، او 28االصالحات ، خالل )
قة إذا قام المقاول بتلزيم االشـــــــغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصـــــــول على المواف  -د 

 المطلوبة ، او  
ــ  أن المقاول قد أصـبح مفلسـان او معسـران، او تعرض لتصـيية موجوداته، او صـدر امر اداري ضـده او اجرى  -هــــــــ

تسوية مع دائنيه، أو وافق على االستمرار في العمل تح  اشراف حارس قضائي او مص ن او مدير لمصلحة 
ي من ـهذه االفـعال أو الحوادث ) بموـجب القوانين الواجـبة دائنـيه، او اـنه ـحدـث  اـية واقـعة لـها نفس الـتأثير أل

 التطبيق ( ، او  
ان المقاول قدم او عرض على أي شــخص ) بصــورة مباشــرة او غير مباشــرة ( رشــوة او هدية او منحة او  -و 

 عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 
 ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، او -1 
ــام  -2  ــد، او اذا قـ ــة بالعقـ ــه عالقـ ــخص لـ ــاة ألي شـ ــدم محابـ ــاة او عـ ــار محابـ ــن اظهـ ــع عـ ــر او يمتنـ ان يظهـ

بشـــــكل  ) او مقاوليـــــه الفـــــرعيين باعطـــــاء او الوعـــــد باعطـــــاء أي رشـــــوة أي مـــــن مســـــتخدميه  وكالئـــــه
ــرة " و"، اال  ــأة حســــبما هــــو موصــــوف فــــي الفقــ ــر مباشــــر( الي شــــخص كحــــافز او مكافــ مباشــــر او غيــ

 ان تقديم المقاول اية حوافز ومكافتت قانونية الفراده ال يستوجب انهاء العقد .
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( يومان 14لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيان لمدة )ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ، يجوز      
العمل باشعار ان ينهي العقد فوران اذا   ، ان ينهي  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال انه يمكن لصاحب

 حصل  أي من الحالتين )هـ( او )و( اعاله .    
ان اختيار صــــاحب العمل النهاء العقد يجب ان اليجح  بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب العقد ، او لغير   

 ذلك من االسباب.
ــليم المهـندس اللوازم المطلوـبة وجميع "   ة ان يغـادر الموقع ويقوم بتســـــــ يتعين على المقـاول في مـثل هـذه الحـاـل

ــميم اـعدـها الم ــالـحه . ومع ذـلك ، ـفاـنه يتعين على وـثائق المـقاول" ، وأـية وـثائق تصـــــــ ـقاول او تم اـعدادـها لصـــــــ
المقاول ان يبذل قصـارى جهده لينفذ فوران اية تعليمات معقولة مشـمولة في االشـعار الذي ارسـله صـاحب العمل ، 

 وذلك فيما يتعلق بـ :
 التنازل عن أي مقاولة فرالية ، و  -1 
 ال . حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغ -2 
ويجوز    ,بعد االنهاء ، يحق لصـاحب العمل، ان يكمل االشـغال، و / او ان يسـتخدم أي اشـخاص آخرين الكمالها 

ــتخدموا أيان من لوازم المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق   ــاحب العمل وهؤالء االشـــخاص االخرين ان يسـ عندئذن لصـ
 عدادها لصالحه . التصاميم االخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم ا

ان يرـسل اـشعاران بأن معدات المقاول واالـشغال المؤقتة ـسوف يتم االفراج عنها   يتعين على صـاحب العمل عندئذ ، 
الى المقاول في الموقع او بجواره ، وعلى المقاول ان يقوم فوران بإزالتها على مســــــؤوليته وحســــــابه . اال انه اذا 

يمكن لصـاحب العمل ان تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسـديد أي اسـتحقاقات عليه الى صـاحب العمل ، فانه  
يبيع تلك اللوازم لتحصــيل اســتحقاقاته ، واذا تبقى رصــيد من حصــيلة البيع بعد اســترداد االســتحقاقات 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 بموجب المادة   –يمكن عمليان وبأســــرع ما  –على المهندس 

ــغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ 3/5( ، ان يقوم عمالن باحكام المادة )15/2) ( باالتفاق على قيمة االشـــ
 .  اخرى تستحق للمقاول مقابل االشغال المنفذة بموجب العقد او اجراء تقديراته بشأنها

 " Payment after Termination" الدفع بعد انهاء العقد : ( 15/4)
 ( ، ان يقوم بالتالي : 15/2بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد اصبح نافذان بموجب المادة ) لصاحب العمل ، 
 ( ، و/ أو 2/5ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقان الحكام المادة ) -أ 
ا واصــالح اية عيوب ان يمســك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من  تكاليف تنفيذ االشــغال وانجازه -ب 

فيها ، وتحديد تعويضـــات التأخير المتحققة على المقاول ) إن وجدت ( ، واية تكاليف اخرى تكبدها صـــاحب  
 العمل ، و/ أو 

ــافية تم  -ج  ــاحب العمل واية تكاليف اضــ ــرار تكبدها صــ ــائر واضــ ــاب المقاول مقابل اية خســ ان يقتطع من حســ
ــغال ، وذلك بعد  ــرفها لغرض إنجاز االشــ ــتحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب صــ ــاب اية مبالغ تســ احتســ
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وبعد اسـترداد مثل هذه الخسـائر واالضـرار والتكاليف االضـافية يقوم صـاحب العمل بدفع أي  ,( 15/3المادة )
 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 الى المقاول ،  
ــعار المذكور ، او من تاريخ اعاد28ويعتبر االنهاء نافذان بعد مرور ) ــلم المقاول لالشـ ة  ( يومان من بعد تاريخ تسـ

ضــمان االداء اليه من قبل صــاحب العمل ، ايهما الحق ، اال انه ال يحق لصــاحب العمل ان ينهي العقد بموجب 
 هذه " المادة " ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه او للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر .

( ، ومن ثم 16/3يتعين على المـقاول التوقف عن العمـل وإزاـلة معـداـته وفـقان الحكـام المـادة )  بـعد هـذا االنهـاء ، 
 ( .19/6تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة )
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 الفصل السادس عشر
 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حق المقاول في تعليق العمل : ( 16/1)
"                              Contractor's Entitlement to Suspend Work " 

ــهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة )  ــديق على أي شـــ ــاحب  14/6اذا لم يقم المهندس بالتصـــ ( ، او لم ينفذ صـــ
( ، او لم يتقيد بمواعيد الدفعات  2/4العمل التزاماته بخصـــــــــوص الترتيبات المالية المنصـــــــــوص عليها في المادة )

( 21اول بعد توجيه اشــــــعار بمهلة ال تقل عن )( ، فإنه يجوز للمق14/7المســــــتحقة للمقاول عمالن باحكام المادة )
يومان الى صــاحب العمل ، ان يعلق العمل ) أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم وحتى يتســلم المقاول شــهادة الدفع ، 

 اواثباتان معقوالن بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الدفع له ) حسب واقع الحال ( وحسبما هو وارد في االشعار . 
( 14/8ن اجراء المقاول هذا، ال يجح  بحقه في اسـتيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة )ا 

 ( .16/2وال بحقه في انهاء العقد عمالن باحكام المادة )
ــتحقة له قبل قيامه بتوجيه    ــهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المسـ ــعاره شـ ــلم المقاول الحقان الشـ اذا تسـ

 اشعار االنهاء ، فانه يتعين عليه ان يستأن  العمل المعتاد وبأسرع وق  ممكن عمليان . 
لتعليق العـمل ) او ابطـاء عملـية التنفـيذ ( بموـجب  أـما اذا تكـبد المـقاول ـتأخران في ـمدة االنجـاز و/ أو كلـفة ـما نتيجـة   

احكام هذه " المادة " ، فعليه ان يرسـل اشـعاران الى المهندس باالمر ، لتقدير اسـتحقاقاته بشـأنها ، مع مراعاة احكام 
 ( بخصوص : 20/1المادة )

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

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفاق عليها 3/5يتعين عليه المضي باالجراءات بموجب احكام المادة )  وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، 

 او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
 " Termination by Contractor" انهاء العقد من قبل المقاول : ( 16/2)

 يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية :  
( يومان من تاريخ ارســـاله االشـــعار الى صـــاحب العمل بموجب المادة 42اثباتان معقوالن خالل )اذا لم يتلق المقاول  -أ 

 ( ، او 2/4( بخصوص اخفاق صاحب العمل في االلتزام بعمل الترتيبات المالية حسب احكام المادة )16/1)
( يومان من تاريخ تســلمه لكشــ  تلك الدفعة مع  56اذا اخفق المهندس في اصــدار شــهادة دفع مرحلية خالل ) -ب 

 البيانات المدعمة ، او 
( يومان من انقضـــــاء  42اذا لم يتســـــلم المقاول أي مبلغ اســـــتحق دفعه له بموجب شـــــهادة دفع مرحلية خالل ) -ج 

( ) باســتثناء الخصــميات التي 14/7اللها بموجب احكام المادة )المهلة التي يتعين على صــاحب العمل الدفع خ
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بــــــمــــــوجــــــب  الــــــعــــــمــــــل  ــاحــــــب  صــــــــــــ مــــــطــــــالــــــبــــــات  ــوص  بــــــخصــــــــــــ اقــــــتــــــطــــــاعــــــهــــــا   يــــــتــــــحــــــقــــــق 
 ( ، او 2/5المادة )  

 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او   -د 
( المتعلقة 1/7لمتعلقة باتفاقية العقد او بالمادة )( ا1/6اذا أخل صــــاحب العمل في االلتزام باحكام المادة ) -هـــــــــــــ 

 بالتنازل ، او 
اذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يؤثر على تنفيذ االشــــغال بكاملها ، حســــبما هو منصــــوص عليه في المادة   -و 

 ( ، او 8/11)
اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلسان او وقع تح  التصيية ، او فقد السيولة ، او صدر امر اداري ضده   -ز 

ــوـية ـمالـية مع دائنـيه ، أو ـقد ـحدـث  أـية واقـعة لـها نفس الـتأثير ألي من ـهذه االفـعال او  ، او اـنه ـقد اجرى تســـــــ
 االحداث) بموجب القوانين الواجبة التطبيق (، 

( يومان ، ان ينهي 14هذه االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إـشعار صـاحب العمل خطيان بمهلة ) ففي أي من 
 العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوران اذا حصل  أي من الحالتين )و( او )ز( اعاله .

حقق لـه بموجـب العقـد او لغير ذلـك من إن اختيـار المقـاول النهـاء العقـد يجـب ان ال يجح  بـأيـة حقوق اخرى تت 
 االسباب . 

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : ( 16/3)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       

او   ( ،15/5بعد ان يصـــبح أي من االشـــعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صـــاحب العمل بموجب احكام المادة ) 
( ، او باالنهاء االختياري المترّتب على حصول قوة قاهرة  16/2بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة )

 ( ، نافذان ، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي :19/6بموجب احكام المادة )
ــأنه من قبل المهندس  التوقف عن تنفيذ أي عمل ، -أ  اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صـــــــــدرت تعليمات بشـــــــ

 لغرض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال ، و 
 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 
 باستثناء ما يلزم منها المور السالمة , وان يغادر الموقع. ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انهاء العقد  ( 16/4)
( قد اصبح نافذان ، ان  16/2بعد ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المادة )  يتعين على صاحب العمل ، 

 يقوم بالتالي :
 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 
 ( ، و19/6ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ) -ب 
 اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء.ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائ  او أي ضرر او خسارة  -ج 
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 الفصل السابع عشر 
 المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 " Indemnities": التعويضــات ( 17/1)
ــد جميع المطالبات   ــاحب العمل وافراده ووكالئهم ضـــ ــرر كال من صـــ يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضـــ

 -واالضرار واالالباء والنفقات )بما فيها االجور والنفقات القانونية( وذلك فيما يتعلق بالتالي:
االصـــابات الجســـدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شـــخص مهما كان اذا كان  ناجمة عن  -أ 

او اثناء او بسـبب تصـاميم المقاول ) ان وجدت( او عن تنفيذ االشـغال وانجازها واصـالح اية عيوب فيها ، ما لم 
 قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و  تكن معزّوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقضن للعقد من

الضــرر او الخســارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشــخصــية ) فيما عدا االشــغال ( ، وذلك الى المدى   -ب 
 الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : 

نفيذ وانجاز االشــغال واصــالح اية عيوب ناجمان عن او اثناء او بســبب تصــاميم المقاول ) ان وجدت ( أو عن ت -1 
 فيها ، و 

ــخص  -2  يعزى الى أي اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي من وكالئهم او أي شــ
 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 اضــــرار او  
 خسائر او نفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يلي : 

نقض العقد  او  االصــابات الجســدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد ( 1) 
 من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 

الفقرات  (  2)  ــا في  ــة المنوه عنهـ ــأمينيـ التـ ــة  التغطيـ ــاة من  ــتثنـ ــا مســـــــ المســـــــــؤوليـــة عنهـ  ايـــة امور اخرى تكون 
 ( .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 " شهادة تسلم  

(، عندما تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل ، 10/1االشغال" ) او تعتبر وكأنها قد صدرت ( بموجب المادة )
المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار" شهادة تسلم لالشغال ") او اعتبارها وكأنها قد وينطبق هذا  

 صدرت ( بخصوصه.
بعـــد ان تنتقـــل المســـؤولية الـــى صـــاحب العمـــل وفقـــان لـــذلك، يظـــل المقـــاول مســـؤوالن عـــن العنايـــة بـــأي عمـــل متبـــقن  

 الــــــــــــــــى ان يــــــــــــــــتم اســــــــــــــــتكماله . ”بالتــــــــــــــــاريخ المحــــــــــــــــدد فــــــــــــــــي " شــــــــــــــــهادة تســــــــــــــــلم االشــــــــــــــــغال
ــق باالشــــغال او اللــــوازم او وثــــائق المقــــاول أي ضــــرر او خســــارة خــــالل فتــــرة مســــؤولية المقــــاول عــــن  اذا لحــ

ــادة ) ــة فـــــي المـــ ــاطر المبينـــ ــتثناء المخـــ ــبب مـــــن االســـــباب ) باســـ ــا، الي ســـ ــان 17/3العنايـــــة بهـــ ــإن  )( الحقـــ ، فـــ
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ــتا عـــن  ــارة, قـــد تنـ ــؤوالن عـــن أي ضـــرر أو خسـ ــاول يكـــون  مسـ ــا المقـــاول  بعـــد المقـ ــال قـــام بهـ أي فعـــل أو أفعـ
كمـــا يكـــون المقـــاول مســـؤوالن كـــذلك عـــن أيـــة اضـــرار او خســـائر قـــد تحصـــل بعـــد  ,صـــدور شـــهادة تســـلم  االشـــغال
 ولكنها ناشئة عن حدث سابق كان المقاول مسؤوالن عنه. ,إصدار شهادة تسلم  االشغال

 "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 
 التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بالقوة ، او الحرب االهلية في الدولة ،  -ب 
ــوا من أفراد  -ج  ــاكبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشـــــخاص ليســـ االضـــــطرابات او المشـــ

 المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، 
العتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية او التلوث باالشعاعات النووية داخل الدولة ، باستثناء  ا -د 

  .ما هو ناتا عن استخدام المقاول مثل هذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات
ــ  سـرعة الصـوت أو بسـرعة  تفوق سـرعة  موجات الضـغط الناتجة عن الطائرات ووسـائل النقل الجوية المندفعة ب  -هــــــــ

 الصوت،
 استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ،  -و 
ــاحب العمل  -ز  ــاحب العمل او من قبل آخرين يعتبر صـــ ــغال تم اعداده من قبل أفراد صـــ ــميم أي جزء من االشـــ تصـــ

 مسؤوالن عنهم ، و 
أي عملـية لقوى الطبيـعة مـما يعتبر امران غير منظور ، والتي لم يكن بوســـــــــع مـقاول متمرس توقعـها بصـــــــــورة    -ح 

 . معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها 
 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمل : ( 17/4)

( اعاله أي خسـارة او ضـرر لالشـغال او 17/3اذا )والى المدى الذي( نتا عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ) 
اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشــــــعر المهندس بذلك فوران وان يقوم باصــــــالح الضــــــرر او 

 الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس . 
ا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/ او كلفة ما بســبب اصــالح تلك االضــرار او الخســائر ، فإنه يتعين عليه ارســال واذ 

 ( بخصوص: 20/1اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة )
اذا ـكان االنـجاز ـقد ـتأخر او ســـــــــوف يـتأخر ، وذـلك بموـجب احـكام الـمادة   تـمدـيد ـمدة االنـجاز لـقاء ذـلك الـتأخير ، -أ 

 ( ، و 8/4)
لــلــحـــــالــتــيــن  -ب  مــعــقــول  ربــح  ــاب  احــتســـــــــــ مــع   ، الــعــقـــــد  قــيــمـــــة  الــى  ــافــتــهـــــا  الضـــــــــــ  ، كــهـــــذه  كــلــفـــــة   أي 

 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الواردتين في المادة ) 
ــعار الالحق ان يتصــــــــرف وفق   ــلمه لالشــــــ ( باالتفاق عليها او اجراء  3/5ان للمادة )يتعين على المهندس ، بعد تســــــ

 التقديرات بشأن هذه االمور . 
 حقوق الملكية الفكرية والصناالية:  ( 17/5)

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             
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يعني مصــــــــطلح " التعدي" في هذه " المادة " : أي تعد ) او زعم بالتعدي ( على أية حقوق من حيث براءة االختراع   
او التصــاميم المســجلة او حقوق التأليف او العالمات او االســماء التجارية او االســرار التجارية او غيرها من حقوق  

كما يعني مصـطلح " مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات للمطالبة الملكيات الفكرية او الصـناالية المتعلقة باالشـغال ، 
 ( بادعاء حصول تعدن ما . 

( يومان من تاريخ تسـلم مطالبة ما ، 28اذا لم يقم أي فريق بأرسـال اشـعار الى الفريق االخر حول اية مطالبة خالل ) 
ــتــعــويــض   ال فــي  حــقـــــه  عــن  مــتــنـــــازالن   ) ــفــقــرة  ال هـــــذه  فــي   ( االول  الــفــريــق  هـــــذهاعــتــبــر  احــكـــــام   بــمــوجـــــب 

 " المادة " .  
 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء :  
 قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او  -أ 
 ناتجان عن استخدام صاحب العمل الية اشغال :  -ب 
 ( لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1) 
ــتخدام معروفان للمقاول قبل موعد " التاريخ 2)  ــئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كان هذا االســـــ ــالن بأي شـــــ ( متصـــــ

 عليه في العقد . االساسي " او انه منصوص 
 يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة: 
 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 
 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالن عنه .  -2 
اـلـمـعوض  اـلـفرـيق  ـعـلى  ـيـتـعـين  فـــــإنـــــه   ،  " اـلمـــــادة   " هـــــذه  اـحكـــــام  ـبـموجـــــب  ـتـعوـيض  ـفرـيق  الي  ـــتـحق  اســـــــ  اذا 

) ان يقوم على حـسابه ( بالتفاوض لتـسوية االدعاء وأية اجراءات قضـائية او تحكيمية قد تنجم عنها . وعلى الفريق  
كما يتعين على الفريق االخر وافراده  االخر ان يســـاعد في تفنيد االدعاء بناءن على طلب الفريق المعوض وحســـابه .  

ان يمتنعوا عن تقـديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفـان بحق الفريق المعوض ، اال اذا كـان هـذا الفريق المعوض ـقد  
  اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناءن على طلب من قبل الفريق االخر . 

       " Limitation of Liability"محدودية المسؤولية :  ( 17/6)
او فوات ربح عن أي عقد ، او   ال يعتبر أي فريق مســؤوالن تجاه الفريق االخر ازاء فقدان اســتخدام أي من االشــغال ، 

فقدان الفرصــة للحصــول على عقود اخرى ، او الي ضــررن او خســارة غير مباشــرة او بالتتابع مما قد يلحق بالفريق  
ــات بموجب المادة ) ــتثناء ما تم النص عليه من تعويضـ ــبب العقد ، باسـ ( المتعلقة بالدفع عند انهاء 16/4االخر بسـ

 علقة بالتعويضات . ( المت17/1العقد ، والمادة )
ــل به ،  ــاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصــ ــؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صــ يجب ان ال  إن المســ

تتجاوز المبلغ المحدد في الشـروط الخاصـة او " قيمة العقد المقبولة" ) إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشـروط 
 الخاصة ( وذلك فيما عدا : 

 ( ،   4/19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ، 4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانان منه ، بموجب المادة ) ■ 
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 ( ،1/ 17التعويضات ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ، 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناالية ، بموجب المادة ) ■ 
وال تّحد احكام هذه " المادة " من مســـــؤولية الفريق المخّل في أي من حاالت الغص او التقصـــــير المتعمد او ســـــوء  

 التصرف بال مباالة من قبله . 
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 الفصل الثامن عشر 
 التأمين

INSURANCE 
ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " General Requirements for Insurances" : المتطلبات العامة للتأمينات  ( 18/1)
من " في " هذا الفصــل "   لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريق المســؤول عن اســتصــدار  –يعني مصــطلح " الفريق المؤّ 

 وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل . 
حيثـما يكون المـقاول هو " الفريق المّؤمن " ـفإـنه يتعين علـيه ان يقوم ـبالـتأمين ـلدى جـهات ـتأمينـية وبشـــــــــروط ـتأمين  

مقبولة لدى صـاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشـروط متوائمة مع أي شـروط يتفق عليها الفريقان قبل تاريخ " كتاب  
 وية على ما يرد في هذا " الفصل " من احكام . القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االول

حيثما يكون صــاحب العمل هو " الفريق المؤّمن " فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشــروط متوائمة مع   
 التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 

اذا كان مطلوبان في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشــترك ) أي للفريقين مجتمعين ( ، فإنه يجب تطبيق التغطية  
ــدار وثيقة منفردة له . اما اذا نصـــ  وثيقة التأمين  ــتصـ ــتقلة وكأنه قد تم اسـ ــورة مسـ التأمينية لكل فريق مَؤمن له بصـ

خاص آخرين غير الفريقين المَؤمن لهما بموجب احكام هذا " على تقديم تعويضــــات " لمشــــتركين اضــــافيين" أي الشــــ
 الفصل "، فإنه يتعين :

ــاحب العمل نائبان   -1  ــاحب العمل اذ يعتبر صـ ــافيين ، فيما عدا افراد صـ ــتركين االضـ ان ينوب المقاول عن هؤالء المشـ
 عنهم ، و 

رة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم أي ال يعتبر هؤالء المشـــتركون االضـــافيون مخولين بتســـلم الدفعات مباشـــ -2 
 تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و 

 للفريق المؤّمن ان يطلب من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين .  -3 
تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر الخسارة او كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع   

 الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.
في ملحق عرض   ــددة  المحـ الفترات  االخر، خالل  الفريق  الى  ــدم  يقـ ان  ــة  العالقـ المؤّمن " ذي  الفريق   " يتعين على 

 دايتها من تاريخ المباشرة ( ما يلي :المناقصة ) والتي يتم احتساب ب
 اثباتان بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و  -أ 
( والتأمين ضد اصابة 18/2نسخان من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة )-ب 

 ( .18/3ة )االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب الماد
ان يقدم نسخان عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، وعندما   كما يتعين على " الفريق المؤّمن " عند سداد كل قسط ، 

 يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك. 
يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين . كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يعلم  

لجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا "  ا
 الفصل " . 
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ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة   
بإجراء ) او حاول  اجراء ( أي تعديل على شروط التأمين ، فإنه يتعين    من الفريق االخر . واذا قام  جهة تأمينية

 على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالن ان يعلم الفريق االخر فوران باالمر .  
عقد ، او اخفق في أن اذا تخل  " الفريق المؤّمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقان لشروط ال  

االخر  للفريق  يحق  فانه   ،" المادة   " هذه  لمتطلبات  وفقان  الوثائق  من  ونسخان  مقنعان  دليالن   يقدم 
) باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة ، وان يدفع 

مؤّمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ، ويتم تعديل قيمة  ما يترتب عليها من اقساط ، وعلى الفريق ال
 العقد وفقان لذلك . 

ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديدان على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول و/ او  
صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد. ان أيان من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من 

لهذه الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات ، باستثناء الحالة   الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقان 
التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام  

الل ، فإن أي مبالغ  العقد ، ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ، ولم يقم هو االخر بابرام تأمينات لتغطية هذا االخ
 كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة ، يتحملها " الفريق المؤمن" .

( المتعلقة بمطالبات 5/ 2ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة ) 
 ت المقاول ، حسبما ينطبق . ( المتعلقة بمطالبا20/1صاحب العمل او المادة )

 : التأمين على االشغال ومعدات المقاول ( 18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      

االستبدالية يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها   
الكاملة مضافان اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح.  يجب ان يسري هذا التأمين اعتباران من التاريخ 

 أ ( وحتى تاريخ اصدار شهادة تسلم االشغال " .-18/1المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة )
على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة االداء "  ضد أي   كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ 

خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح العيوب عمالن باحكام " الفصل  
 الحادي عشر "  

عن كامل قيمتها االستبدالية بما في ذلك    يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل 
نفقات ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذان لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي  

 الحاجة اليها كمعدات للمقاول .
فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات المقصودة بهذه   وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، 

 " المادة " :
 ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤمّ ن " .  - أ 
واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين من الجهات   ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ،   -ب 

 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 المدونة في   -ج 

 ( ، و   17/3)المادة 
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وان تكون مغطية ايضان لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه   -د 
ج، ز،ح(  -17/3او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضررن او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )

المخاطر التي ال يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة ، مع  من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حاالت  
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 
أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية )إال انه يجب  -1 

باشرة ولكن ليس  المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتا عن هذه الحالة بصورة م
 ( الحقان ( ، و2عن االسباب المبينة في البند )

أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ، اذا كان هذا    -2 
 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 مسؤوالن   -3 
 عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

( فيما يخص التجهيزات والمواد  14/5مع مراعاة احكام المادة )  اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة ،  -4 
 المقصود استخدامها في االشغال .  

بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة )د( اعاله لم يعد   –بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي" –اذا تبين  
فريق مؤمن" ان يرسل اشعاران الى صاحب العمل بشأن  متوفران على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول" ك

 ويكون صاحب العمل عندئذ : ,الموضوع، مرفقان به التفاصيل المؤيدة
للحصول على مبلغ من المقاول مساون لهذه التغطية التأمينية    – (  2/5مع مراعاة احكام المادة )  –مستحقان    -1 

 فعها مقابل تلك التغطية ، و التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع د
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد صادق على    -2 

 ( .18/1الغائها من التأمين بموجب احكام المادة )
  

 :  التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات ( 18/3)
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او أي خسارة  
المادة )   المؤمنة بموجب احكام  المقاول  او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ) باستثناء االشغال ومعدات 

، وذلك لما يمكن ان ينتا عن عمليات التنفيذ التي   ( (18/4( أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة )18/2
 يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ". 

يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون هناك حد  
ض المناقصة فإن احكام هذه المادة ال تطبق  )واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عر   اقصى لعدد الحوادث،

. ) 



88 

 

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه "  
 المادة " :

 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 مما قد ينجم  -ج 

 ( (، و18/2المؤمن عليها بموجب المادة ) عن تنفيذ المقاول للعقد،) باستثناء االشياء
 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 هذه   -1 

 االرض الغراض االشغال الدائمة ، و  
ــا،  -2  ـــوب فيهـ ــاول بتنفيـــذ االشـــغال واصـــالح أيـــة عيـ ــا اللتزامـــات المقـ الضـــرر الـــذي يعتبـــر نتيجـــة ال يمكـــن تفاديهـ

 و 
متاحان بشروط    (، ما لم يكن الغطاء التأميني لها  17/3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة )  -3    

 تجارية معقولة .  
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأمين على مستخدمي المقاول ( 18/4)

والخسائر    واالضرار  المطالبات  المسؤولية ضد  على  التأمين  سريان  على  ويحافظ  يستصدر  ان  المقاول  على  يتعين 
والنفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتا عن اصابة او مرض او اعتالل او وفاة أي شخص  

 يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 
ل صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا التأمين يمكن ان كما يجب شمو 

 ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتا عن أي فعل او اهمال من قبل صاحب العمل او افراده .  
هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ االشغال ، اما  يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها   

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 
 القوة القاهرة 

FORCE MAJEURE 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 " Definition of Force Majeure"تعريف القوة القاهرة  : ( 19/1)
 يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتص  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 
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليس  محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية التالية  

 وط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعها : ، طالما تحقق فيها الشر 
   .الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلن  الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افعال االعداء االجانب -1 
   .التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب  االهلية -2 
االضطرابات او المشاكبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من غير أفراد   -3 

 فرعيين ، و المقاول والمستخدمين االخرين لدى المقاول والمقاولين ال
يمكن   االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء ما    -4 

 ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و  
 كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواص  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، فإنه  

يتعين عليه ان يرسل اشعاران الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة ، وان يحدد في  
بح ( متعذران عليه أداؤها . يتعين ان يصدر هذا االشعار خالل  هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ) أو سيص

( يومان من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ) او يفترض فيه انه قد درى ( بالحدث او الظرف 14)
 الذي شكل القوة القاهرة . 

ه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذوران من اداء االلتزامات المنو  
 له من ادائها .  

وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريقن في ان   
  يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد . 

 " Duty to Minimise Delay"واجب التقليل من التأخر : ( 19/3)
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يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب   
 العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة . 

       Consequences of Force Majeure""تبعات القوة القاهرة   : ( 19/4)
ــال اشـــعار بشـــأنها عمـــالن   اذا منـــع المقـــاول مـــن أداء أي مـــن التزاماتـــه بموجـــب العقـــد نتيجـــة لقـــوة قـــاهرة تـــم ارسـ

ــادة ) ــام المـ ــا19/2بأحكـ ــة مـ ــذ و/ او كلفـ ــدة التنفيـ ــي مـ ــأخران فـ ــببها تـ ــد بسـ ــاة , (، وتكبـ ــع مراعـ ــاول، مـ ــون المقـ يكـ
 (، مستحقان لما يلي : 20/1احكام المادة )

ــب  - أ  ــك بموجـ ــأخر، وذلـ ــوف يتـ ــأخر او سـ ــد تـ ــاز قـ ــان االنجـ ــأخير، اذا كـ ــذا التـ ــبب هـ ــاز بسـ ــدة االنجـ ــد مـ تمديـ
 ( ، و 8/4لمادة )ااحكام 

ــرات  -ب  ــن الفقــ ــي أي مــ ــوف فــ ــوع الموصــ ــن النــ ــرف مــ ــدث او الظــ ــان الحــ ــة، اذا كــ ــذه الكلفــ ــه هــ ــدفع لــ أن تــ
ــرات )( 5,4,3,2,1د/ -19/1) ــي الفقـــــــ ــداث فـــــــ ــن االحـــــــ ــل أي مـــــــ ــا اذا حصـــــــ ، 2 ,1د/ -19/1وفيمـــــــ

 ( في  الدولة.  3،5,4
ها او اعداد تقديراته  ( لالتفاق علي 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ) 

 بشأنها .   
  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي ( 19/5)

Force Majeure Affecting Sub Contractor”                                     
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقان بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاءن نتيجةن لقوة قاهرة بناءن على  

شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف االضافية او  
 ه ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكام هذا " الفصل " . االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائ

 إنهاء العقد اختياريان ، الدفع واالخالء من مسؤولية االداء   : ( 19/6)
"                             Optional Termination, Payment and Release "  

( يومان باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال  84)اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة   
( يومان بسبب نفس  140( ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من )19/2إشعار بشأنها بموجب المادة )

العقد   القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمكن الي فريق ان يرسل الى الفريق االخر اشعاران بإنهاء
( أيام من تاريخ ارسال االشعار ، ويتعين على المقاول المباشرة 7. وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذان بعد )

 ( . 16/3باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عمالن باحكام المادة )
دير قيمة االشغال التي تم انجازها ، واصدار شهادة عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتق 

 دفع تتضمن ما يلي : 
 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 
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كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبي  شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على   -ب 
توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكان لصاحب العمـل ) وضمـــن مسؤوليته( حال 

 صرف صاحب العمل، و  تسديده الثمانها ، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تح  ت 
ـــاز  -ج  ــاول فــــي تلــــك الظــــروف بشــــكل معقــــول نتيجــــة توقعــــه النجــ ــدها المقــ أي كلفــــة او مســــؤولية اخــــرى تكبــ

 االشغال، و 
واعادتها الى مخازنه في بلده ) او الى أي مكان آخر   كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ،  -د 

 شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ( ، و  
كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، وذلك عند    -هـ   

 انهاء هذا العقد . 
 القانون  :االخالء من مسؤولية االداء بموجب  ( 19/7)

Release from Performance under the Law”                                 " 
في ذلك القوة  بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ) بما 

القاهرة ولكن ليس محصوران بها (، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيالن او مخالفان للقانون،  
أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في اداء أي التزام آخر بموجب العقد 

 :ي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدثعندئذ، وبعد اشعار من أ
يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي   -أ 

 اخالل سابق بالعقد ، و 
يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب احكام    -ب 

 ( آنفان ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . 19/6المادة )
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 الفصل العشـرون 
 المطالبات والخالفات والتحكيم 

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 " 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 أي "  

مادة " من هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس إشعاران  
ن المطالبة .  يتعين ارسال هذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليان ،  مبينان فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكوّ 

 ( يومان من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف . 28وذلك خالل مدة ال تتجاوز )
از ، ولــن ( يومــان تلــك ، فإنــه لــن يــتم تمديــد مــدة االنجــ28إذا اخفــق المقــاول فــي ارســال االشــعار خــالل فتــرة الـــ ) 

يكـــــون المقـــــاول مســـــتحقان للحصـــــول علـــــى أي دفعـــــة اضـــــافية ، وبـــــذلك يعتبـــــر صـــــاحب العمـــــل أنـــــه قـــــد اخليـــــ  
مســـؤوليته فيمــــا يتعلـــق بتلــــك المطالبــــة . وفيمـــا عــــدا ذلـــك ،  فإنــــه ينبغــــي تطبيـــق االحكــــام التاليــــة مـــــن هــــــذه " 

 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 . 
ت صحة المطالبة ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستلزمه الضرورة الثبا 

. ويمكن للمهندس   المهندس  الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى  إما في  يكون مضطران لالقرار   –،  دون ان 
بعد تسلمه آلي اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان يرصد حفظ السجالت و / او ان    –بمسؤولية صاحب العمل عنها  

صرة . ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة االطالع على يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعا
 السجالت وتفحصها ، وان يقدم له نسخان منها )اذا طلب منه ذلك(.

( يومان من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي ادى الى 42كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل ) 
ي كان مفروضان فيه ان يكون قد درى به ( ، او خالل اية فترة اخرى يقترحها المقاول تكون المطالبة ) او من التاريخ الذ

ويوافق عليها المهندس ، مطالبةن مفصلةن بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة السس المطالبة وتمديد المدة و / او  
 تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه :  الدفعة االضافية المطالب بها . اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى 

 تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقديمها مطالبةن مرحلية ، و - أ 
مبينان في كل منها مدة التأخر المتراكم    يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهريان ،   -ب 

 و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة .
 ( يومان من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن 28يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ) -ج

 أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس. الحدث أو الظرف، أو خالل       
أو   -  ( يومان من تاريخ تسلمه مطالبة ما, او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة42يتعين على المهندس، خالل )

ان يقّيم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة، او عدم الموافقة   –خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول 
مع بيان تعليقاته مفصلة عليها ، وله ايضان ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزمان بتقديم  
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لفترة ، واذا لم يف  المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد رّده على اسس المطالبة خالل تلك ا
تحول  الى خالف، وألي فريق أن يحيل الخالف الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي 

 تثب  ان المهندس لم يف  بالتزامه. 
اصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخ 

من احكام العقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثب  صحة االدعاء لكامل المطالبة 
صحة ادعائه بشأنه ، فإن استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوران بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من ان يثب   

 . 
او ان يقوم     -(، باالتفاق على  5/ 3يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان يتصرف وفقان الحكام المادة )   

 بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص : 
 ( ، و/ أو   8/4قبل أو بعد انقضائها ( بموجب المادة )  ( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء1) 
 ( الدفعة االضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد .  2) 
واذا لم يلتزم المقاول ,  تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة 

باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في االعتبار مدى ) ان وجد ( أثر 
البة عند تقدير أي تمديد في  مدة االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة هذا االخفاق على التقصي المناسب للمط

 مالئمة، اال اذا كان  المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " المادة" .  
 تعيين مجلس فّض الخالفات ) المجلس(  :  ( 20/2)

"              Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 
المادة )  الخالفات" اعماال الحكام  الخالفات من قبل "مجلس فّض  الفريقين ان يقوما  20/4يتم فّض  (، ويتعين على 

 بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة .  
من اشخاص ذوي تأهيل  يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة   

مناسب ) االعضاء ( واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين على ذلك ، فإن العدد 
 يعتبر ثالثة . 

اذا كان " المجلس " يتكون من ثالثة اعضــاء يقوم كل فريق بتســمية عضــو واحد للحصــول على موافقة الفريق االخر  
عليه ، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشــاور مع العضــوين المعينين لالتفاق على العضــو الثالث ، والذي يتم تعيينه رئيســان 

 للمجلس . 
رشحين مشاران اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء االعضاء من بين على انه اذا كان  هنالك قائمة أعضاء م 

 االسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس .  
ى الشروط  تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار ال 

العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال اية تعديالت يتفق عليها 
 فيما بينهم .

المنفرد او لكلن من األعضاء   يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافتة لعضو المجلس 
 ان على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .الثالثة ، وايض
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يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وق  ، احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله ، لكنه ال   
 يحق الي فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .   

يقان على هذا النحو في أي وق  ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل مناسب ) ليكون اذا اتفق الفر  
أو يكونوا بدالء ( لعضون او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فإن التعيين يصبح نافذان 

اء مهامه بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اد
 االستقالة او انهاء التعيين.

فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس االجراءات    اذا حصل  أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ، 
 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 ، وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول باالنفراد . 
وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس " ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي  

( نافذه ، إال اذا تم النص في الشروط الخاصة او اتفاقية    14/12عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة )  
 فض الخالفات على غير ذلك . 

 اق في االتفاق على تعيين " المجلس: االخف ( 20/3)
Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 

 اذا انطبق  أي من الحاالت التالية تحديدان :
لـــم يتفـــق الفريقـــان علـــى تعيـــين عضـــو المجلـــس المنفـــرد فـــي الموعـــد المحـــّدد ضـــمن الفقـــرة االولـــى مـــن المـــادة  - أ 

 ( ، او 20/2) 
عليه من قبل الفريق االخر ( اذا كان " المجلس" يتكون من ثالثة   اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ) للموافقة -ب 

 اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او 
 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ) رئيس المجلس ( في الموعد المذكور اعاله ، او  -ج 
نتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس ، ( يومان من ا  42لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة )    -د 

او احد االعضاء الثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او بسبب االستقالة او  
بناءن على طلب أي    –انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة  

ويكون هذا التعيين  ,بتعيين عضو المجلس هذا   –الفريقين  ليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كالمن الفريقين أو ك
 نهائيان وقطعيان ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافتة هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

 

 اتخاذ القرار من قبل مجلس فّض الخالفات ) المجلس (: ( 20/4)
"                     Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 

فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في ذلك أي    اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ، 
خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه يمكن الي فريق احالة  

لفريق االخر  الخالف خطيان الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختين من ذلك االشعار الى ا
 والمهندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقان الحكام هذه " المادة " . 
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واذا كان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه وفقان الحكام  
 مجلس مثل هذا االشعار .  هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس ال

يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون توانن ، وان يوفرا امكانية الدخول الى الموقع   
والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخالف ، ويفترض  

 يعمل كهيئة تحكيم.ضمنان ان المجلس ال 
( يوما من تاريخ تسلمه اشعاران بإحالة الخالف اليه ، او خالل اية 84يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز )   

فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا القرار ان يكون معلال ،  
 للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه  وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالن باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار ملزمان 

ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية الوّدية او من خالل اجراءات التحكيم 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 

 العقد .  الحكام
( يومان من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل إشعاران للفريق 28بقرار " المجلس "  فعليه خالل ) أحد الفريقين ض اذا لم ير  

( يومان ) او حسبما يتفق  84االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ )
( يومان التالية  28ريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه ، عندئذ يجوز ألي فريق خالل فترة الـ )عليه خالفان لذلك ( من تا

 ( يومان المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه .  84لفترة الـ )
فــــي أي مــــن هــــاتين الحــــالتين ، يتعــــين بيــــان االمــــر المتنــــازع عليــــه واســــباب عــــدم الرضــــى فــــي ذلــــك اإلشــــعار ،  

ويـــه علـــى انـــه يـــتم اصـــداره بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة " . وباســـتثناء مـــا يـــرد تاليـــان فـــي المـــادتين وكـــذلك التن
ــدار  20/8 (و )20/7) ــم اصــ ــالف، اال اذا تــ ــول الخــ ــيم حــ ــأجراءات التحكــ ــرة بــ ــق المباشــ ــوز ألي فريــ ــه ال يجــ ( فإنــ

 االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 
ــن   ــا مـ ــدم الرضـ ــعار بعـ ــدر إشـ ــم يصـ ــه , ولـ ــازع عليـ ــر متنـ ــأي أمـ ــق بـ ــراره المتعلـ ــدار قـ ــس " باصـ ــام " المجلـ ــا اذا قـ أمـ

ــالل ) ــق خـ ــال  (28أي فريـ ــا لكـ ــان وملزمـ ــبح نهائيـ ــس " يصـ ــرار " المجلـ ــإن قـ ــرار ، فـ ــلمه للقـ ــاريخ تسـ ــد تـ ــن بعـ ــان مـ يومـ
 الفريقين . 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : ( 20/5)
فإنه يتعين على الفريقين محاولة تســوية الخالف بشــكل  ( اعاله ،20/4اذا صــدر اشــعار بعدم الرضــى اعماالن للمادة ) 

ودي ومالم يتفق الفريقان على خالف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم الســــادس والخمســــين 
 من تاريخ ارسال االشعار بعدم الرضى ، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخالف بينهما وديان .  

 " Arbitration"   م :التحكيــ ( 20/6)
فــإن أي خــالف حــول قــرار " المجلــس " ) ان وجــد ( بشــأنه، ممــا لــم  مــا لــم يكــن قــد تمــ  تســوية الخــالف وديــان ، 

ــه  ــك، فانـ ــر ذلـ ــى غيـ ــان علـ ــق الفريقـ ــم يتفـ ــا لـ ــدولي(. ومـ ــيم الـ ــطة التحكـ ــويته) بواسـ ــتم تسـ ــان، تـ ــان وملزمـ ــبح نهائيـ يصـ
:-   

 .( ، وI.C.Cتسوية الخالف نهائيان بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ) تتم  -أ 
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ــيم  -ب  ــة مــــن ثالثــــة اعضــــاء يعينــــون بموجــــب قواعــــد التحكــ تــــتم تســــوية الخــــالف مــــن قبــــل هيئــــة تحكــــيم مكونــ
 المذكورة ، و 

 ( .  4/ 1تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ) -ج 
تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكش  ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او تقييم صدر   

عن المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علمان بأنه ال شئ يمكن ان ينزع  
 دالء بشهادته او تقديم ادلة في أي امر متعلق بالخالف . االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإل

كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجا التي سبق طرحها  
للمجلس " بّينه امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي قرارن   

 مقبولة في التحكيم . 
يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو "  

 المجلس " اذا تم  المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال .  
 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : ( 20/7)

"    Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision " 
 في حالة انه :  
 ( ، و 20/4لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ) ان وجد ( نهائيان وملزمان ، و   -ب 
 اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار ،   -ج 
ــر   ــد تكـــــــون لـــــــه  –عندئـــــــذ ، يمكـــــــن للفريـــــــق االخـــــ ان يحيـــــــل  –بـــــــدون االجحـــــــاف بـــــــأي حقـــــــوق اخـــــــرى قـــــ

( وفــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة ، ال تطبــــــق 20/6موضــــــوع عــــــدم االمتثــــــال هــــــذا الــــــى التحكــــــيم بموجــــــب المــــــادة )
 ( المتعلقة بالتسوية الودية.20/5( المتعلقة بقرار المجلس و )20/4احكام المادتين )

 انقضاء فترة تعيين ) المجلس(  : ( 20/8)
"         Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "   

اذا نشـــأ أي خـــالف بـــين الفـــريقين فيمـــا يتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفيـــذ االشـــغال ، ولـــم يكـــن  
هنالــــك وجــــود " لمجلــــس " فــــّض الخالفــــات " ســــواء بســــبب انقضــــاء فتــــرة تعيينــــه ، او لغيــــر ذلــــك مــــن االســــباب، 

 نه : فإ
( المتعلقـــــة بالتســـــوية 20/5( المتعلقـــــة بقـــــرار المجلـــــس ، وال المـــــادة )20/4ال يـــــتم تطبيـــــق احكـــــام المـــــادة ) -أ 

 الودية ، و 
 ( . 20/6يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ) -ب 
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .............................. ...... " المرحلة الثانية"  ذراع قماش -  إنشاء وحدات سكنية المشروع:
     
    

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

 ................................................. ...........2022/  14.    عم. العطاء رقم: 
 
 
 
 شروط الخاصة . ال -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية.  -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .    -ج

     
 
 

وتعتمد الشروط الواردة في    يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممان لجزء الشروط العامة ،     
 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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 الشروط الخاصة      -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  -
 قيمة العقد والدفعات -
 العمل وإنهاء العقد من قبل المقاولتعليق  -
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -
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 الفصل األول 
 األحكام العامة  

  "General Provisions " 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -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 )
 الموظ : 

الموظ  الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل, و   
 يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

 

 (  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 )
 : المعقولةالمدة 

( 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.

 

 المبالغ والدفعات : –( 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  
دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفان  

وسببها ، سواء تم دفعها أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول  مفصالن لهذه الدفعات األخرى  
أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما 

/ المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول   يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة
 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالن. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة : 
 

ذو  هي جميع المبالغ سواء كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفع  بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ  
قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض النظر  
عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم  

ى أي " موظ  " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم  ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إل
العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري 

 إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالن .
 

 التفسير :  -(  1/2المادة )
 

 الفقرة التالية إلى نهاية المادة :  تضاف
بنسبة  الربح  يحسب  بحيث   " معقول  ربح  مع  كهذه  كلفة  أي   " البارة  في  الربح  مقدار  يحدد  العقد  شروط  كل  في   " 

 ج( (.  - 16/4( من هذه الكلفة "  ) وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائ  الوارد في المادة ) 5%)  
 

 اتفاقية العقد : – ( 1/6المادة )
 

 تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية بموجب 

 القوانين النافذة " .
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 الفصل الثاني 
 صاحب العمل 

 "The Employer  " 
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة : 

ــان  ــودهم أحكامـ ــمين عقـ ــه يجـــب تضـ ــل ، فإنـ ــاحب العمـ ــالح صـ ــع لصـ ــي الموقـ ــون فـ ــاولين آخـــرين يعملـ ــود مقـ ــة وجـ " فـــي حالـ
ــود  ــاول بوجــ ــعر المقــ ــل أن يشــ ــاحب العمــ ــى صــ ــين علــ ــا يتعــ ــالمة ، كمــ ــراءات الســ ــوفير إجــ ــزام بتــ ــاون وااللتــ ــة للتعــ مماثلــ

 هؤالء المقاولين اآلخرين " .
 

 لصاحب العمل :الترتيبات المالية  –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة : 

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل  
مويله وخصوصياته األخرى مدة اإلنجاز ، إاّل إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة ت

. " 
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 الفصل الثالث 
 المهندس      

       " The Engineer  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 :  واجبات وصالحية المهندس –(  3/1المادة ) 
 

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدان في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنان بحكم الضرورة ويتعين  عليه 
 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
 إصدار األمر بتعليق العمل .  -5
 

 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 
 

 - يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي :
( يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر  28فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ) إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ،

المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه 
تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان  ( يومان من تاريخ    14فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ) 

التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب العمل باتخاذ  
 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 
في مثل هذه الحالة أن يسجل محضران لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ، مع مراعاة  

 لوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مط
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 الفصل الرابع  
 المقاول 

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
 

( يومان من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إاّل إذا نص 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )"
يعتبر المقاول مستنكفان عن عرض مناقصته   على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك

 ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها. 

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادران من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق  
ة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز بهذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفال

أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه 
 احب العمل .يتعين أن يكون صادران عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالن لدى ص

مــــن قيمــــة العقــــد ، أو  %5بعــــد صــــدور شــــهادة تســــلم األشــــغال يمكــــن أن تخفــــض قيمــــة ضــــمان األداء لتصــــبح بنســــبة 
ــوب ( بواقـــع   ــتبدل بهـــا ضـــمان إصـــالح العيـــوب ) كفالـــة إصـــالح العيـ مـــن قيمـــة العقـــد ، أو تخيـــيض قيمـــة  %5أن يسـ

 ( .%5ضمان األداء إلى )
أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى كما يتعين على المقاول أن يتأكد من  

أن ينجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالن بتسلم أي  
ُُ . فإنه يتعين عليه أن    28ما بمدة )من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منه ( يومان

 . "يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال 
 

 المقاولون الفرعيون :  –(  4/4المادة ) 
 يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

 

ــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين هــــو إّن الحــــد األقصــــى لمجمــــوع المقــــاوالت الفراليــــة التــــي يســــمح  للمقــــاول الرئيســــي إيكالهــ
( مــــن قيمــــة العقــــد المقبولــــة وفقــــان الســــعار العقــــد إاّل إذا كــــان المقــــاول الفرعــــي مطلوبــــان بموجــــب العقــــد ، وعلــــى  33%)

ــاولين الفرعيــــين مـــع تحديـــد الن ــا إلـــى المقـ ــفان يبـــين فيـــه األعمـــال التـــي ســـيقوم بإيكالهـ ــبة المقـــاول أن يرفـــق بعرضـــه كشـ سـ
ــذ تزويـــد المهنـــدس وصـــاحب  ــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـ ــاولفرعي . علـــى المقـ ــينفذ مـــن قبـــل أي مقـ مـــن قيمـــة العقـــد لكلعمـــل سـ
العمــــل بنســــخ عــــن جميــــع عقــــود المقــــاوالت الفراليــــة ، كمــــا يتعــــين علــــى المهنــــدس التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاوز النســــبة 

 .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 مجلس الوزراء .

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

س الوـق  ، تتم إـعادة النظر في ـقائـمة إجراءات الســـــــــالـمة المطلوـبة " إذا ـكان هـناـلك ـعدة مـقاولين يعملون في الموقع في نف
 من المقاول , وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها " وفقان ألحكام كودات البناء  
 الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9لمادة )  ا

إذا قرر صــــــــاحب العمل أّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشــــــــغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض 
المناقصــة أو في الشــروط الخاصــة اإلضــافية ، وإيراد التفاصــيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلك فال يكون نظام الجودة  

 .مطلوبان.
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:  –(  4/20المادة ) 

 

يجب أن يحدد في الشـروط الخاصـة اإلضـافية كل بند من المعدات أو المواد التي سـيقوم صـاحب العمل بتشـغيلها أو بتقديمها  
إلى المقاول بصــورة مفصــلة , ولبعض أنواع التســهيالت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضــيح نواحي المســؤولية والتأمينات  

 في الشروط الخاصة اإلضافية .
 األمن في الموقع :  –(  4/22المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مـسؤولية صـاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين في 

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 )إضافية( :االشغال المؤقتة  –(  4/25المادة ) 

 
 األشغال المؤقتة : 

 

يتم بيان متطلبات األشـــــغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصـــــيانتها وتشـــــغيلها ، في  -أ
 جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .

 كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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 الفصل السادس
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
  

 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 المرالية 

 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، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمل 

 يوميان بحيث ال يستثنى يوم السب  من أيام العمل األسبوالية " . 
 

 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
يتعين على المقاول في كل وق  أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في 

الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الوقاية 
ي سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أ 

 مبيدات الحشرات . 
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 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب 
 

أو أن يسمح أو يتغاضى   يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ،
 عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .

 

 حظر استعمال األسلحة :  - ج
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة 
عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة   يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع

 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .
 

 احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية :  -د 
 

 على المقاول أن يتقيد بأيام األالياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .
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 الفصل السابع  
 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 طريقة التنفيذ :  –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة . 
" إذا كان  األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو المواد 
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 ) 

 

 

إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد ) 
 بما فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 الفصل الثامن 
 والتأخيرات وتعليق العمل المباشرة 

   "Commencement, Delays and Suspension  " 
ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 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  " .
 

 

 برناما العمل :  –(  8/3المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
 ( يومان من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها .14" يتعين على المقاول أن يقّدم براما العمل المعّدلة خالل )

 
 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال  
 سابها في حالة التراكم .وكييية احت

 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
في وق  مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة اإلنجاز المبكر حسـب ما هو   إذا كان  حاجة صـاحب العمل تسـتدعي إشـغال  المشـروع

 وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية .منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة , 
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 الفصل التاسع 
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion  " 
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصـفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصـدار شـهادة تسـلم األشـغال ،  وإذا كان   
ــبان أّن بعض أجزاء   ــلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحســ ــغال ســــوف يتم اختبارها وتســ األشــ

 األشغال غير مكتملة " .
 ة االعمال الكهروميكانيكيه . فحص وتشغيل كاف -1
 الفحوضات المقرره في المواصفات العامه لمختلف بنود االعمال ومواد المشروع . -2
 للمشروع كامال" . As Builtتقديم واعتماد مخططات  -3

 
العينات والمصنعيات الالزمه وذلك لضمان  باجراء كافة االختبارات والتجارب وتقديم  المقاول ملتزما"  يعتبر 
تحقيق الجوده المطلوبه وطبقا" لما ورد بمختلف وثائق العطاء وتلك التي يطلبها المهندس المشرف وصاحب 

 العمل وذلك على نفقة ومسؤولية المقاول .
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 العاشر الفصل 
 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 
"Employers Taking - Over   " 

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –(  10/1المادة ) 

 

 -على المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي : تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) يتعين
 
وبحيث يمكن   عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، -أ

استعمالها للغاية التي أنشئ  من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" المطلوبة 
بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( على أن  

 صالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .يرفق بهذا األشعار تعهدان منه بإنجاز أية إ
 ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلبان مقدمان إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال . 

، ويقدم تقريران بنتيجة كشفه إلى  ( يومان من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكش  على األشغال  14يقوم المهندس خالل )    -ب
صاحب العمل خالل هذه المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد أنجزت وأنها في  
وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها 

التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل قبل إجراء عملية  
 مقبول لدى المهندس  

( يومان األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريران بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل 14) وفي حال انقضاء مدة )
تي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة ال

 المقاول باستكمال االعمال تمهيدان الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( . 
   
يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها وأنها في ( 21) يقوم صاحب العمل خالل    –ج 

على أن ال يتجاوز  ( يومان المشار اليها اعاله  14)ـ  بعد انقضاء مدة الوضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال  
بالموعد المحدد لمعاينة األشغال , وفي ) ويكون المهندس أحد أعضائها ( ويبلغ المقاول     –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(  21صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ )في حال تخل    -
( 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    إجراء المعاينة وإعداد  صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخل  اللجنة عن
( يومان من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفان ، عندئذن يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس  28)

 المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم  7يتعين على المهندس خالل )  -هـ
األشغال / محددان فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار  

تبقية واإلصالحات المطلوبة من  بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفان باألعمال الم
 المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب . 

 

( أيام من تاريخ   7يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل )   -و
لمهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب  توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيان إلى ا

 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: 

 (. األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة ) وتعتبر
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 الفصل الثاني عشر 
 كيل األشغال وتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation    " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 تقدير القيمة :   –(  12/3المادة ) 
 

 -، ب ( من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي : تلغى الفقرتان ) أ
 

( 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
 صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، و  إّن العمل   -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 

 هة لظروفه . أو أّن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشاب
 

مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور الموصوفة     يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ،
 في الفقرتين ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة  
 ع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة . لتنفيذ العمل ، مضافان إليها ربح معقول ، م

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 : وحدة مؤق  ألغراض شهادات الدفع المرحلية

 
 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 
 التغيـيرات والتعديالت  

"Variations and Adjustments     " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعديالت بسبب تغير التكاليف :   –(  13/8المادة ) 

 

ــتعاض عنه  ــاب التعديل .... ( إلى نهاية المادة ، ويسـ ــي من الفقرة الثالثة والتي تبدأ بـــــــــــــ ) يتم احتسـ ــاسـ  يلغى النص األسـ
 -بما يلي :

 -يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقان لألسس التالية  :
والواردة  انات التعديل لتي تدخل في صلب األشغال الدائمة  إذا حصل أي تغيــير في أسعار المواد المحددة في جدول بي -أ

بعد موعد التاريخ األسـاسـي فإّن أسـعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حسـاب أي  في جدول بيانات التعديل
 -تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقان لما يلي :

 إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة من قبل الدولة و/ أو  -1
ي تصـدرها " وزارة األشـغال العامة واإلسـكان " بعد األخذ برأي إحدى اللجان الفنية بناء" على النشـرات الدورية الت -2

لكل مجال من مجاالت المقاوالت الرئيســـــية ) الطرق ، االبنية ، الكهرباء ، الميكانيك ، المياه الدائمة المختصـــــة 
ليفها من قبل وزير األشـغال  والصـرف الصـحي ( وذلك بالنسـبة ألسـعار المواد غير المسـّعرة من قبل الدولة يتم تك
 -العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوبان عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :

المصـنعة محليان حسـب فترات التغير في االسـعارمبينان فيها تاريخ الواردة في جدول بيانات التعديل  أسـعار المواد   -
 تغيـّر األسعار استنادان إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .

ــرات مبينان فيها   - ــتوردة من خارج المملكة حســـب النشـ ــعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المسـ أسـ
ألسـعار اسـتنادان إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسـمية مثل البيانات الجمركية أو  تاريخ تغيـــــــــــير ا

 االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .

ــروط العامة13/8بالرغم مما ورد في المادة ) -3 ــواء بالزيادة أو  ( من الشــ ــعار بنود العقد ســ ، يتم التعديل في أســ
بحيث يضــــاف الى أو يحســــم من المقاول   أســــعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديلالنقصــــان إزاء تغير  

 فرق أسعار المواد  الناجم عن تغّير األسعار .
ــمـل هـذا التـعدـيل في الســـــــــعر أي فرق ـناتا عن تطبيق المـادة )  ( أنـفان وـكذـلك الفقرة 13/7على أن ال يشـــــــ

 ب( الحقان ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8)
والمشــمولة بالتعويضــات بما المقصــودة بالفقرة )أ( أعاله  يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل -

 يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .
إذا حصـل أي تعديل في اسـعار صـرف الدينار سـواء بالزيادة او النقصـان مقابل الدوالر االمريكي او اليورو    -ب

ــعار   ــادرة عن البنك المركزي عن تلك االسـ ــرة اليومية الصـ ــب النشـ مما يعلنه البنك المركزي في المملكة  حسـ
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اول أو الحســـــم منه فرق اســـــعار  المعلنة قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض  ، فيتم تعويض المق
ـــلب   تـبادل اـلديـنار مـقاـبل اـلدوالر األمريكي أو اليورو عـند دفع أثمـان المواد والتجهيزات التي ـتدخـل في صـــــــ
األشـغال الدائمة والمشـتراة من األسـواق األجنبية ، ويقتضـي في هذه الحالة مراعاة الشـروط التالية عند دفع 

 -االستحقاقات بالدينار األردني :
السـاسـي  امن القيمة األسـاسـية لسـعر التبادل اعتباران من التاريخ   %2أن ال يقل التغّير في السـعر عن   -1

 اليداع العروض .
رة في الموقع ويتم احتســاب التغّير في االســعار لغايات الحســم او   -2 أن يتم حصــر كميات المواد المحضــّ

غّير سعر تبادل العملة وبحيث ال يدفع فرق التعويض عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ ت
 للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .

 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

 ص  بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .ن  0,5%
ــات المنصـــــــــوص عليـها في الفقرة ) ب ( أعاله على أي مـقاول يتـقاضـــــــــى جزءا" من   -ج ال تطبق التعويضـــــــ

 استحقاقاته بالعمالت األجنبية " .
ــاريع   -د ــتخدمة في المشـــ ــغال المســـ ــغيل معدات المقاول في األشـــ ــعار المحروقات الالزمة لتشـــ إذا تغيرت أســـ

ئية عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع العروض  فيتم تعديل أسعار  اإلنشا
بنود العقد ذات الصـلة بالزيادة أو النقصـان حسـب طبيعة الحال وذلك وفق معادالت يصـدرها وزير األشـغال 

 ( من هذه المادة .2-فقرة )أالعامة واإلسكان بناءن على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في ال
إذا تغيرت أـسعار اإلـسفل  المـستخدمة في المـشاريع    بالرغم مما ورد في الفقرة )أ( حول التاريخ االـساـسي ، -هـ

اإلنشـائية قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض ، فيتم تعديل اسـعار بنود العقد ذات الصـلة بالزيادة  
 يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان . او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي  

على أســـــعار المحروقات الواردة كبنود منفصـــــلة لتوريد المحروقات الموردة للمشـــــروع  د (    تطبق الفقرة  ) -و
 لغايات تنفيذ األشغال .

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشــــــــائية الرئيســــــــية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة إلنجاز  -ز (1)
 سية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.األشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تاريخ 6/11/1/4954التعديالت بســـــبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاســـــة مجلس الوزراء رقم ) –( 13/8)ز( من المادة )( تم تعديل الفقرة 1)

26/2/2012  
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 الفصل الرابع عشر 
 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 

 -استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :
 

 -يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :
 من قيمة كل شهادة دفع " .  %10عة المقدمة على أقساط بنسبة " تسدد قيمة الدف 

 - يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول    % 5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة  
 مباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس . تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة ل

" إذا ثب  لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة 
 كفالة الدفعة المقدمة فوران بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " .  

 طلبات الدفع المرحلية :  تقديم  –(  14/3المادة ) 
 -يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :

 " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكش  إلى المهندس بصورته المكتملة " . 
 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 %9" تحسب نفقات التمويل بنسبة )

 المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 - يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :
)إذا تم   موافق فإنه يمكن استبدال  العمل  قيمة    % 50ة صاحب  بعد أن تصل  كفالة خاصة  مقابل  المحتجز  المبلغ  ( من 
 ( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .%60المحتجزات إلى ) 
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د تقديم ضمان  يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسلم األشغال وعن
 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .

 

 كش  دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األشغال ( :   –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :
الشروط  بهذه  المرفق  النموذج  حسب  بالمخالصة  إقراران  يقدم  أن  الدفعة  هذه  تسلمه  عند  المقاول  على   ويتعين 

 (. 10 –) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم )ج  
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( : 
 ) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ( .
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 الفصل السادس عشر
 المقاولتعليق العمل وإنهاء العقد من قبل  

"Suspension and Termination by Contractor   " 
  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 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 14/6" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة )  
( يومان إلى  21بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن)    –( ، فإنه يجوز للمقاول  14/7المستحقة للمقاول عمالن بأحكام المادة )  
يبطئ عملية التنفيذ ( ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة المستحقة حسب  صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن  
 واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

المادة   أحكام  بموجب  له  تتحقق  قد  التي  التمويل  نفقات  استيفاء  في  بحقه  يجح   ال   ، هذا  المقاول  إجراء   إّن 
 ( .  16/2حكام المادة ) ( ، وال بحقه في إنهاء العقد عمالن بأ14/8)

إذا تسلم المقاول الحقان إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن 
 يستأن  العمل المعتاد وبأسرع وق  ممكن عمليان . 

 
 : تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

 
( من العقد أن يعلم صاحب العمل 14/3م من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة )  ( أيا3على 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 ( . 
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 الفصل السابع عشر 
 المخاطر والمسؤولية 

 "Risk and Responsibility    " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضاف المواد التالية في نهاية الفصل : 
 

 ) 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 )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ــلطـة   ينبغي على المـقاول اتخـاذ اإلجراءات واالحتـياطـات والتقـيد بتعليـمات المهـندس واألنظمـة والقوانين الصـــــــــادرة عن الســـــــ
المختصـة في كل ما يتعلق باسـتعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة 

 جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها .في هذا العقد ، وينطبق هذا على 
ــادر ذات العالقة  ــلطات والمصـ ــاالت مع مختل  السـ ــاريح الالزمة  لذلك، وإجراء جميع االتصـ ينبغي على المقاول تأمين التصـ

بهذا الشــــأن  كما عليه أن يطلع المهندس أو  قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرســــمية التي تعطى له
ــوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أّن هذه الترتيبات   ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصـــــ

 تفجيرات . واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقان للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بال
 

 ) إضافية ( :   –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

ــين أو أي من مســتخدميهم للرشــوة بأي شــكل من أشــكالها ألي من جهاز  إّن ممارســة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيــــــــــ
ــبـبان " ـكافـيان " إللـغاء ـهذا العـقد وغيره من العقود الت ــاـحب العـمل أو المهـندس أو الجـهاز الـتابع ـله يكون ســـــــ ي يرتبط بـها صـــــــ

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 

ــول على أي انتفاع ــنعية ، أو للحصـ ــتحق له عن أي   المصـ ــتيفاء أي تعويض يسـ ــاحب العمل الحق في اسـ ــي ، ولصـ ــخصـ شـ
 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 ) 
لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم دفعها   -أ

أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وص  مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها 
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قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو وكالئهم أو  أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من  
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 
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحان خطيان إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك  

على سبيل المثال وصفان مفصالن لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما 
 . يحدث أوالن 

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أيان من اإلجراءات   -ب
 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره : 

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .وجب هذا العقد مبلغان يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بم -2
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغان يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر   -3

 المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . 
ذه هالفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب  مع مراعاة  

 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
 

ارين  يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستش -ج
فيما يخص هذا العقد موادان مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها  
عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه  

لباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من ا
صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثب  أنها مشتملة  

 على هذه المواد .
لدفعات األخرى إذا كان  ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروالية على أي من ا -د

القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي حقوق  
 .  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
  

 الدفعات الممنوعة :   –(  17/9/2المادة ) 
 

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي   -أ
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول    من " الدفعات الممنوعة "
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أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، إلى صاحب  
ا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال  العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظ  " بغض النظر عما إذ

وذلك على سبيل المثال 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 . 

ت ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعا 
وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "  

 موظ  " 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

 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره . 

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
المستحقة للمقاول بم -2 المبالغ  العقد مبلغان يساوي ) ضعفي ( مبلغ  أن يخصم من  وجب هذا 

 الدفعات الممنوعة .
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغان يساوي ) ضعفي ( مبلغ الدفعات األخرى  -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  

 ) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
المجهزين أو المستشارين  يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو   -ج

فيما يخص هذا العقد موادان مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) على أن ال تقل هذه المواد في  
شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ  

ن هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي م
أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثب  أنها  

 مشتملة على هذه المواد . 
المشروالية على أي من الدفعات الممنوعة إذا   ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة -د

كان  القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي  باإلضافة 
 إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.  

 ص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريان ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .يبقى ن -هـ
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 لفصل الثامن عشر ا
 التأمين  

  "Insurance   " 
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 - يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 

كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطان ينص على المسؤوليات المتقابلة    يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، -
 ( .  Cross Liabilitiesلكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) 

 
 

 التأمين على األشغال ومعدات المقاول :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -" ما يلي :يضاف إلى نهاية هذه " المادة 
 ( من قيمة العقد المقبولة " .%115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 
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 الفصل العشرون 
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم      

 "Claims, Disputes and Arbitration   " 
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعيـين مجلس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

 انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من الشروط العامة نافذان ( ويستعاض عنها  تلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن
 - بما يلي : 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم  
 - فيه ( تنتهي :يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو 

( يومان من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف محال الى المجلس 60بعد ) -أ
 للنظر فيه ، او  

( يومان من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كان  هناك خالفات محاله الى المجلس 30بعد ) -ب
ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختل  عن ذلك . ويتعين 

 مدة .على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه ال
واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار بالعيوب،    عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، - جـ

 ففي هذه الحالة يتم تخييض بدل االستبقاء الى النص  .  
 -في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي :

 المجلس من حكم واحد .( مليون دينار يشكل 1.5اذا كان  قيمة العقد المقبولة تقل عن ) .1 
 ( مليون دينار ، ُيشَكل المجلس من ثالثة اعضاء .1.5اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .2 

 أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ) أ و ب ( .           
 
 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

ــال المـحددة في الـمادة ) ( (  1/4تلغى الفقرة األولى والتي تـبدأ بـــــــــــــــــــ ) ـما لم يكن ـقد تم ( وتنتهي ) بلـغة االتصـــــــ
 -:  ويستعاض عنها بما يلي

تتم  -مما لم يصبح نهائيان وملزمان  -" ما لم يكن قد تم  تسوية الخالف وديان ، فإّن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه 
 - يلي : لمابواسطة التحكيم وفقان   نهائيا  تسويته 

 

 ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم أخرى(.تتم تسوية الخالف نهائيان بموجب قانون التحكيم األردني النافذ ) -أ
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 القانون الواجب التطبيق ، وتشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب  -ب
 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة )  -ج

 

 انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :   –(  20/8المادة )  
 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

 ( والمتعلقة بقرار المجلس .20/4ال يتم تطبيق المادة ) -أ
 -تعّدل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتصبح كما يلي :

ــادة )  -ب ــي المـ ــا ورد فـ ــالرغم ممـ ــوية 20/5بـ ــة التسـ ــد محاولـ ــيم بعـ ــى التحكـ ــالف الـ ــة الخـ ــريقين احالـ ــن الفـ ــق الي مـ ( يحـ
 ( . 20/5الودية وكما هو مشار اليه في المادة )
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 الشروط الخاصة اإلضافية   -ب
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 الشروط الخاصة  -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . وص  المشروع موضوع هذا العطاء *
مكرر الدرج.  شامال  متر مربع لكل وحدة    117بمساحة    البترا  –البيضا    – وحدة سكنية في منطقة ذراع قماش    50انشاء  

وبناء القواعد وإقامة االعمدة والجدران والعقدات  و جدران و ادراج  يتضمن المشروع اعمال التسوية للموقع العام والحفريات  
 واعمال التشطيب من الميكانيك والكهرباء واالعمال المدنية لكل وحدة سكنية.

 االلتزامات العامة للمقاول:  –(  1/  4المادة )         *
 على المقاول ما يلي: يجب  

 لجميع األعمال.  Shop Drawingsأن يقوم بتقديم المخططات التنفيذية  .1
أن يقوم بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسم والتفاصيل المطلوبة من قبل المهندس خالل فترة اإلنشاء  .2

 واالحتفاظ بسجالت التعديل خالل فترة العمل.
عمل يتعين على المقاول أن يقدم المخططات )ثالثة نسخ( كما تم ( يوم من تاريخ تسليم ال15كذلك وخالل ) .3

 حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس. As Built & GIS Drawings)تنفيذها )

 نظام توكيد الجودة ) إن كان مطلوبان ( .   –(  9/  4المادة )  *
 .وذلك على نفقته وما ورد ببنود العطاء الفنية المواصفات حسب  ةبمتطلبات ضبط الجوديلتزم المقاول  

 التعـاون والتنسيق:   –(  6/  4المادة )         *
 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي:  6/   4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

لديهم حق الدخول الى الموقع  تقديم جميع التسهيالت والتنسيق الكامل مع أي فرد من أفراد صاحب العمل أو مقاوليين ممن 
 خالل فترة تنفيذه لألعمال أو خالل المراحل المختلفة من المشروع. 

 اجراءات السالمة .    –(  8/  4المادة )  *
 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي:  8/   4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

والكشافات إذا لزم األمر لتوفير اإلنارة لموقع العمل حسب  على المقاول أن يقوم بتزويد وتجهيز الموقع باإلضاءة الكافية  -أ
مايتم الموافقة عليه من قبل المهندس ، وعليه كذلك وضع اإلشارات التحذيرية حول الموقع وذلك حسب ما يتم اعتماده  

 والموافقة عليه من قبل المهندس.
رسمية عن أي حادث يقع في الموقع تسبب في  على المقاول أن يكون مسؤوال عن إبالغ اإلستشاري المشرف والسلطات ال -ب

 إصابة أي عامل أو مستخدم، وعليه تزويد مدير االشراف بكافة التفاصيل.
 على المقاول تجهيز مركز لإلسعاف األولي لخدمة أفراد جهازه العامل و أفراد صاحب العمل ألية إصابات موقعية. -ج
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دني بخصوص تنظيم توزيع مستودعاته ومواده بشكل يضمن سالمتها  على المقاول أن ينفذ بدقة جميع تعليمات الدفاع الم -د
وسهولة الوصول إليها مع ما يلزمها من طفايات حريق وعليه أن يستشير بذلك المختصين في مديرية الدفاع المدني منذ 

 البداية، ويطبق تعليماتهم. 
 مالبس السالمة العامة:   -ح 

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 العمل   BS5240ومطابقة للمواصفات 

 باقي القبعات.  على أن يكون لون قبعات جهاز المقاول مختلفا  عن لون 

مختلفه وحسب ما يحدده مدير االشراف (  وبمقاسات)بالعدد الالزم  Safety Shoesكمـا يقـوم المقاول بتقديـم أحذيـة 
بحيث يكون نعل ومقدمة الحذاء مصفحا  بالحديد وذلك لجهاز اإلشراف وممثلي صاحب إلرتداءها في الموقع وتكون 

 على أسعار المقاول. تكاليف هذه القبعات واألحذية محملة

 يعدل ما ورد في الشروط الخاصة كما يلي:   -ط 

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. 

عمل الحق باتخاذ  في حال عدم التزام المقاول بأي من متطلبات السالمة العامة الواردة ضمن شروط العقد فلصاحب ال –ي 
جميع اإلجراءات الالزمة والتي تضمن تقيد المقاول بجميع متطلبات السالمة العامة حسب األصول ، بحيث تشتمل هذه 

اإلجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة من المقاول وحجز مبالغ مالية لحين إلتزام المقاول بمتطلبات السالمة العامة بصورة  
 مكانية تنفيذ هذه األعمال من قبل طرف آخر وخصم كلفة ذلك من مطالبات المقاول.مرضية باإلضافة إلى إ

 مدة اإلنجاز    –(  2/  8المادة )  *
 .من تاريخ المباشرة المحدد في أمر المباشرةتقويميا  سبعمائة و عشرون يومان  )720) مدة اإلنجاز الكلية -

 برناما العمل. –( 3/  8المادة ) *
 الزمني الرئيسي البرناما  .1

( يوما  من تاريخ تسلمه الشعار 14خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل -
وان يقوم بتحديث برنامج العمل دوريا وكلما دعت إليه الحاجة   ، Primavera Softwareالمباشرة  باستخدام 

لبرنامج على تفصيالت كاملة لموارد ) آليات،  وحسب مالحظات وموافقة المهندس المشرف. على أن يشتمل ا
 عدد، أفراد،..الخ( المقاول وآلية توزيعها لضمان استكمال األعمال في مواعيدها المحددة. 



130 

 

في حال إخفاق المقاول بإعداد وتقديم وتحديث أي من البرامج الزمنية المطلوبة، يحق لصاحب العمل بناء  -
  ( 100)المقاول الشهرية المستحقة أو تغريم المقاول مبلغا وقدره على توصيات مدير االشراف تعليق دفعات 

عن كل يوم تقويمي في التأخير عن تقديم البرامج.  هذه الغرامات ال تعفي المقاول من إلتزاماته  دينار مائة 
 التعاقدية الوارده في وثائق العقد.

 براما العمل  تعديل  .2
 الحوال التالية: يجب على المقاول تقديم جدول زمني معدل في ا -

 أ( صدور امر تغييري معتمد من قبل صاحب العمل يصاحبه تعديل مدة االنجاز.

ب( صدور تمديد مدة من صاحب العمل اما بسبب ايقاف األعمال بأمر منه او لظروف قاهرة يتم اإلتفاق 
عليها. وعلى مقاول األشغال في تلك االحوال ان يقدم مقترحاته لتعديل الجدول الزمني مع الحسابات والتحاليل  

 راستها.  والوثائق التي تبرر مثل ذلك التعديل، بحيث يتمكن مدير االشراف من د

وفي حالة الموافقة على الجدول الزمني المعدل تعدل التواريخ المرحلية والتاريخ النهائي الكتمال اعمال عقد  
 مقاول األشغال تبعا لذلك. 

 ج(  إذا طلب منه مدير االشراف ذلك بناءا على أسباب محددة.

 تعويضات التأخير .   –(  7/  8المادة )  *
 : اء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفةبالنسبة إلى تسليم المشروع على أجز 

 باإلضافة إلى ما ورد في هذه المادة يضاف ما يلي: 
باإلضافة إلى التزام المقاول بدفع تعويضات التأخير المترتبة عليه، يكون المقاول ملزما بدفع  كافة المصاريف و 

مكاتب الموقع عن كامل مدة التأخيرات باإلضافة إلى عالوات  األجور المترتبة لجهاز اإلشراف وإدامة و خدمة جميع
   العمل اإلضافي التي يتم الموافقة عليها من قبل صاحب العمل والمهندس.

 التعديالت بسبب تغير التكاليف.  –(  8/  13المادة )  *
 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي : 

لرئيسية وأسعار المحروقات , ويجب الحسم منه في حالة انخفاض أسعار المواد الرئيسية   " عن زيادة أسعار المواد ا
 وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار" اعتمادا على تعاميم وزارة األشغال العامة والسكان. 

 الدفعة المقدمة:  –( 14/2المادة ) *
من قيمة العقد   %5الدفعة المقدمة على دفعتين كل منها  سوف يتم تقديم الدفعة المقدمة للمقاول بعد تقديم كفالة

 يلي: المقبولة، وكما
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 بعد توقيع المقاول اتفاقية العقد والمباشرة في توريد التجهيزات للموقع و األعمال األولية.  5% -
 بعد تاريخ أمر المباشرة وعند استكمال األعمال األولية و المساحية. 5% -

 

 الدفعات المتأخرة:  –( 14/8المادة ) *
 (": 7/ 14"اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة ) إضافة الجملة التالية بعد   

 من التزاماته المنصوص عليها ضمن العقد""مالم يكن التأخير في االستالم ناجم عن تقصير المقاول بأداء أي 

 المتطلبات العامة للتأمين: -( 18/1المادة ) *
 ( والتي تنص على ما يلي:   (Cross Liabilitiesكما يضاف إلى نهاية هذه "المادة"  تعريف المتطلبات العامة للتأمينات   

جم عن حوادث في الموقع لكافة األعضاء  )هي المسؤوليات التبادلية التي تترتب للمطالبات وللقضايا التي تن
المشمولين بها والمسميين ضمن بوليصة التأمين )صاحب العمل ، المقاول و اإلستشاري المشرف, وأي شخص ممول  

 له مصلحة بالمشروع )وكأنها بوليصة تأمين منفردة لكل منهم(. 

 التأمين ضد إصابة االشخاص واالضرار بالممتلكات .  –( 18/3المادة ) *

 يضاف بند هـ :  -
".يجب أن يشمل الغطاء التأميني أضرار الغبار والتلوث الذي يلحق الضرر بالمزروعات واالشجار والممتلكات نتيجة  

 ."أعمال التنفيذ المختلفة
 (   18/12/2011بتاريخ   49385/ 63/1)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.  

 االحتياطات المعقولة لمنع أي خسارة أو ضرر ألي منشأة في المنطقة المحيطة.يجب على المقاولين اتخاذ جميع  -

 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  
ول الحق في طلب أية أوامر تغيرية في أسعار  اللمق في مرحلة التنفيذ وخالل مرحلة تسليم المشروع. و كذلك ليس

 لبنود مستحدثة لكنها موصوفة في جدول الكميات في أماكن أخرى.
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 شروط للمقاولين المتمرسين للعمل في الموقع :       *
ــية ةهام  ةإن موقع العمل )محمية البتراء( يعتبر منطقة أثري ــوصــــــــ لذا على المقاولين أخذ كل االحتياطات    ،ذات خصــــــــ

التعليمات الخاصــــــــة   ةوالرجوع إلى مهندس المشــــــــروع والتقيد بكاف  ،الالزمة لحماية الموقع خالل تنفيذ أعمال المشــــــــروع
 والعامة بشروط العطاء.

 عــام:

 على المقاول أن:

قبل مهندســـــــــي دائرة اآلثار   تخزين المواد والمعدات الخاصـــــــــة بتنفيذ المشـــــــــروع بالمكان المخصـــــــــص والمحدد من -
 العامة.

 تأمين واستخدام حواجز لفصل مناطق العمل عن المناطق العامة والزوار. -
 التقليل بقدر اإلمكان من الضجيج والمخلفات خالل مدة العمل. -
 تأمين حراسة للمواد والمعدات بعد أوقات الدوام الرسمي. -
 خلفات واألدوات وغيرها خارج المنطقة المحددة للعمل.الحفاظ على نظافة الموقع: عدم تراكم النفايات والم -
 القيام بأعمال التنظيف والتخزين بشكل يومي للموقع. -
 استخدام المركبات فقط في األماكن والممرات المخصصة  وبموافقة مهندسين دائرة اآلثار العامة. -
 منع العاملين في المشروع من النوم في األماكن العامة خالل ساعات النهار. -

ــوب   ــفل منسـ إن هذا الموقع بالتحديد هو موقع تاريخي وطني ذو أهمية ويحتوي على معالم أثرية وثقافية فوق وأسـ
 سطح 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. -
 منعا  باتا  السير أو وضع مواد و/أو أدوات على المعالم األثرية.منع  -
 منع استخدام المعدات الثقيلة والتي يصدر عنها ارتجاجات وضجيج. -
 ضرورة التنسيق المباشر مع إدارة المشروع قبل القيام بأعمال الحفر داخل الموقع . -
تنبيه مهندس دائرة اآلثار العامة والمسـئول عن الموقع في حال حدوث أي انسـكاب أو ضـرر أو كشـف للمصـادر   -

 األثرية خالل القيام بأعمال المشروع.
 لمستخدمة في الموقع.القيام باألعمال بشكل مقبول وحسب متطلبات الجودة ا -
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المرونة في أسلوب تنفيذ األعمال بحيث يتقبل حدوث أي طارئ من حيث تعديل سير وبرنامج العمل بما يتناسب   -
 مع المستجدات وذلك بعد أخذ موافقة صاحب العمل.

 روع .عدم السماح أليه آلية الدخول إلى الموقع إال بعد أخذ اإلذن وتحديد مكان تواجدها من قبل إدارة المش -
 عرض هذه الشروط في الموقع بحيث يتسنى لجميع العاملين قراءتها وااللتزام بها. -

ــب القـانون األردني ل ـثار رقم   , ـفإـنه يحق ـلدائرة اآلـثار العـامـة إيقـاف العمـل في الموقع في حـال حـدوث أي 21بحســــــــــــ
إجراءات سريعة إليجاد الحل المناسب  ضرر للمصادر األثرية والتاريخية في الموقع, وعندها يترتب على المقاول اتخاذ  

 مل .دون التسبب بتأخير سير الع

 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية :  *
 :  ة عامالتزامات -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع .-1
 ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . عدم استعمال ) الموقع-2
 .، ولمنع االضرار بأعمال المشروع تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير-3
المحافظة على األشـجار والمروج والسـياجات بشـكل مالئم، وزرع بديل لما لم يصـرح له باقتالعه وإعادة السـياجات إلى حالتها -4

 األولى حسب تعليمات المهندس .
في حالة وجوب إنشـاء سـقالة على ملك أحد المجاورين، فعلى المقاول أن يقوم باالتصـال معه، وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ -5

 .  حساب المقاولذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى 
 

 ضبط وإدارة العمل : - ب

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع . -1
يســجل فيه درجات حرارة الهواء القصــوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعّدل   أن يعد ســجالن خاصــان باألحوال الجوية ، -2

 هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير . -3
 أن يضع جدوالن لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالن بأول . في حالة إصالح العيوب ، -4
أن يزود الموقع بالفتات تبين اسـم المشـروع ، واسـم صـاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشـكل الذي يتفق مع   -5

 المهندس عليه .
ــاول  -6 ــى المقـ ــب علـ ــا فيجـ ــل مـ ــادة أو عمـ ــدس لمـ ــاعد المهنـ ــدس أو مسـ ــض المهنـ ــة رفـ ــي حالـ ــدء فـ ــل البـ قبـ

ــل المهنـــــدس أو المهنـــــدس ،  ــه باإلعـــــادة أو التصـــــحيح إلـــــى ممثـــ ــع أن يقـــــدم مقترحاتـــ بتصـــــحيح الوضـــ
 وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

 إذا كـان مطلوبـا منـه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعليـه أن يزوده بمشـــــــــرف ذي خبرة لتـأديـة المهـام  -7
 التالية :
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الحكوميه ليتم اعتماد احداها لدى دائرة العطاءات  مصــــنفه بالفئه االولىعلى المقاول تقديم ثالثة مختبرات   
اختيار أن تتم بعض االختبارات لدى مختبرات الجمعيه العلميه الملكيه  العمل  وللمهندس المشــــرف وصــــاحب

 .وطبقان للعقد وشروطه أو مختبرات وزارة االشغال العامه واالسكان وذلك على نفقة المقاول 
 هنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد :ممارسة م  - ج

 

 الممارسة الجيدة:  - 1
فإنــــه مــــن المفهــــوم أن تكــــون تلــــك  إذا لــــم يكــــن قــــد حــــدد وصــــ  كامــــل لمــــادة أو منــــتا أو مصــــنعية ،

المــــادة أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنتا مــــن مضــــامنيه منطقيــــان لممارســــات 
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. Mسية مثل )  إذا حدد لمادة مواصفات قيا
 تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.

 

 المواصفات المقيدة  : - 3
بالبند   التقيد  المقاول  فإنه يجب على  المنتجات  المواد أو  ما حدد مصدر واحد إلحدى  يغير ذلك إذا  ، وال 

 المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 عالمات مرافق الخدمات المخيية :  - 4

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات  
وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها   مساحية واضحة ، 

. 
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  -أ

 وزارة العمل المسبقة . 
عدم إعطاء أية عطاءات فرالية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كان  األسباب وعلى أن      -ب

 نية فقط .يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األرد
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  
اح للشركات األجنبية ومقدار ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السم

 -مساهمتها وتشكل على النحو التالي :
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسان 
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 وعضوية السادة  
 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان  
 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية   

 نقيب  المهندسين 
 نقيب المقاولين 

 بالمشروع.وممثل عن الدائرة ذات العالقة 
 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : - 2

 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو   - 

 باالنفراد إذا اقتض  المصلحة العامة ذلك .
وفـــي حالـــة تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولين غيـــر أردنيــــين فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولين  -

ــل ن ــة ال تقـ ــة أردنيـ ــغيل عمالـ ــن )بتشـ ــبتها عـ ــدرة %70سـ ــة والمقـ ــاهرة المطلوبـ ــة المـ ــوع العمالـ ــن مجمـ ( مـ
تقــــديران حقيقيــــان بموافقــــة وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد مــــن 

 العمال األجانب العاديـين غير المهرة .
 

اال  -3 العامة  المساهمة  والشركات  والبلديات  العامة  والمؤسسات  الوزارات  الوزراء  على  رئيس  ببالغ   لتزام 
واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل    1990( لسنة  6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
( 7إنذار المقاول المخال  خطيان على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 سبعة أيام . 
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.  -ب

 

الوطني   -4 البناء  الواردة في كودات  المواصفات  تعتمد  العامة والخاصة  المواصفات  في  تبين وجود نقص  إذا 
 األردني بحدها األدنى . 

 

 على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال . -5
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 معلومات مطلوبة من المقاول 
 المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : اممثل ومستخدمو  *

ة   الي كحـد أدنى، وبحـيث يكون الجهـاز متفرغـان للعمـل في الموقع طيـل يتعين على المقـاول أن يعين الجهـاز المنفـذ الـت
مدة تنفيذ المشـــروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشـــراف أو التنفيذ أو كليهما على 

 مشاريع مماثلة :
 مدير مشروع / مدني:   (أ)

مدير بتعيين  المقاول  )لل  ايلتزم  خبرة  مدنية  هندسة  بمؤهل  مفوضاً  وكيال  سن10مشروع  األقل    وات(  على 

مشاريع ذات متطلبات مشابهة من حيث النوعية والحجم وان يكون على المتخصص بمجال االشراف او تنفيذ 

وفي حال عدم االلتزام    ،روععلم ودراية بمتطلبات العمل شريطة احضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين للمش

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول.2000بهذا الشرط يتم خصم مبلغ وقدرة )

 

 : مدني /مهندس موقع -

( سنننوات على األقل متخصننص بمجال االشننراف او تنفيذ على مشنناريع ذات 7يلتزم المقاول بتعيين مهندس خبرة ) -
متطلبات مشننابهة من حيث النوعية والحجم وان يكون على علم ودراية  بمتطلبات العمل بمؤهل هندسننة مدنية او ما 

للمشنروع وفي حال عدم االلتزام بهذا الشنرط يتم يعادلها شنريطة احضنار شنهادة تفرغ من نقابة المهندسنين ،  متفرغ  
 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول .1200خصم مبلغ وقدرة )

 
 مساح : -

( سنوات شريطة التفرغ للمشروع   10يلتزم المقاول بتعيين مساح بمؤهل دبلوم هندسه مدنية خبرة ال تقل عن )  

 نار شهريا من استحقاقات المقاول . ( دي1000وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلغ وقدره )

 مراقب أبنية: ( ب)

( سنوات شريطة التفرغ   10يلتزم المقاول بتعيين مراقب أبنية بمؤهل دبلوم هندسه مدنية خبرة ال تقل عن )  

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول.750للمشروع وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلغ وقدره )

 حاسب كميات:  (ج)

( سنوات شريطة التفرغ  10ل بتعيين حاسب كميات  بمؤهل دبلوم هندسه مدنية خبرة ال تقل عن ) يلتزم المقاو

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول .750للمشروع وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلغ وقدره )

 مهندسين كهرباء و ميكانيك ) بدوام جزئي(:  ( د)

وكهر ميكانيك  مهندسين  بتعيين  المقاول  بخبرةيلتزم  متفرغ  غير  جزئي  بدوام  ادنى  7)    باء  كحد  سنوات   )

  متخصصة بمجال االشراف على مشاريع ذات متطلبات مشابة من حيث النوعية والحجم وان يكون على علم 

من استحقاقات   عن كل يوم  ( دينار40وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلغ وقدره )،  ودراية  بمتطلبات العمل

 .المقاول

 

 مهندسين حديثي التخرج : )ز( 

( شريطة احضار شهادة تفرغ من نقابة  4يلتزم المقاول بتعيين مهندسين حديثي التخرج حسب نظام تشغيل العمالة عدد )  

ويشترط أن  شهريا من استحقاقات المقاول ( دينار400) هالشرط يتم خصم مبلغ وقدر بهذاوفي حال عدم االلتزام المهندسين 

 ين من نفس أبناء المنطقة )إقليم البترا(. يكون كادر المهندس
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 مالحظة: 
حالة تخل    يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي

المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب  
 مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .

 
 
 

 
 تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه .  *

 
 فئة التصنيف      اسم المقاول                  

 أولي    ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الميكانيك 
  أولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الكهرباء 
 

على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين األردنيـين  *
تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات  والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( 

المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند   قانون نقابة  بالمقاولين غير األردنيـين وفقان ألحكام  الخاصة 
إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون  

 يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .  أن
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 النموذج 
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية 

 
يرجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقان ألحكام 

 قانون ............................................................... المعمول به . 

 
 نقيب المهندسين األردنيـين . 
 ت األردنيـين . أو نقيب مقاولي اإلنشاءا

 
 ( .  Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

 
 كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمل يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم  

( يومان من    730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة )  
والمعدات   األجهزة  من  أي  الستبدال   ، وخالفها  المالية  المقاول  مسؤولية  الكفالة  هذه  تشمل  وبحيث  األشغال  تسلم  تاريخ 

( يومان من تاريخ تسلم    730ع وتوفير القطع التبديلية محليان أو أجنبيان ولمدة )  الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصني
 األشغال.
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 اإلضافيةالشروط الخاصة 
التنسيق مع الدوائر والمؤسسات والشركات ذات العالقة كشركة الكهرباء والماء فيما يتعلق   -أ

 بالخدمات المرتبطة بها. 

مرحلة إلى أخرى إال بعد الحصول على موافقة المهندس المشرف على المقاول عدم االنتقال من  -ب 
 ة الخطي

 بدالت   لمهندس للمقاول أن يعمل خارج أوقات الدوام الرســــــــــــمي، فأن المقاول يتحملاإذا صــــــــــــرح   - ج
 اإلشراف للساعات الزائدة عن ساعات الدوام المقررة.

 كانت عليه. على المقاول إعادة تصويب كافة األوضاع المحيطة بمناطق العمل كما  -د 

من   14/3( نسخ حسب المادة 5على المقـاول تزويد السلطـة بالمطالبات الماليـة مكونـة من ) - ه
 عقد المقاولة 

على ان  ومحملة على العطاء (  طيلة فترة المشروع 2على المقاول تقديم سياره لالشراف عدد ) - و
 : ةتكون حسب المواصفات التالي

فما فوق صناعة يابانيه محرك ديزيل قوة   2019موديل   4*4دبل كابينه   بكب   تين سيار  .1
 . 2500- 1600العزم من   3600

يتحمل المقاول كل ما يلزم السياره من صيانه وغيار زيت والتامين الشامل والترخيص وكل ما  .2
 يلزم.

ينار  ( د 200بما ال يقل عن ) يتحمل المقاول مصروف المحروقات للسياره طيلة فترة المشروع .3
 .شهريا  

 طيلة فترة المشروع. جهاز االشراف الى ات يتم تسليم السيار  .4

 ( الف وخمسمائة دينار شهريا. 1500في حال عدم توفير السياره يتم حسم مبلغ وقدرة ) .5

 بعد انتهاء المشروع للمقاول.تعود ملكية السيارات  .6
على المقاول تقديم خلطة تصميمية للخلطات الخرسانية المسلحة والعادية وجميع الخلطات ليتم   - ز

 مشرف قبل البدء بتنفيذ اعمال المشروع.اعتمادها من المهندس ال
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في الموقع يحتوي على مكتب لممثل المهندس وحمام   االشرافعلى المقاول تأمين كرفان لجهاز  - ح
ويكون مؤثث بشكل جيد مع جهاز كومبيوتر ومراسل وإدامة هذه المكاتب بالقرطاسية الالزمة  

 وعلى نفقته.  لة عمل المشروعوالكهرباء و االنترنت والمياه وغيرها من ضرورات العمل طي

تعتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة مكملة للجزئين األول والثاني من دفتر عقد المقاولة   - ط
ومكملة للمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة 

 . واإلسكان

العرض الفني مع الوثائق المطلوبة تقدم العروض في ثالث مغلفات ومنفصلة، األول يتضمن   -ي
غل  الثاني يتضمن العرض المالي ويكتب عليه "العرض المالي" مويكتب عليه "العرض الفني" وال

العطاء ويتم وضع المغلفات الثالث في مغل  رابع مختوم  والمغل  الثالث يتمضن تأمين دخول 
العطاء ورقمه وسيتم المناقص واسم  المغل  اسم  استبعاد أي عرض يرفق    ويكتب على هذا 

  . العرض المالي ضمن العرض الفني
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  
 

 نموذج كتاب عرض المناقصة  - 1ج
 ملحق عرض المناقصة  - 2ج
 نموذج كفالة المناقصة  - 3ج
 نموذج اتفاقية العقد  - 4ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بعضو واحد  ( - 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
 موذج إقرار بالمخالصة ن - 11ج
 نموذج التزامات المقاول  - 12ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  - 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  - 14ج
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   1ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة 
Letter of Tender 

 المشروع:..................................... العطاء رقم:...................................................... 
 ................................................................................................................ 

إلى السادة ) صاحب العمل(: 
 ..................................................................................................................... ..... 

المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ،   الظروف  الموقع والتعرف على  لقد قمنا بزيارة 
وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: ............................ 

المشروع أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها   المتعلقة بتنفيذ أشغال  الموقعين  المذكور أعاله ، ونعرض نحن 
وقدره:   إجمالي  مبلغ  مقابل  أعاله  المدرجة  الوثائق  هذه  كل  يشمل  الذي  العرض  لهذا  وفقان  فيها  عيوب  أية  وإصالح 

 شروط العقد . ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقان لنا بموجب 
 

الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين   إننا نقبل تعيـين " مجلس فض 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

يمكنكم  ( يومان من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزمان لنا ، و 90نوافق 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 )
 ة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقان لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .بتاريخ أمر المباشر 

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصــة " هذا مع " كتاب القبول أو 
 لزمان فيما بيننا .قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقدان م

 

 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
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   2ج
 ملحق عرض المناقصة 

Appendix to Tender 
 انشاء وحدات سكنية ذراع قماش المرحلة الثانية المشـروع:  
 2022/ 14م . ع : العطاء رقم 

 
 

 التحديدات  المادة رقم  البيان 
 اسم صاحب العمل : 

 عنوانه:
1/1/2/2 
 1/3و

 رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
 28وادي موسى / ص ب  

 اسم المهندس: 
 عنوانه:

 مفوض البنية التحتية في سلطة اقليم البترا التنوي السياحي .  1/1/2/4

 28وادي موسى / ص ب  
 اسم المقاول:

 عنوانه:
1/1/2/3 
 1/3و

 

 أربعون ال  دينار (  40000) التعليمات  المناقصة دخول كفالة 
 ( من قيمة العقد %5) التعليمات  ضمان إصالح العيوب
 ( يومان تقويميان من تاريخ أمر المباشرة720) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال 
 تقويميان ( يومان 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب 

إلى  الدخول  حق  المقاول  فيها  سيمنح  التي  المدة 
 الموقع 

 من تاريخ أمر المباشرة ةتقويمي مايأ( 7) 1/ 2

المحدد  التاريخ  بعد  العمل  لمباشرة  المحددة  الفترة 
 للمباشرة  

  ( يومان ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة اإلنجاز15) 1/ 8
 لألشغال 

المحددة   لمشاريع  الفترة  األشغال  تسلم  للجنة 
 المستشييات 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 

 المقبولة"%( من " قيمة العقد __) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة 
 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات 

[    ]    من ثالثة أعضاء 
 نشوء الخالف( يومان من تاريخ 60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 ( من قيمة الدفعة%10) 14/3 نسبة المحتجزات  
 العقد المقبولة" ( من " قيمة %5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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 مهما تعددت الحوادث   أل  دينار لكل حادث  عشرون     (  20) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث 
الخالفات في   التي تعين أعضاء مجلس فض  الجهة 

 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .
 حسب أحكام القوانين األردنية السارية المفعول 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4/ 1 يحكم العقد القانون الذي 
 اللغة العربية 4/ 1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال 
 ( أيام في األسبوع6( ساعات يوميان، ولمدة )8) 5/ 6 مدة العمل اليومي واألسبوعي

المبلغ    " عن  للمقاول  تدفع  التي  المئوية  النسبة 
 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول 

  %15 ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في األشغال  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 الدائمة 

 دينار  ال  ةمائ (أل  دينار 100) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخل  األطراف عند  

 التعيـين . 
 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ  20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
[    ]  ثالثة أعضاء 

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم 
 عن كل يوم تأخير دينار   وستون  مائهثالث( 360) 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 الكش  المرفق في نهاية هذا الملحق  13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف 
 بيانات التعديل( )جدول 

 ( سنويان %5) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل (
 غير مطلوب  [       ] 9/ 4 نظام توكيد الجودة 

[          ]مطلــوب 
 ينار عن كل يوم مبكرد( -) 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

   قسم
   قسم
   قسم



145 

 

 - ) جدول بيانات التعديل ( : 13/8لخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة ا  اإلنشائية كش  المواد (2)
 - فقط : وذلك للمواد التي تحمل إشارة   

 
 االسمنـت   ✓
 حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات .   ✓
 اإلســفلت   ✓
 مكوناتها( الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن   ✓
 القطع الخزفيـة  ✓
 )للواجهات ان وجد( الحجر بأنواعـه  ✓
 الرخام والجرانيت بأنواعه   ✓
 (Guard Railالحواجز المعدنية الواقية )  ✓
 اإلشارات الضوئية   ✓
 األنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها .   ✓
 والمراجلالبويلرات والرديترات والحارقات   ✓
 المضخـات   ✓
 لوحات تحكم المضخات   ✓
 أغطية المناهل وملحقاتها   ✓
 أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها .   ✓
 األلمنيوم    ✓
 أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها .  ✓
 لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة .  ✓
 المقاسـم   ✓
 المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء   ✓
 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك    ✓
 أنظمة الحريق وإطفاء الحريق .  ✓
 شبكات البخار    ✓
 الكهربائية المولدات    ✓
 وحدات إنارة العمليات   ✓
 الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها .   ✓
 شبكة الغازات الطبية وملحقاتها    ✓
 صواني الكوابل .  ✓

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  4/2011/ 6(  تاريخ 1/7386/ 6/11تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) -( 2)

 مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدكت(    ✓
 أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم   ✓
 أنظمة الصوت والمناداه .  ✓
 ( CCTVالرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزة )أنظمة   ✓
 األلياف الضوئية .    ✓
 الكوابـل    ✓
 مالحظات:
 اعاله .    المواد اإلنشائيةشريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عن   ❖
لتعديل  ❖ الخاضعة  اإلنشائية  المواد  أو  لكل مشروع على حدا    األسعار   يجب تحديد  حسب طبيعته 

 من قبل صاحب العمل, وحسب القائمة التالية:   خصوصيته
 المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم )    /    (: 

 )الغير داخل بالخلطات الخرسانيه الجاهزه( .   االسمن  -    
 .   حديد التسليح -
 التعويض عن مكوناتها( . الجاهزه )مع عدم    الخلطات الخرسانيه -
 أغطية المناهل المعدنيه )السكب( .  -

في حالة عدم تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للمشروع تعتبر جميع المواد الواردة    ❖
في جدول بيانات التعديل و المذكورة أعاله, خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ أشغال  

 المشروع. 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )تم  -( 2)
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة   

Form of Tender Guarantee 
 

 المشروع:............................................. العطاء رقم:.............................................. 
العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة    إلى السادة ) صاحب

: ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما  
 اقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :كان  شروط العطاء تنص على أن يتقدم المن

  : مبلغ  لكم  يدفع  أن  عنه  رجعة  ال  بتعهد  يكفل   .......................................................... بنك 
 ي : ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يل

 

ــاء  -أ ــاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضـــ ــه بعد انقضـــ أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بســـــحب عرضـــ
 ( يومان ، أو  90صالحية العرض المحددة بـ ) 

 ( من شروط العقد ، أو 1/6أنكم 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 )
 .القوانين المعمول بها في األردن 

 
 توقيع الكفيل/البنك : .............................................

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيــع

 
 ............................................. : ــــخ ـــــــــــــــــــ التاريــ
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد   

Form of Contract Agreement 
 

 
 رقم:.................................................. العطاء            المشروع:.........................................

 
 

............ اليوم  هذا  في  االتفاقية  هذه  ...................................  ..حررت  شهر  من   ......................
 ............... لسنة

 بين      
العمل:   الفريق صاحب   " اعتباره  على   .................................................................................

 األول"
 و     

الفريق   " اعتباره  ......................................................................................على   : المقاول 
 الثاني" 

لعمل راكبان في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع:  لما كان صاحب ا
 .................................................. 

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

المنا فيها وتسليمها وفقان  ولما كان قد قبل بعرض  أية عيوب  الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح  قصة 
 لشروط العقد ، 

 

 - فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد . -1
االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه   -2 العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه  تاليان  " وثائق  المدرجة  الوثائق  تعتبر 

 الصورة:
  " كتاب القبول "   -أ
  المناقصة   كتاب عرض -ب
 مالحق المناقصة ذات األرقام: ...........................................................................  -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
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 المواصفات  -هـ
 المخططات    -و
 المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( . والجداول  -ز

 
 

 " قيمة العقد المقبولة: ...........................................................................................  -3
 ....................... ......................................................................  : " مدة اإلنجاز "  
 

يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح    المستحقة للمقاول وفقان للشروط ، إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4
 أية عيوب فيها وتسليمها وفقان ألحكام العقد . 

 
يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى   إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، -5

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد . 
 

وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقان للقوانين المعمول 
 بها .
 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      مقاول ( الفريق الثاني ) ال
 
 

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

 .... االسم: .....................................          االسم: ....................................... 
 . الوظيفة:.......................................          لوظيفة: ..................................... ا

 .. وقد شهد على ذلك:...........................           وقد شهد على ذلك:........................... 
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بعضو واحد (
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ......................................................................................................... المشروع:  وص 

 العمل : .............................................. عنوانه: ..................................................  صاحب

 عنوانه: ...................................................    ...... ..........................المقــــاول:...................

 عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يركبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات  
" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد   DAB" ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضان " المجلس "  

 - 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 المجلس على 18)  البند عمالن بأحكام   -2
 -النحو التالي :

 عن كل يوم كمياومات.)        (  دينار    -أ  
 مضافان إليها النفقات األخرى .   -ب 

( من شروط اتفاقية    17)    البند إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالن بأحكام   -3
 هذه االتفاقية .فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوّن للخالفات وفقان ألحكام 

 
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل   -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات . 17) البند المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
 
 ون األردني .إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القان -5
 

 صاحب العمل     المقاول     عضو المجلس 
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وص  المشروع: ............................................................................................... 
 ................................... .........  عنوانه: العمل : .......................................... صاحب

 عنوانه: ............................................  ...المقــــاول:.............................................
 . المجلس:........................................... عنوانه: ........................................... عضو

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يركبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات 

ن " المجلس" فإّن كالن من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلو
 -على ما يلي :

1- ، الخالفات  فض  التفاقية  شروطان  االتفاقية  بهذه  الملحقة  الشروط  التالية   تعتبر  التعديالت  إدخال  مع 
 عليها:................................................................................................... 

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس 18)  البند عمالن بأحكام   -2
 - على النحو التالي:

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 مضافان إليها النفقات األخرى .    -ب    

( من شروط اتفاقية    17)    البند إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالن بأحكام   -3
خرين كمسّوين للخالفات وفقان  فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآل

 ألحكام هذه االتفاقية .
 

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل   -4
 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات . 17) البند المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 عتبر عضو المجلس ............................... رئيسان للمجلس .ي -5
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -6
 

 

 صاحب العمل               المقاول       عضو المجلس     
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
( يومان من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه خالل  60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1

 ( يومان من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .60)
( يوم من تاريخ  28وذلك خالل مدة ) باالتفاق بين الفريقين ، يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس -2

إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها  
 ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخييض بدل االتعاب الى النص  .   

 عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون أسباب مبررة.اليجوز لفريقي التعاقد  -3
يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدان ومستقالن عن الفريقين ، وأن يفصح عند   -4

على  تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وق  الحق إذا أصبح  
علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق  

 اآلخر .
أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال   يتعين على عضو المجلس -5

وافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن  يصرح عن أي من مضامينها إاّل بم
 يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين .

أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض   يتعين على عضو المجلس -6
 ه  الفريق اآلخر . قضيته وتقديم ردوده على ما يقدم

في أي حال مسؤوالن عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما   ال يعتبر عضو المجلس -7
 قام به ناتا عن سوء نية .

ُيدعى إليها  للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناءن على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع   -8
( ستين يومان    60يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على )  الفريقين في الوق  والمكان اللذين

 وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . 
كمحكم ( ، ويكون متمتعان بالصالحية الكاملة لعقد  أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس   يتعين على عضو المجلس -9

جلسات االستماع كما يراه مناسبان ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق 
  -بالصالحيات التالية :

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ،  -أ
 تعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، أن يس -ب
 أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه . -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،  -د
 وع الخالف ،أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموض -هـ
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أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله   -و
أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة 

 صحيحة عن موعد الجلسة .
 التفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلسالتنازل عن ا ال يجوز لعضو المجلس -10

 اآلخرين ) إن وجدوا ( . 
 كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به .  يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس -11
المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين   أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة يحق لعضو المجلس -12

 ( يومان .  28إشعاران بذلك مدته ) 
إذا تخل  المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى  -13

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها .  عضو المجلس
( يومان . وفي حالة اسـتقالته أو موته  28أن يسـتقيل شـريطة أن يعلم الفريقين بإشـعار مدته )  لعضـو المجلسيمكن  -14

أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضـه االسـتمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين على 
 .يخ انقطاعه( يومان من تار 14الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ) األعضاء( والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات   -15
 باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .

( يومان من  56يتعين على المجلس 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 -
 يجب أن يكون مسببان, و -
 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقان لهذه الشروط . - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشت  آراء أعضاء المجلس. 
( المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتا عن   مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين
 ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبح  باطلة أو غير فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18
 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، -
 مضافان إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتيية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،  -
 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتان طيلة مدة أداء عضو المجلس -
( يومان من تاريخ تسلمه المطالبات 28بدل أتعابه ونفقاته خالل ) مقاول أن يدفع لعضو المجلسيتعين على ال -

للمقاول عن طريق مطالبات الدفع الشهرية  ( منها    % 50الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )
 .  التييقدمها المقاول
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 -ن مراعاة ما يلي :اذا كان " المجلس" مشكالن من ثالثة اعضاء فإنه يتعي -19
 على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و .أ
وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين   انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ،  .ب

 يجوز لهم الطلب من العضو المخال  اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين       

  -االستمرار في إتخاذ القرار :االخرين ، رغم ذلك ، 
 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو   -1   
وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين بعدم   ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ،  -2   

 اتخاذ قرار .
يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر كيابه بدون عذر أو   -3
 تبرير 

يتم النظر في   إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه -20
 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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   7ج
 

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 
Performance Guarantee 

 

 
 ....................................................................................................... إلى السادة: 

 
 ......................................................................................  يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا :

 
 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول.....................................................................................  

................................................... ................................................................. 
 بخصوص العطاء رقم )     /    (

 
 المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ......................( دينار أردني 

 

ذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ................................... وذلك لضمان تنفي 
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

 –لتزاماته بموجب العقد شرط مع ذكر األسباب الداالية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من ا -
 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع . 

 
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيان بتاريخ  

.............. ما لم يتم تمديها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب  ................... شهر .................. من عام 
 العمل 

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ................ 
 المفوض بالتوقيع: ..................... 

 . ........التاريـــــخ : ...................
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   8ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 إلى السادة: .................................................................................................... 
 ...................................................................................   يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا :

 .................................................................................. , المقاول: قد كفل بكفالة مالية
 .......................................................... ...................................................... 

 بخصوص العطاء رقم )     /    ( 
 المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ...........................( دينار أردني  

قاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعماالإلصالحات  ................................... وذلك ضمانان اللتزام الم 
 والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة . 

 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي    – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم   – وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص  تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداالية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض  

أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  
 على إجراء الدفع . 

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول  
 مال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل . بإك
 

 مصرف: ................  توقيع الكفيل/
 المفوض بالتوقيع: ..................... 

 . ــــخ : ................... ــــــــــــــــــــالتاريـ
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 9ج
 الدفعة المقدمة  نموذج  كفالة

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
 ............................................................................................................. إلى السادة: 

 
 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : .............................................................................. 

 
 ........( دينار أردني ........................................................................... بمبلغ : )...............

 
بمشروع  الخاص   ......................................... رقم:  العطاء  بخصوص  المقدمة  الدفعة  كفالة  مقابل  وذلك 
المقدمة حسب شروط   الدفعة  قيمة  بسداد  المقاول  قيام  بتأمين   ..........................................................

 العطاء .
 

مبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم ال
 أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائيان لحين 
 قدمة بالكامل .سداد قيمة الدفعة الم

 
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ................ 

 ع: ..................... ــالمفوض بالتوقي

 خ : ................... ـــــــــــــــــــــــــــــــ التاريـ
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 10ج
 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  

 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................ 
 .................................................................................................................... 

 ا وخاتمنا في أدناه .................................................................... نقر نحن الموقعين إمضاءاتن
 ................................................................................................................... 

 ......... مبلغ ) .............................. ( ديناران أردنيان بأننا قبضنا من .....................................
 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..................................................... 

 ................................ موضوع العطاء رقم ...............................................................
المملكةاألردنية   وحكومة   ..................................................................... ذمة  نبرئ  فإننا  وبهذا 
 الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا 

 ...............................................  صاحب العمل وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى
منا  إقراران  هذا  يشكل  أن  )دون  الثبوتية  بالوثائق  معززة  المخالصة  هذه  تاريخ  من  يومان  وثمانون  اربعة  فترة  خالل 

ي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا  .................... بصحة هذه المطالبات ( وف 
ذمة   تبرأ  بحيث  وقيمتها  نوعها  كان  مهما  مطالبة  العملبأية  األردنية  صاحب  المملكة  وحكومة   .........................

للمشروع , و يستثنى من ذلك أي مبالغ   ياألولالهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم  
 (.13/8( و )13/7تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )

  
 وعليه نوقع تحريران في ..................................... 
 اسم المقاول : ............................................. 

 وقيع: .................................... اسم المفوض بالت
 توقيع المفوض بالتوقيع: .................................. 

 
 

 الخاتم: 
 
 



159 

 

 
 

 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
  

 

   ....................................................................................: أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
 .......................................................................................................................... 

 ........................................................................ :..نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 
 .......................................................................................................................... 

............................................................ .............................................................. 
 .بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناران أردنيان 

 

للعقد ، وذلك عن    ( من الشروط العامة 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 ........................... 

 

وحكومة المملكة األردنية الهاشــــــمية من أي حق أو عالقة بالمشــــــروع المبين أعاله إبراء عامان شــــــامالن مطلقان ال رجعة فيه 
( 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 
 ....................................................................                                   المقاول:  -1
 ....................................................................                              المدير العام : -2
 .................................................................... :    رقم مل  التصنيف في دائرة العطاءات -3
 ....................................................................                 فئة التصنيف : -4
 ...... .............................................................        سق  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  17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تح  المادة رقم )
األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو  العقد ، وعمالن بأحكام هذه المادة نرفق إقراران موقعان من قبلنا حسب 

أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى شخص 
و كان  ستدفع بشكل من " اآلخرين" ونرفق طيان وصفان مفصالن لهذه الدفعات األخرى ولمن دفع  وسببها سواء" تم دفعها أ

مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو  
ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو 

 ى المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالن . اإلحالة  عل
 

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحان خطيان إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفان 
أيهما يحدث أوالن كما ونوافق على قيام الفريق    مفصالن لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع

األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تح  المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( 
 منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 وعليه نوقع تحريران في       /      / 
 

 ل: ........................................................ اسم المقاو
 اسم المفوض بالتوقيع: .............................................. 
 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................ 

 .......الخاتــــم : ...............................................
 

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 9/ 17األمور المحددة بالمادة )  

 ف مغلق منفصل عن العرض . عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظر 
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 14ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 

       

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ......................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه..................................................................... 

 
( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا 17/9/2تح  المادة رقم ) أننا قد اطلعنا على ما ورد

العقد ، وعمالن بأحكام هذه المادة نرفق إقراران موقعان من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع  
أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم  أي مبالغ سواء" كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو  

بتقديم أي شيء ذو قيمةن ماديةن ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء"  
مقاولينا من الباطن أو نيابة"    مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من

عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظ   
" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ن رسميةن أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا  

أ أجل  العقد  من  أو  العقد  إلبرام  تجري  التي  المفاوضات  أو  المقاول  اإلحالة على  أو  نفسها  المزاودة   / المناقصة  و عملية 
 تنفيذهفعالن .

 
كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان  

قاولينا من الباطن أو أيان من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظ  " فيما يتعلق بتعديل ذلك من قبلنا أو من قبل م
 هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه . 

 وعليه نوقع تحريران في       /      / 
 اسم المقاول: ....................................................

 ع: ..........................................اسم المفوض بالتوقي
 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 ــم : ................................................ ــــــــــــــــ الخاتــ 
 
 

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 )  

 عن العرض . عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل 
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 تشمل آلية إحالة العطاء ما يلي: 

( في العرض  %70يستثنى كلياً وال يفتح العرض المالي للمقاول الذي تقل عالمته عن ) -1

 الفني. 

توزع العالمات على النحو التالي:  -2  

( من مجموع العالمات. %70العرض الفني حسب نموذج التقييم الفني / المرفق ) -    

( من مجموع العالمات. %30العرض المالي / المرفق ) -    

 

× عالمة التقييم الفني   70% 

 للشركة 

× أقل قيمة مالية   30% 

( )سعر  

  العالمة  

 النهائية  

ــ =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  +   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قيمة العرض المالي للشركة  أعلى عالمة تقييم فني  
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 تقييم العرض الفني 
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   عالمة( 30) الخبرات السابقةأوال :  

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

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

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

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

مطلوبة لهذا ( لطبيعة األعمال ال%60يعرف المشروع المماثل على أنه مشروع مماثل بشكل كلي أو )جزئي بما ال يقل عن 
 .(Landscapingأبنية وطرق وأرصفة وأعمال تشجير ) العطاء وبحيث يشمل على 

اسم المشروع   
 المماثل

 

 

وص  
المشروع  
 المماثل

) وصفا 
 مختصران( 

دور المناقص  
في المشروع  
 المماثل

 

الكلفة 
النهائية 
للمشروع  
)بالدينار  
 ( األردني

مدة 
المشروع  
 المماثل

 ) باألشهر(

اسم  
صاحب  
العمل لكل 
مشروع  
مماثل و  
 عنوانه

قيمة عطاء  
التنفيذ النهائية 
لكل مشروع  
 مماثل

عالمة  
 التقييم 

1  

 

      10 

2  

 

      10 

3  

 

      10 
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 عالمات( 5)المعدات :  ثانيا

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

االليات والمعدات   
 المستخدمة 

الوضع الحالي لالليات ) عاملة ، متوفرة  العدد 
 ، 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 ثالثا

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

 . الواردة في الشروط الخاصة اإلضافية

 العدد  الوظيفة  
اسم  
 الموظ 

 المؤهالت
الخبرات الفنية 
 المؤهلة للمشروع

سنوات الخبرة في 
 الشركة 

عالمة  
 التقييم 

مدير المشروع/ ممثل   1
 المقاول 

1 
    10 

 5     1 مهندس موقع   2

 5     1 مساح   3

 5     2 مراقب ابنية   4

 1     1 حاسب كميات 5

 مهندس كهرباء  6

 )دوام جزئي(
1 

    1 

 مهندس ميكانيك  7

 )دوام جزئي(
1 

    1 

مهندسين حديثي  8
 التخرج 

4 
    2 

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 رابعا

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

 منهجية العمل يجب ان تشمل :  

 عالمات( 3) (Primavera Softwareبرناما العمل ) باستخدام  -
 ، عالمات( 4)لمقاول و مسؤولياته توضيح الوسائل المتبعة من قبل المناقص في مراقبة أعمال ا -
 ،  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): التقييم العام للعرض الفني و محتوياته  خامسا 

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

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:

 أنا الموقع أدناه أوافق على صحة المعلومات الواردة في هذا العرض .

 االسم : 

 التوقيع : 

 التاريخ : 




