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 التعميمات الى المناقصيف
Instructions to Tenderers 

 
 (2021/ 6    ـ.خ) :العطاء رقـ

 إعادة تأىيؿ شكارع أـ صيحكف الخاص بمشركع:
 

طرح ىذا العطاء كالراغبيف باالشتراؾ في يمكف لممقاكليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصة بمكجب اإلعالف عف  (1)
المناقصة أف يتقدمكا لمحصكؿ عمى نسخة مف كثائؽ العطاء المكزعة مع دعكة العطاء كذلؾ مقابؿ دفع ثمف النسخة 

 المقرر.
 شمكلية كثائؽ العطاء (2)

  تشمؿ كثائؽ العطاء )المشركع ( ما يمي :         
 دعكة العطاء بما فييا اإلعالف. -2-1
 التعميمات الى المناقصيف. -2-2
 عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية كيتضمف: -2-3

 .الشركط العامة - أ
 الشركط الخاصة اإلضافية. - ب
 نماذج العرض كالضمانات كاالتفاقيات كالبيانات. -ج     

 المكاصفات العامة كالمكاصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 
 ر.جداكؿ الكميات كاالسعا  -2-6

  :إعداد كتقديـ عركض المناقصات /طريقة تقديـ العركض   (3)
و كعمى ، كأف يتعرؼ عميو كأف يحصؿ بنفسناقصة أف يقـك بزيارة مكقع العمؿ(  ينبغي عمى مف يرغب االشتراؾ في ىذه الم3-1)

بالمشركع كسائر  كالظركؼ المحيطة كأف يتفيـ ماىيتيا ،معمكمات الالزمة لو لتقديـ العرضعمى جميع المسؤكليتو كنفقتو الخاصة 
 ، أك تمؾ التي تؤثر عمى كضع أسعار عرضو.األخرل التي ليا عالقة بالمناقصة، ككؿ األمكر العادات المحمية، كظركؼ العمؿ

، كيقـك المناقص بتعبئة النمكذج كجدكؿ ض المناقصة المدرج في ىذا الدفتريقدـ عرض المناقصة عمى نمكذج عر  -أ
 .لمناقصة في األماكف المحددة لذلؾعار كأم جداكؿ أك مالحؽ أخرل كيكقع كثائؽ االكميات كاألس

 .ميات باألرقاـ كالكممات بخط كاضحيشترط تعبئة خانة أسعار الكحدة في جداكؿ الك -ب

ذا أجرل المناقص أم تعديؿ،  أعمى كثائؽ العطاء مف قبؿ المناقصال يجكز إدخاؿ أم تعديؿ  -ج ك أخٌؿ بأم مف ، كا 
 .ذه التعميمات، فإٌف ذلؾ يؤدم إلى رفض عرضوى
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، ي مذكرة خاصة منفصمة ترفؽ بالعرض، فإٌف باستطاعتو أف يقدـ ذلؾ فإذا أراد المناقص تقديـ عرض بديؿأما  -د
، كلمجنة العطاءات المختصة أف تنظر في عرضو البديؿ أك تقدـ بالعرض األصيؿ كما ىك مطمكبشريطة أف ي

  .ترفضو

ى المناقص أف يقدـ عرضو عمى النسؽ المطمكب في ىذه التعميمات كدعكة العطاء كأف يشتمؿ العرض يجب عم (3-2)
 :ى البيانات كالمعمكمات التالية عم

ذا كانػػت ىنػػاؾ  ،لممسػػؤكؿ المفػػكض بػػالتكقيع عنيػػا ، ككتػػاب التفػػكيضمنشػػأة المنػػاقص فػػردان كػػاف أك شػػركةكضػػع  -أ كا 
ؿ كات المتآلفػة تقػديـ اتفاقيػة االئػتالؼ بينيػا بحيػث يكػكف التػآلؼ بالتكافػمشاركة بشكؿ ائتالؼ فإنو يجب عمى الشػر 

االت كالضػػػمانات ، كأف يقػػػدمكا الكفػػػف يكقػػػع أطػػػراؼ االئػػػتالؼ عمػػػى العػػػرض، كأكالتضػػػامف ) مجتمعػػػيف كمنفػػػرديف (
 .بأسمائيـ مجتمعيف

كبياف ، ريع الممتـز بيا حاليان التي سبؽ كأف أنجزىا، كالمشا ، مع بياف كصؼ المشاريعخبرة المناقص كمؤىالتو -ب
 .نسب إنجازىا بأرقاـ كاقعية

، شريطة ذكر اسـ مقاكؿ األشغاؿ الذيف ينكم استخداميـ في التنفيذذكر أسماء المقاكليف الفرعيػيف  -ج
الكيركميكانيكية، عمى أف يككف ىذا المقاكؿ الفرعي مصنفان ضمف نفس الفئة التي ينتمي إلييا المقاكؿ الرئيسي 

 .تمييا مباشرة بالتسمسؿ التنازلي تصنيفو أك بالفئة التيفي 

 ، بالمبمغ المحدد فييؾ مصدؽ لصالح صاحب العمؿ كألمرهيرفؽ مع العرض المقدـ كفالة مالية أك ش -د
، كعمى أف تككف تمؾ الكفالة تزاـ المناقص لمدخكؿ في المناقصة) ممحؽ عرض المناقصة ( كدليؿ عمى جدٌية ال

 .سسة مالية مرخصة لمعمؿ في األردفأك مؤ صادرة عف بنؾ 
( أياـ 7، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالؿ )ؿ عمييـ العطاءاتعاد ىذه الكفاالت لممناقصيف الذيف لـ يح 

أما المناقص الذم يحاؿ عميو العطاء  ،حية كفالة المناقصة أييما أسبؽمف تاريخ إحالة العطاء أك انتياء صال
 .ه الكفالة بعد أف يقدـ ضماف األداء كيكقع العقدفتعاد إليو ىذ

 

( فعندىا يتكجب عمى المناقص أف  Bondsإذا كاف المناقص منتميان إلى بمد تستعمؿ فيو ضمانات تأميف ) أما
يتقدـ بطمب مسبؽ إلى صاحب العمؿ لمعرفة فيما إذا كاف يقبؿ مثؿ ىذا الضماف كفي كؿ األحكاؿ يجب أف تككف 

 .خصة لمعمؿ في االردف عند تقديميامصدقة مف بنؾ أك مؤسسة مالية مر تمؾ الضمانات 
، أما إذا كاف مركز المناقص الرئيسي خارج األردف فإٌف عميو أف يحدد عنكانان لو في عنكاف المناقص الرسمي الكامؿ   -ىػ

ك رسالة تبعث مسجمة عمى ككؿ إشعار أ ،إليو كافة المراسالت كاإلشعاراتاألردف ليعتبر عنكانو الرسمي الذم تكجو 
 .عنكاف تعتبر ككأنيا قد سممت إليوىذا ال

، مبينان تكاليؼ المكاد كالتجييزات اآللية كالمصنعيات بنكد الرئيسية المحددة في العطاءأف يقدـ تحميالن ألسعار ال -ك
 .رباح إلنجاز بنكد األشغاؿ كاممةكالمصاريؼ اإلدارية كاأل 

يطمب إلى المناقص تقديميا أك إرفاقيا بعرضو إذا كانت مطمكبة بمكجب الشركط  أم معمكمات أك بيانات أخرل -ز
 .مكاصفات الخاصة أك ىذه التعميماتالخاصة اإلضافية أك ال
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( تعتبر األسعار التي يدكنيا المناقص أماـ البنكد في جدكؿ الكميات عمى أنيا القيمة الكمية لتنفيذ كؿ مف تمؾ البنكد 3-4)
صالح نجازىا كا  ( ) إاٌل إذا كرد  Preliminaries، كتشمؿ كذلؾ األعماؿ التمييدية ) لمعقد أية عيكب فييا كفقان  كا 

 .فصمة خاصة بيا في جدكؿ الكميات (لألعماؿ التمييدية بنكد من
 : تكضيح االلتباس (3-5)         

تكضيح أم غمكض في كثائؽ العطاء ، أك كانت ىناؾ حاجة لالتباس أك تناقض في كثائؽ العطاءإذا كاف ىناؾ أم         
زالة االلتباس في  ، فعمى المناقص أف يتقدـ بطمب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة مف أجؿ التكضيح كا 

( أياـ ، كيتـ تكزيع اإلجابة خطيان عمى االستفسارات  7مكعد يسبؽ التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقؿ عف ) 
مديد المكعد المحدد قدميف لمعطاء كال يجكز أف يتخذ مثؿ ىذا التكضيح مبرران لطمب تعمى جميع المناقصيف المت

 .لتقديـ العرض
 إيداع العركض: (3-6)        

 

 (6/2021  ـ.خ)العرض متكامالن كفي ظرؼ مختـك مكتكب عميو مف الخارج عطاء رقـ  يقدـ  -أ    
  إعادة تاىيؿ شكارع أـ صيحكفالخاص بمشركع:  
 

المقاكؿ كيكدع في صندكؽ العطاءات الذم تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنيا عف العطاء كذلؾ في/ أك قبؿ كاسـ 
 .لمكعد كالتاريخ المحدديف لإليداعا

 .داع يرفض كيعاد إلى صاحبو مغمقان إٌف أم عرض يقدـ بعد مكعد اإلي -ب  
دعكة العطاء عمى اتباع أسمكب ، إاٌل إذا نص في المناقصيفمنية بحضكر مف يرغب مف تفتح العركض عادة في جمسة ع -ج  

 .آخر
 إلزامية العركض : (3-7) 

يعتبر العرض المقدـ ممزمان لممناقص كال يجكز سحب ىذا العرض بعد اخر مكعد لاليداع كيظؿ العرض ممزمان لممناقص الذم 
 حدد في دعكة العطاء مدة التزاـ أطكؿ مف ىذه المدة.  ( يكمان ابتداء مف تاريخ إيداع العركض إاٌل إذا 90تقدـ بو لفترة ) 

 عمالت الدفع كعرض المناقصة : (3-8) 

ذا كانت ىنالؾ عمالت  ،عمى غير ذلؾ في شركط دعكة العطاءعمى المناقص تقديـ أسعاره بالدينار األردني إاٌل إذا نص  كا 
ميا في مكعد " تمؾ العمالت كأسعار تحكي، فإنو يجب تحديد صكص عمييا في نمكذج عرض المناقصةأخرل لمدفع من

 .التاريخ األساسي "
حالة العطاء  ( 4)  :تقيػيـ العركض كا 
 : تقيػيـ العركض (4-1)

ادان الى  نظاـ األشغاؿ يتـ دراسة عركض المناقصات كتقييميا بمكجب تعميمات عطاءات االشغاؿ الحككمية الصادرة استن
 .ة بيذه التعميماتعمى إطالع كدراي، كيفترض في المناقص أف يككف الحككمية

 : أسمكب تدقيؽ العركض (4-2)
 -:يتـ إتباع الخطكات كاإلجراءات التالية في تدقيؽ العركض عمى اف ال يحكـ التسمسؿ البنكد الكاردة أدناه
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، لكحػدةيو ىذه الجممة بتطبيػؽ سػعر اإذا كيجد في العرض خطأ اك تناقض بيف حساب جممة أم مبمغ كما يجب اف تككف عم - أ
، كبالتػالي يػتـ تعػديؿ مجمػكع األسػعار مبمغ بما يتفؽ كتطبيؽ سػعر الكحػدةفممجنة العطاءات المختصة الحؽ بتعديؿ جممة ال

 .مبمغ اإلجمالي لمعطاء كفقان لذلؾأك ال
 -إذا اختمؼ سعر الكحدة المذككرة باألرقاـ عف المذككر كتابة بالكممات فيتـ إتباع اإلجراءات التالية: - ب

: إذا كجد اختالؼ فػي سػعر الكحػدة لبنػد معػيف بػيف مػا ىػك باألرقػاـ عمػا ىػك بالكممػات فينظػر عنػدىا إلػى الفػرؽ  (1-)ب 
الحسابي بيف ما جاء رقمان كما جاء كتابةن بالكممات فاف كػاف الفػرؽ كبيػران يػتـ األخػذ بالسػعر األقػرب مػف السػعريف 

 .مات أك األرقاـ إلى السعر الدارجالكارديف بالكم
 .األخذ بما جاء كتابة بالكممات : إذا كاف الفرؽ صغيران فعندىا يتـ (2-)ب
 .سعر منطقيان لقبكؿ العرض أك رفضو( : كيظؿ لمجنة العطاءات المختصة الحؽ في تقييـ ال3-)ب

كف ،  فإنو يتـ تصػحيح المجمػكع كفػؽ مػا تقػرره لجنػة العطػاءات المختصػة كيكػخطأ في أم مف العمميات الحسابية إذا كيجد -ج
 .صالمجمكع المصحح ممزمان لممناق

يػا محممػة عمػى بنػكد ، فيتـ اعتبار تمؾ البنكد غيػر المسػعرة ككأنقـ بتسعير بند أك أكثر مف البنكدإذا كيجد أف المناقص لـ ي -د
لػػـ تمػػؾ البنػػكد أك ، كعمػػى المنػػاقص تنفيػػذىا )فيمػػا إذا أحيػػؿ عميػػو العطػػاء ( كذلػػؾ بػػدكف مقابػػؿ سػػكاء أرفػػؽ العطػػاء األخػػرل

 . يرفقيا في عرضو
ن -ىػ ،  اك كتبت اسعار الكحدة بكممات ما فقط باألرقاـ كجاءت غير كاضحةاذا لـ يقـ المناقص بكتابة سعر الكحدة بالكممات كا 

غير كاضحة كتشكؿ معيا التباس في احتساب جممة المبمغ عندىا يجكز لمجنة العطاءات المختصة إتباع اإلجراءات التالية 
:- 

ز تطبيؽ ، عندىا يجك باسان في حساب جممة المبمغ لمبندذا كانت األرقاـ اك الكممات غير كاضحة مما يشكؿ الت(: إ1-)ىػ 
صكؿ عمى قيمة ، عند المناقصيف اآلخريف المشاركيف بمناقصة العطاء لغاية الحأعمى سعر كرد ليذا البند

 .إجمالية ليذا العرض
، عندىا يتـ قيمةن كاتجيت النية  لإلحالة عميو( اقؿ العركض 1-بند )ىػ ( : إذا بقي ىذا العرض الذم طبؽ عميو ال2-)ىػ

 .يذا البند عند المناقصيف اآلخريفتطبيؽ أدنى سعر كرد ل
 .( 2-جمالية لمعرض عمى أساس )ىػ ( : يتـ تعديؿ القيمة اإل3-)ىػ

 كتابو ليذا البند  إذا قاـ المناقص بكتابة جممة المبمغ لبند ما دكف اف يقـك بتدكيف سعر الكحدة -ك
 .قسمة جممة المبمغ عمى كمية البند) ككاف سعر الكحدة رقمان غير كاضح ( فيتـ احتساب سعر كحدة ليذا البند مف 

 ، فممجنة العطاءات المختصة الحؽمغمكطة أك مبالغ فييا ذا قاـ المناقص بتسعير بند بصكرةإ -ز 
 -بما يمي : 
 رفض العرض اك ، -1 
ر بمعرفة المقاكؿ مستأنسة بأسعار السكؽ الرائجة كأسعار المناقصيف اآلخريف شريطة اف تبقى القيمة تعديؿ األسعا -2

 .ك اقؿ مف قيمة العرض بعد التدقيؽاإلجمالية لمعرض بعد التعديؿ مساكية أ
تمارس صالحياتيا  تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىماؿ أم عرض غير متقيد بما كرد في ىذه التعميمات كما (4-3) 

بمكجب أحكاـ نظاـ األشغاؿ الحككمية بإحالة العطاء دكف التقيد بأقؿ العركض قيمة كيتـ كؿ ذلؾ دكف أف يككف ألم 
 .ة صاحب العمؿ بأم تعكيض إزاء ذلؾمناقص لـ يفز بالعطاء أم حؽ في مطالب
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 : ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 :ضماف األداء ) كفالة التنفيذ (   (5-1)

عميو أك ءاريخ إبالغو خطيان بإحالة العطا( يكما مف ت14عمى المناقص الفائز بالعطاء أف يقـك بتكقيع العقد خالؿ فترة )
، كعمى المناقص أف يقدـ إلى صاحب العمؿ ضماف األداء عند تكقيع اتفاقية العقد حسب نمكذج ضماف األداء تمزيمو لو

عف أحد البنكؾ أك إحدل المؤسسات المالية المرخصة لمعمؿ في األردف محددة ) المرفؽ ، كتككف قيمة ىذا الضماف الصادر 
، كلدفع ما قد يترتب عمى المقاكؿ كفاء ألغراض يذ التزامات العقد تنفيذان تامان في ممحؽ عرض المناقصة( كذلؾ ضمانان لتنف

 العقد.
ماف األداء المطمكب فعندىا يحؽ لصاحب العمؿ ، أك عجز عف تقديـ ضأك تأخر عف تكقيع اتفاقية العقد إذا رفض المناقص

لمطالبة بيا أك بأم ، كال يككف لممناقص أم حؽ في افقة بعرضو دكف الرجكع إلى القضاءمصادرة كفالة المناقصة المر 
 .تعكيض بشأنيا

 ضماف إصالح العيكب ) كفالة إصالح العيكب ( :  (5-2)
% مػػػف 5ضػػػماف إصػػػالح العيػػػكب بقيمػػػة  ،دة تسػػػمـ األشػػػغاؿمػػػؿ عنػػػد تسػػػممو شػػػياعمػػػى المقػػػاكؿ أف يقػػػدـ لصػػػاحب الع

، لضػػػػماف قيامػػػػو باسػػػػتكماؿ األعمػػػػاؿ المتبقيػػػػة كتنفيػػػػذ أعمػػػػاؿ إصػػػػالح المنجػػػػزة النيائيػػػػة بعػػػػد التعػػػػديالت قيمػػػػة األعمػػػػاؿ
، كبحيػػػث يكػػػكف ىػػػذا الضػػػماف صػػػادران عػػػف بنػػػؾ منصػػػكص عمييػػػا فػػػي ممحػػػؽ عػػػرض المنػػػاقصالعيػػػكب المطمكبػػػة لممػػػدة ال

العمػػػؿ يعػػػاد لممقػػػاكؿ ضػػػماف  كبتسػػػميـ ىػػػذا الضػػػماف لصػػػاحب ،فػػػي األردف كػػػؿ منيمػػػا مرخصػػػو لمعمػػػؿ أك مؤسسػػػة ماليػػػة
 .األداء

 
 مالحظة عامة :

إذا أخػػػػػػػٌؿ المنػػػػػػػػاقص بػػػػػػػأم مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه التعميمػػػػػػػات، فإنػػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لمجنػػػػػػػة العطػػػػػػػػاءات المختصػػػػػػػػة  
 .عرضو استبعاد
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 الفصػؿ األكؿ 
 أحكػػاـ عامػة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Definitions "التعاريؼ:  (1/1)
 يكػػػػػػػػػػػػكف لمكممػػػػػػػػػػػػات كالمصػػػػػػػػػػػػطمحات التاليػػػػػػػػػػػػة حيثمػػػػػػػػػػػػا كردت فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػركط العقػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػذه  

لعامػة منيػا كالخاصػػة( المعػاني المخصصػة ليػػا أدنػاه ، كمػػا أف الكممػات التػي تشػػير إلػى األشػػخاص أك ) ا
 -الفرقاء تشمؿ الشركات كالكيانات القانكنية األخرل ، ما لـ يقتض السياؽ غير ذلؾ :

 "The Contract"العقػد :  1/1/1
  "Contract": العقػد 1/1/1/1  
، عرض المناقصة، كىذه الشركط،  كالمكاصفات كالمخططات ، ككتابالقبكؿ يعني اتفاقية العقد، ككتاب 

 .اتفاقية العقد أك في كتاب القبكؿكالجداكؿ ، كأية كثائؽ أخرل )إف كجدت( مدرجة في 
 "   "Contract Agreementاتفاقية العقد: 1/1/1/2

 .(1/6تعني اتفاقية العقد )إف كجدت( المشار الييا في المادة ) 
   "Letter of Acceptance":كتاب القبكؿ 1/1/1/3

يتـ  ، شامالن ألية مذكراتؿ صاحب العمؿ لكتاب عرض المناقصةيعني كتاب القبكؿ الرسمي المكقع مف قب 
ذا لـ يتـ إصدار كتاب القبكؿ ،، كيقكماف بتكقيعيااالتفاؽ عمييا بيف الفريقيف اب ، فإف مصطمح كتكا 
قد" ىك تاريخ إصدار ، كعندىا يعتبر التاريخ الذم يتـ فيو تكقيع "اتفاقية العالقبكؿ يعني "اتفاقية العقد "

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

، كتشمؿ العرض المتعمؽ باألشغاؿ المناقصة كالتي استكمميا المقاكؿيعني الكثيقة المسماة كتاب عرض  
 .احب العمؿعو المقاكؿ كقدمو إلى صالذم كق

 ""Specificationsالمكاصفات :   1/1/1/5
تعني الكثيقة المسماة المكاصفات كالتي تحدد مكاصفات األشغاؿ المشمكلة في العقد كأم تعديالت عمييا  

 .ات إلييا تتـ كفقان الحكاـ العقدأك إضاف
 "Drawings" المخططات:  1/1/1/6

، كأية مخططات إضافية كمعدلة يصدرىا صػاحب العمػؿ العقداألشغاؿ كما ىي مشمكلة في  تعني مخططات 
 .مف ينكب عنو( بمكجب أحكاـ العقد ) أك

  "Schedules"الجداكؿ:  1/1/1/7
، كتضػػـ الػػى اكؿ كقػػدميا مػػع كتػػاب عػػرض المناقصػػةتعنػػي الكثػػائؽ المسػػماة الجػػداكؿ كمػػا اسػػتكمميا المقػػ 

الجػػداكؿ كجػػداكؿ الكميػػات كالقػػكائـ كجػػداكؿ اسػػعار كثػػائؽ العقػػد بيػػذه الصػػفة كيمكػػف اف تشػػمؿ البيانػػات ك 
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 الكحدة.
    "Tender"عرض المناقصة: 1/1/1/8

 ، كما اشتمميا العقد.مقاكؿ بتقديمو مف كثائؽ أخرل معوتعني كتاب عرض المناقصة كجميع ما قاـ ال 
 " "Appendix to Tender ممحؽ عرض المناقصة 1/1/1/9

، كالتػي كالمرفقة بكتػاب عػرض المناقصػة ،اقصة "مسماة " ممحؽ عرض المنتعني الصفحات المستكممة كال 
 .تشكؿ جزءان منو

 "Bill of Quantities" :جداكؿ الكميات 1/1/1/10
 "Daywork Schedule"جدكؿ العمؿ باليكمية :  

 .كجدت( كالمشمكلة ضمف " الجداكؿ "تعني الكثائؽ المسماة كذلؾ )إف 
 ""Parties And Persons ص :الفرقاء كاألشخا 2/  1/1
 ''Party'' : الفريؽ  1/1/2/1
 .أك المقاكؿ كما يدؿ عميو السياؽ يعني صاحب العمؿ 

 "Employer"صاحب العمؿ :  1/1/2/2
 يعني الشخص المسمى بصاحب العمؿ في ممحؽ عرض المناقصة ككذلؾ خمفاءه القانكنييف.  

 ""Contractor: المقاكؿ 1/1/2/3
لشخص )األشخاص( المسٌمى بالمقاكؿ في كتاب عرض المناقصة الذم كافؽ عميو صاحب العمػؿ ، يعني ا 

 كيشمؿ كذلؾ خمفاءه القانكنييف.
 "''Engineer: الميندس 1/1/2/4

فػي ممحػؽ ، كالمسػٌمى بمياـ المينػدس ألغػراض ىػذا العقػد يعني الشخص الذم يعينو صاحب العمؿ لمقياـ 
عيينػو كبػديؿ لممينػدس مػف كقػت أك أم شخص آخر يقػكـ صػاحب العمػؿ بت ،عرض المناقصة بيذه الصفة

 .(3/4ذلؾ التعييف كفقان لممادة ) ، كيبمغ المقاكؿ عفالخر
 Contractor’s Representative"" :ممثؿ المقاكؿ 1/1/2/5

( 4/3يعني الشخص الذم يسميو المقاكؿ لتمثيمو في العقد، أك مف يعينو مف كقػت الخػر بمكجػب المػادة ) 
 ليتصرؼ نيابةن عنو.

 ""Employer’s Personnelأفراد صاحب العمؿ:  1/1/2/6
( كغيرىـ مف مكظفي كعماؿ الميندس كصاحب 3/2يعني الميندس كمساعديو المشار إلييـ في المادة ) 

حب العمؿ، ككذلؾ أيان مف األفراد الذيف يقـك الميندس أك صاحب العمؿ بإبالغ المقاكؿ أنيـ مف أفراد صا
 العمؿ.

 "Personnel Contractor’s"المقاكؿ:  مستخدمك 1/1/2/7
يعني ممثؿ المقاكؿ كجميع مف يستخدميـ المقاكؿ في المكقع ، بمف فييـ المكظفيف كالعماؿ كغيرىـ مف  

 ، كاألشخاص اآلخريف الذيف يساعدكف المقاكؿ في تنفيذ األشغاؿز المقاكؿ أك جياز أم مقاكؿ فرعيجيا
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 "  Sub Contractor"  :المقاكؿ الفرعي 1/1/2/8
ؿ فرعػي لتنفيػذ جػزء مػا ، أك أم شػخص يػتـ تعيينػو كمقػاكشخص يسٌمى في العقد كمقاكؿ فرعػي أم يعني 

 .الخمفاء القانكنييف ألم مف ىؤالء، ك مف األشغاؿ
 "DAB "        مجمس فٌض لخالفات:  1/1/2/9

يػتـ  ، أك أم أشػخاص آخػريفبيػذه الصػفة فػي العقػدالػذيف يسػمكف يعني الشخص أك األشخاص الثالثة 
 .( مف ىذه الشركط20/3أك المادة ) (20/2تعيينيـ بمكجب أحكاـ المادة )

 ."FIDICبػ " تحاد الدكلي لمميندسيف االستشارييف يرمز اليواال   1/1/2/10
 اإلنجاز: المدد ك  ،، اإلختباراتالتكاريخ       1/1/3

ompletionsDates ,Tetes ,Periods and C 
 

 ""Base Dateالتاريخ األساسي:  1/1/3/1
 ( يكمان.28يعني التاريخ الذم يسبؽ المكعد النيائي إليداع عركض المناقصات بػ ) 

 "Commencement Date"تاريخ المباشرة :   1/1/3/2
 (.8/1يعني التاريخ الذم يحدد لمباشرة العمؿ كيتـ اإلشعار بو كفقان لممادة ) 
 "Time for completion"مدة اإلنجاز:   1/1/3/3
( 8/2) تعنػػي المػػػدة المحػػػددة إلنجػػػاز األشػػػغاؿ أك أم قسػػػـ منيػػػا ) حسػػػب كاقػػػع الحػػػاؿ ( بمكجػػػب المػػػادة 

، مع أم تمديد لمدة اإلنجاز يػتـ تـ تحديدىا في ممحؽ عرض المناقصة، كما يمحسكبة مف تاريخ المباشرة
 (.8/4بمكجب المادة )

  "Tests on Completion" ارات عند اإلنجاز:االختب 1/1/3/4
، أك التي تطمب كتغيير ، ختبارات المنصكص عمييا في العقد، أك المتفؽ عمييا بيف الفريقيفتعني تمؾ اال 

، قبؿ أف يتـ تسمـ األشغػاؿ أك أم قسـ منيا ) حسب ىا بمكجب أحكاـ " الفصؿ التاسع "كالتي يتـ إجراؤ 
 ب العمؿ.كاقع الحاؿ ( مف قبؿ صاح

 Over Certificate''-''Takingشيادة تسمـ األشغاؿ: 1/1/3/5
 .ىا بمكجب أحكاـ " الفصؿ العاشر "تعني شيادة تسمـ األشغاؿ كالتي يتـ إصدار  

 ''Tests after Completion'' بعد اإلنجاز: االختبارات 1/1/3/6    
ىػا بمكجػب أحكػاـ الشػركط ، كالتػي يػتـ إجراؤ عقػدإف كجدت( المنصكص عمييا فػي التعني تمؾ االختبارات )  

 ، بعد أف يتـ تسمـ األشغاؿ أك أم قسـ منيا) حسب كاقع الحاؿ ( مف قبؿ صاحب العمؿ.الخاصة
 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيكب:  1/1/3/7

بػالعيكب فػي األشػغاؿ أك أم قسػـ  ( لإلشػعار11/1تعني الفترة الزمنية التػي يػتـ تحديػدىا بمكجػب المػادة ) 
منيػػا ) حسػػػب كاقػػػع الحػػاؿ ( كمػػػا ىػػػي محػػددة فػػػي عػػػرض المناقصػػة ) مػػػع أم تمديػػػد ليػػا يػػػتـ بمكجػػػب 

، كمػػا يػػتـ تحديػده فػػي شػػيادة تسػػمـ ( محسػػكبة مػػف تػاريخ إنجػػاز األشػػغاؿ، أك أم قسػػـ منيػا11/3المػادة:
 .(10/1ؿ المشار إلييا في المادة )األشغا
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 ''Performance Certificate'ألداء :شيادة ا  1/1/3/8
 (.11/9تعني الشيادة التي يتـ اصدارىا بمكجب المادة ) 

1/1/3/9 
 

 "ay"dاليػـك 
 .( يكمان 365يعني يكمان شمسيان، كالسنة تعني ) 

 ''Money And Payments''المبالغ كالدفعات : 1/1/4
 "untAccepted Contract Amo: " قيمة العقد المقبكلة 1/1/4/1

نجازىا كاصالح أية عيكب فييا.  تعني قيمة العقد كما تـ قبكليا في " كتاب القبكؿ " مقابؿ تنفيذ األشغاؿ كا 
  Contract Price""قيمة العقد :   1/1/4/2

 ( كتشمؿ أم تعديالت عمييا تتـ كفقان الحكاـ العقد.14/1تعني قيمة العقد المعرفة بمكجب المادة ) 
 "Cost''  الكمفة : 1/1/4/3

، بمػا كؼ يتكبػدىا المقػاكؿ بصػكرة معقكلػة، داخػؿ المكقػع أك خارجػوتعني جميع النفقات التي تكبدىا أك س 
 .لؾ النفقات االدارية كما يماثميا، كلكنيا ال تشمؿ الربحفي ذ

  Final Payment Certficate""شيادة الدفعة الختامية:   1/1/4/4
 .(14/13تي يتـ اصدارىا بمكجب المادة )تعني شيادة الدفعة الختامية ال 

 ''''Final Statementالمستخمص النيائي :   1/1/4/5
 .(14/11ائي المعرؼ بمكجب المادة )يعني المستخمص الني 

 ''Foreign Currency''العممة االجنبية:    1/1/4/6
 كف غير العممة المحميةتعني أم عممة يتـ تحديدىا لدفع جزء ما مف قيمة العقد )أك كميا ( ، كل 

 ''Interim Payment Certificate": شيادة الدفع المرحمية 1/1/4/7
 تعني أم شيادة دفع يتـ إصدارىا بمكجب أحكاـ" الفصؿ الرابع عشر"، غير شيادة الدفعة الختامية . 

 Local Currency''''العممة المحمية :  1/1/4/8
 .ألشغاؿ فيياكلة التي يتـ تنفيذ اتعني عممة الد 

 ''ayment Certificate P''شيادة الدفع :  1/1/4/9
  .تعني أم شيادة دفع يتـ إصدارىا بمكجب أحكاـ " الفصؿ الرابع عشر " 

 ''Provisional Sum''المبمغ االحتياطي : 1/1/4/10
شغاؿ لتزكيد مكاد يعني أم مبمغ ) إف كجد( يتـ تحديده بيذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما مف األ 

 ( .13/5أك تجييزات أك لتقديـ خدمات بمكجب المادة )

 :''Retention Money''المحتجزات 1/1/4/11
( كالتي يقـك برٌدىا 14/3تعني مجمكع المبالغ التي يحتجزىا صاحب العمؿ عف الدفع بمكجب المادة) 

 ( .14/9بمكجب المادة )
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 ''tementSta'' أك المستخمص:    الكشؼ 1/1/4/12
مكجػب احكػاـ " الفصػؿ الرابػع ، بالمقاكؿ كجزء مف طمب شػيادة الػدفعيعني أم كشؼ أك مستخمص يقدمو  

 .عشر "
 ''Works and Goods'' : االشغاؿ كالمكاـز 1/1/5
  s Equipment''''Contractor’ معدات المقاكؿ:                       1/1/5/1

نجازىػػػػا كالعربػػػػات كغيرىػػػػا مػػػػف األشػػػػياء الالزمػػػػة لتنفيػػػػذ األشػػػػغاتعنػػػػي جميػػػػع األجيػػػػزة كالماكنػػػػات   ؿ كا 
، كلكنيػػػػػا ال تشػػػػػمؿ األشػػػػػغاؿ المؤقتػػػػػة كال معػػػػػدات صػػػػػاحب العمػػػػػؿ ) إف كاصػػػػػالح أيػػػػػة عيػػػػػكب فييػػػػػا

يػػػػا تشػػػػكيؿ جػػػػزء مػػػػف كجػػػػدت( كال التجييػػػػزات أك المػػػػكاد اك األشػػػػياء األخػػػػرل التػػػػي شػػػػكمت أك قصػػػػد ب
 .األشغاؿ الدائمة

  "Goods"المكاـز :  1/1/5/2
 .زات كاألشغاؿ المؤقتة أك أم منيا، حسبما ىك مناسبتعني معدات المقاكؿ كالمكاد كالتجيي 

 Materials''''      المكاد: 1/1/5/3
تشكيؿ جزء ما مػف األشػغاؿ تعني األشياء مف كؿ األنكاع )غير التجييزات اآللية( التي شكمت اك قصد بيا  

 .مف المقاكؿ تقديميا بمكجب العقد مكردة فقط ) اف كجدت( كالتي يطمب، بما في ذلؾ المكاد الالدائمة
 Permanent Works''''            :  االشغاؿ الدائمة 1/1/5/4

 تعني االشغاؿ التي سيتـ تنفيذىا مف قبؿ المقاكؿ بمكجب العقد . 
 "Plant" :التجييزات االلية 1/1/5/5

 .تشكيؿ جزء ما مف األشغاؿ الدائمةتي شكمت اك يقصد بيا تعني األجيزة كالماكنات كالعربات ال 
 ''Section'' قسػػـ :   1/1/5/6

 ناقصػػػػة كقسػػػػـ مػػػػف االشػػػػغاؿتعنػػػػي أم قسػػػػـ مػػػػف االشػػػػغاؿ يػػػػتـ الػػػػنص عميػػػػو فػػػػي ممحػػػػؽ عػػػػرض الم 
 .) إف كجد(

 Temporary Works'''' :   األشغاؿ المؤقتة 1/1/5/7
ع ) باسػتثناء معػدات المقػاكؿ ( التػي يقتضػي كجكدىػا فػي المكقػع تعني جميع االشغاؿ المؤقتة مػف كػؿ نػك  

 .ة كانجازىا كاصالح أية عيكب فييالتنفيذ االشغاؿ الدائم
 Works''''االشغػاؿ  :      1/1/5/8

 .الشغاؿ الدائمة كاالشغاؿ المؤقتة، أك أم منيا حسبما ىك مناسبتعني ا 
 ''Other Definitions'' تعاريؼ أخرل: 1/1/6
 Contractor’s Documents'''' كثائؽ المقاكؿ:  1/1/6/1

تعني المذكرات الحسابية كبرامج الحاسكب كالمخططات كاألدلة كالمجسمات كغيرىا مف الكثائؽ ذات الطابع  
 .التي يقدميا المقاكؿ بمكجب العقدالفني ) إف كجدت( 

 ''Country''الدكلػة:   1/1/6/2
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 يا المكقع )أك معظـ المكقع( حيث يطمب تنفيذ األشغاؿ الدائمة فييا. تعني الدكلة التي يكجد في 
 ''Employer’s Equipment''معدات صاحب العمؿ:   1/1/6/3

تعنػػي األجيػػزة كالماكنػػات كالعربػػات ) إف كجػػدت( التػػي يقػػدميا صػػاحب العمػػؿ لغػػرض اسػػتعماليا مػػف قبػػؿ  
ي لػـ يقػـ ، كلكنيػا ال تشػمؿ تمػؾ التجييػزات التػاتشػغاؿ كمػا ىػي محػددة فػي المكاصػفالمقاكؿ في تنفيذ األ

 .صاحب العمؿ بتسمميا بعد
 Force Majeure''''لقكة القاىرة:   ا 1/1/6/4

 .ي معرفة في " الفصؿ التاسع عشر "كما ى 
 Laws''''القكانيف:     1/1/6/5

الصػػادرة عػػف أيػػة سػػمطة  ، ككػػذلؾ األنظمػػةنظمػػة كغيرىػػا مػػف القػػكانيف الكطنيػػةتعنػػي جميػػع التشػػريعات كاأل  
 .قانكنيان  عامة مشكمة

 ''Performance Security''ضمػاف األداء:     1/1/6/6
 .(4/2دت( المطمكبة بمكجب المادة )يعني الضماف ) أك الضمانات ، إف كج 

 Site''''المكقػع:  1/1/6/7
، ككػذلؾ أيػة ت اآلليػة كالمػكاد فييػاـ التجييػزاتعني األماكف التي سػيتـ تنفيػذ األشػغاؿ الدائمػة عمييػا كتسػمي 

 .دان عمى اعتبارىا جزءا مف المكقعأماكف أخرل ينص العقد تحدي
 ''Unforeseeable''غير المنظكر:   1/1/6/8

 .عقكلة بتاريخ ايداع عرض المناقصةيعني ما لـ يكف بكسع مقاكؿ متمرس اف يتكقعو بصكرة م 
 ''Variation Order''التغيير ) األمر التغييرم(:    1/1/6/9

يعني أم تغيير في األشغاؿ يتـ إصدار التعميمات بو أك المكافقة عميو كتغيير بمكجب أحكاـ "الفصؿ الثالث  
 عشر " .

 ''Interpretation''التفسير :    (1/2)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيو السياؽ خالفان لذلؾ ، تككف : 
 .خرالجنسيف تنصرؼ إلى الجنس اآلالكممات التي تشير إلى أحد  -أ 
مى الجمع تنصرؼ أيضان إلػى الكممات التي تشير إلى المفرد تنصرؼ أيضان إلى الجمع كالكممات الدالة ع-ب 

 .المفرد
تكػػكف تمػػؾ المكافقػػة األحكػػاـ التػػي تتضػػمف كممػػة " يكافػػؽ " أك " مكافػػؽ عميػػو " أك "اتفػػاؽ" يشػػترط اف  -ج 

 .مسجمة كتابيان 
" أك "كتابةن" تعني التحرير بخط اليػد أك اآللػة الكاتبػة أك المطبعػة أك الطباعػة اإللكتركنيػة بحيػث  " خطيان -د 

تشكؿ سجالن دائمان .أما الكممات اليامشية كغيرىا مف العناكيف فإنيا ال تؤخػذ فػي االعتبػار لػدل تفسػير 
 ىذه الشركط .

 ''Communications''االتصاالت :   (1/3)
الشػػػركط عمػػػى إعطػػػاء أك إصػػػدار أم مكافقػػػات أك شػػػيادات أك قبػػػكؿ ، أك تقػػػديرات أك  حيثمػػا تػػػنص ىػػػذه 
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 -إشعارات أك طمبات ، فاف ىذه االتصاالت يجب :
أف تككف محررة خطيان كأف يتـ تسميميا باليد ) مقابؿ إشػعار باالسػتالـ( أك أف يػتـ إرساليػػا بالبريػد أك   -أ 

 ،   كض المناقصةبما ينص عميو في ممحػؽ عر بكاسطة شخص ما أك منقكلة إلكتركنيان حس
، المبػيف فػػي ممحػػػػؽ عػرض المناقصػةأف يتـ تسػميميا أك نقميػا أك إرسػاليا إلػى عنػكاف المرسػؿ إليػو  -ب 

 -كمع ذلؾ :
 ، ك عنكانو فيجب إرساليا كفقان لذلؾ .  إذا كاف المرسؿ إليو قد أرسؿ إشعاران بتغير1 
عمػى العنػكاف  ، جػاز إرسػاليانػدما يطمػب قبػكالن أك مكافقػةبتحديد آخػر لمعنػكاف ع . إذا لـ يقـ المرسؿ إليو2 

 .الذم صدر منو الطمب
ال يجكز االمتناع عف إعطاء مثؿ ىػذه المكافقػات أك الشػيادات أك التقػديرات أك القبػكؿ أك تػأخير إصػدارىا  

أك إلػى  ار إلػى الفريػؽ اآلخػردكف مبرر معقكؿ ، كما انو يتعيف عمػى الفريػؽ الػذم يصػدر مثػؿ ىػذا اإلشػع
 .لفريؽ اآلخر حسبما تتطمبو الحالة، أف يرسؿ نسخة منو الى الميندس أك إلى االميندس

 Law and Language''''القانكف كالمغة :   (1/4)
 ،يتـ تحديده في ممحؽ عرض المناقصةيككف ىذا العقد خاضعان لقانكف الدكلة ) أك أم سمطة أخرل ( كما  
ض المناقصػة ، فاف المغة المحددة في ممحؽ عػر لعقد بأكثر مف لغة كاحدةصياغة بعض نصكص ا اذا تمت 

 .تعتبر المغة المعتمدة
التػي صػيغ بيػا  ، تعتمػد المغػةغة االتصاؿ في ممحؽ عػرض المناقصػة، فػإذا لػـ يػتـ تحديػدىايتعيف تحديد ل 

 .العقد )أك معظمة (، بأنيا ىي " المغة المعتمدة"
 ''Priority of Documents''ة الكثائؽ : أكلكي (1/5)

، عمى انو لغايات تفسػير العقػد تكػكف كف منو العقد مفسرة لبعضيا البعضتعتبر مجمكعة الكثائؽ التي يتك 
 -أكلكية الترجيح بيف الكثائؽ حسب التسمسؿ التالي :

 .اتفاقيػة العقد ) إف كجدت ( -1 
 .  كتاب القبػكؿ -2 
 صة. كتاب عرض المناق -3 
 .الشركط الخاصة -4 
 .الشركط العامة ىذه -5 
 .المكاصفات -6 
 .المخططات -7 
 .كثائؽ أخرل تشكؿ جزءان مف العقد الجداكؿ ، كأية -8 
، فانػػو يتعػػيف عمػػى المينػػدس إصػػدار تبػػيف أف ىنالػػؾ غمكضػػان فػػي الكثػػائؽ، أك تباينػػان فيمػػا بينيػػاأمػػا اذا  

 .صكص ذلؾخالتعميمات أك اإليضاح الالـز ب
 ''Contract Agreement''اتفاقية العقد :  (1/6)

 إذا ( يكمػان مػف تػػاريخ تسػمـ المقػػاكؿ لكتػاب القبػػكؿ إال28يتعػيف عمػى الفػػريقيف إبػراـ اتفاقيػػة العقػد خػػالؿ ) 
 ، كتككف ىذه االتفاقية حسب النمكذج المرفؽ بالشركط الخاصة.اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ

اكؿ أف يدفع رسـك الطكابع كغيرىا مف النفقات المشابية )إف كجدت( كالتي قد تتحقػؽ كما يتعيف عمى المق
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 بمكجب القانكف عف إبراـ ىذه االتفاقية.
 ''Assignment''التنػازؿ :   (1/7)

ال يحؽ الم فريؽ اف يتنازؿ عف العقد أك أم جزء منو اك عف أم فائدة اك مصمحة في العقػد اك بمكجبػو،   
 ز الم فريؽ :اال انو يجك 

، كلمفريؽ االخر كحده حريػػة نو بمكافقة الفريؽ االخر المسبقةأف يتنازؿ عف العقد أك أم جزء م -أ 
 التقدير في ىذا الشأف ، ك 

اف لمصػمحة أم بنػؾ اك مؤسسػة تحكيؿ ما اسػتحؽ لػو اك يسػتحؽ لػو مػف مبػالغ بمكجػب العقػد كضػم -ب 
 .مالية

 Care and Supply of Documents'' '' د بيا:  العناية بالكثائؽ كالتزكي (1/8)
، يػتـ كمػا لػـ يػنص فػي العقػد عمػى غيػر ذلػؾ  ،تحفظ المكاصػفات كالمخططػات تحػت عنايػة صػاحب العمػؿ 

فقػػػات ، كيتحمػػػؿ المقػػػاكؿ نف أيػػػة مخططػػات يػػػتـ اصػػػدارىا الحقػػػان تزكيػػد المقػػػاكؿ بنسػػػختيف مػػػف العقػػػد كمػػػ
 .استصدار أم نسخ اضافية منيا

ى يػتـ تسػمميا مػف قبػؿ صػاحب المقاكؿ " فانيا تبقى محفكظة تحت عناية المقاكؿ مػا لػـ كحتػ أما " كثائؽ
نسػخ مػف كػؿ  (6، فانو يتعػيف عمػى المقػاكؿ اف يقػدـ لممينػدس )كما لـ ينص العقد عمى غير ذلؾ ،العمؿ

 .مف " كثائؽ المقاكؿ "
اصفات ككثائؽ المشار إلييا في المك  ، كالنشراتقديتعيف عمى المقاكؿ أف يحتفظ في المكقع بنسخة مف الع 

كيحػؽ لمسػتخدمي  ،، كالمخططات، كالتغييرات، كغيرىا مف االتصاالت المتعمقة بالعقػدالمقاكؿ ) إف كجدت(
 .الكثائؽ في كؿ األكقات المعقكلة صاحب العمؿ االطالع عمى جميع ىذه

تي تـ إعدادىا لغاية اسػتعماليا فػي إذا اكتشؼ أم فريؽ خطأ أك عيبا ذا طبيعة فنية في أمو مف الكثائؽ ال
 .فكران عف مثؿ ىذا الخطأ أك العيبتنفيذ األشغاؿ ، فانو يتعيف عمى ىذا الفريؽ إعالـ الفريؽ اآلخر 

  التعميمات:صدارالمخططات ك/أك إ تأخر (1/9)

nstructionsIDelayed Drawings or  
حينمػػا يتعػػرض تنفيػػذ االشػػغاؿ الػػى التػػأخير اك يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يقػػدـ الػػى المينػػدس إشػػعاران خطيػػان  

االعاقة اذا لـ يقـ الميندس بتزكيده بمخططات اك تعميمات خالؿ مدة معقكلػة، كعمػى اف يتضػمف االشػعار 
، كبيػػاف مػػا قػػد ميمػػات كاالسػػباب الداعيػػة الصػػدارىا، كمكعػػد الحاجػػة الييػػابيػػاف تفاصػػيؿ المخططػػات اك التع
 اقة لمعمؿ اك تأخيره.يترتب عمى تأخير اصدارىا مف اع

اذا تكبػد المقػاكؿ أم تػأخير ك/أك أم كمفػة بسػبب إخفػػاؽ المينػدس فػي اصػدار أيػة مخططػات اك تعميمػػات  
، فانػو يتعػيف عمػى أنيا مػع بيػاف أسػباب الحاجػة إلييػاضمف كقػت معقػكؿ ممػا كػاف المقػاكؿ قػد اشػعره بشػ

، مػع مراعػاة أحكػاـ المػادة ت المقػاكؿ بشػأنيالتقػدير اسػتحقاقاالمقاكؿ أف يقدـ إشعاران آخػر إلػى المينػدس 
 -( مف حيث :20/1)

أم تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلؾ التأخير إذا كػاف اإلنجػاز قػد تػأخر أك سػكؼ يتػأخر كذلػؾ بمكجػب  -أ 
 (، ك 8/4المادة )

 .عقكؿ ، إلضافتيما إلى قيمة العقدأم كمفة كيذه مع ربح م -ب 
اسػػػػتالمو لمثػػػػؿ ىػػػػذا اإلشػػػػعار اآلخػػػػر أف يقػػػػـك أعمػػػػاالن لممػػػػادة كمػػػػا يتعػػػػيف عمػػػػى المينػػػػدس بعػػػػد  
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 (، باالتفاؽ عمى تمؾ األمكر أك إعداد تقديراتو بشأنيا .3/5)
إال انػػػو إذا كػػػاف تػػػأخر المينػػػدس فػػػي إصػػػدار التعميمػػػات ناتجػػػان عػػػف خطػػػأ أك تػػػأخر بسػػػبب فعػػػؿ المقػػػاكؿ  

، ال يعتبػػػر المقػػػاكؿ ىػػػذه الحالػػػة كثػػػائؽ المقػػػاكؿ فػػػي مثػػػؿبمػػػا فػػػي ذلػػػؾ أم خطػػػأ أك تػػػأخر فػػػي إصػػػدار 
 مستحقان لمحصكؿ عمى ىذا التمديد اك التكمفة اك الربح .

 إستخداـ صاحب العمؿ لكثائؽ المقاكؿ : (1/10)
 " :Employer’s Use of Contractor’s Documents" 

مػػػػؽ " فػػػػي العالقػػػػة بػػػػيف الفػػػػريقيف ،يحػػػػتفظ المقػػػػاكؿ بحػػػػؽ التػػػػأليؼ كحقػػػػكؽ الممكيػػػػة الفكريػػػػة فيمػػػػا يتع 
 .أك التي تـ اعدادىا لصالحو ( بكثائؽ المقاكؿ" كالتصاميـ التي قاـ ىك بإعدادىا )

يعتبػػر المقػػػاكؿ بمجػػػرد تكقيعػػو عمػػػى اتفاقيػػػة العقػػد انػػػو يعطػػػي صػػاحب العمػػػؿ حقػػػان كػػامالن غيػػػر منقػػػكص  
ا ، كىػػػػذدخػػػػاؿ التعػػػػديالت عمييػػػػا، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ اتخداـ اك التػػػػداكؿ بكثػػػػائؽ المقػػػػاكؿالستنسػػػػاخ اك اسػػػػ

 -الحؽ :

 يعتبر مطبقان خالؿ فترة العمر الفعمي اك المقصكد لتشغيؿ اجزاء االشغاؿ ذات العالقة،اييما أطكؿ،ك  -أ 
يخكؿ أم شخص تؤؤؿ اليو ممكية ذلؾ الجزء مف االشغاؿ استنساخ كاستخداـ كتداكؿ كثائؽ المقاكؿ  -ب 

 ، ك كتفكيكيا أك ىدميا يميا كاصالحيالغاية انجاز االشغاؿ كتشغيميا كصيانتيا كتعد
حاسػػكب فػػي  ذات الطػابع الحاسػػكبي كبرمجياتيػا، بكاسػػطة أم جيػاز يسػمح باسػػتخداـ كثػائؽ المقػػاكؿ -ج 

كب يكػكف المقػاكؿ قػد ، بمػا فػي ذلػؾ اسػتبداؿ أم اجيػزة حاسػع أك أم اماكف أخرل يحددىا العقػدالمكق
 .قاـ بتكريدىا

عنو( ألم طرؼ ثالث باستخداـ اك استنساخ أك التداكؿ ينبغي أف ال يسمح صاحب العمؿ )اك مف ينكب  
، ادىا لصالحو( دكف مكافقة المقاكؿبكثائؽ المقاكؿ كغيرىا مف كثائؽ التصميـ التي اعدىا )اك تـ اعد

 " المادة ". تمؾ المسمكح بيا بمكجب احكاـ ىذهألية أغراض غير 
 إستخداـ المقاكؿ لكثائؽ صاحب العمؿ: (1/11)

                         :" ’s Use of Employer’s Documents" Contractor 
في العالقة بيف الفريقيف، يحتفظ صاحب العمؿ بحؽ التأليؼ كحقكؽ الممكية الفكرية األخرل لكؿ مف  

ـ إعدادىا لصالحو ( المكاصفات كالمخططات كغيرىا مف الكثائؽ التي أعدىا صاحب العمؿ ) أك التي ت
 ، أف يستخدـ أك يستنسخ أك يتداكؿ بيذه الكثائؽ لغايات العقد.مى نفقتو الخاصةيجكز لممقاكؿ، ع

، فانو ال يجكز لممقاكؿ أف يسمح ألم طرؼ ثالث باستخداـ تمؾ لـ تكف ىناؾ ضركرة يتطمبيا العقدكما 
 .يمـز ألغراض العقدالكثائؽ أك استنساخيا أك التداكؿ بيا ، باستثناء ما قد 

 ''Confidential Details"السرية:  التفاصيػؿ  (1/12)
يتعيف عمى المقاكؿ اف يفصح لمميندس عف كؿ المعمكمات السرية كغيرىا مما قد يطمبو الميندس بصػكرة  

 معقكلة لمتأكد مف التزاـ المقاكؿ بتطبيؽ أحكاـ العقد.
   " awsLCompliance with" التقيػد بالقكانيف: (1/13)

، كمػا لػـ يػنص عمػى غيػر يتقيػد بػالقكانيف الكاجبػة التطبيػؽ، اف ؽ تنفيذه لمعقدمى المقاكؿ في سيايتعيف ع 
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 -، فانو :ذلؾ في الشركط الخاصة
يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يككف قد حصؿ ) أك سيحصؿ( عمى التصاريح الالزمة بشأف تعميمات  -أ 

ص أخرل تـ تحديدىا في ، كأية تراخيص المتعمقة باألشغاؿ الدائمةالتخطيط أك التنظيـ أك التراخي
إخفاؽ المكاصفات كيتعيف عمى صاحب العمؿ في ىذا السياؽ حماية المقاكؿ ضد أم ضرر نتيجة 

 ، ك صاحب العمؿ في القياـ بذلؾ
، كالحصػكؿ عمػى التصػاريح لمقاكؿ أف يقـك بإرساؿ اإلشعارات، كتسديد الرسـك كالضرائبيتعيف عمى ا -ب 

نجازىػا كاصػالح أيػة عيػكب فييػاكالمكافقات التػي تتطمبيػا القػكا كمػا  ،نيف فيمػا يتعمػؽ بتنفيػذ األشػغاؿ كا 
ينبغػػي عمػػى المقػػاكؿ أف يحمػػي صػػاحب العمػػؿ كيقيػػو مػػف أم ضػػرر نتيجػػة إخفػػاؽ المقػػاكؿ فػػي القيػػاـ 

 بذلؾ.
 "  Joint and Several Liability" المسؤكليات المشتركة كالمنفردة : (1/14)

اك  انيف الكاجبػة التطبيػؽ ( ائتالفػان اك مشػاركة اك أم تجمػع مػف شخصػيفاذا شكؿ المقػاكؿ ) بمكجػب القػك  
  -، فانو يجب مراعاة ما يمي :اكثر في شكؿ يختمؼ عف الشركة

 ، كأماـ صاحب العمؿ في تنفيذ العقد يعتبر ىؤالء األشخاص مسؤكليف بالتضامف كبشكؿ فردم  -أ 
، كبحيػث يكػكف لقائػد االئػتالؼ اسـ قائد االئػتالؼ صاحب العمؿ عفأف يقـك ىؤالء األشخاص بإبالغ  -ب 

 ، كاـ المقاكؿ ككؿ مف ىؤالء األشخاصسمطة إلز 
أف ال يقػػكـ المقػػاكؿ بتغييػػر تكػػكيف االئػػتالؼ اك كيانػػو القػػانكني بػػدكف المكافقػػة المسػػبقة مػػف صػػاحب  -ج 

 العمؿ.
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 الفصؿ الثاني 
 صاحب العمػؿ

THE EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ''Right of Access to the Site''حؽ الدخػكؿ الى المكقع :  (2/1)
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعطي المقاكؿ حؽ الدخكؿ الى جميع اجزاء المكقع ، كتمكينو مف حيازتيا   

اال اف حؽ الدخكؿ كالحيازة يمكف اف ال في الكقت ) أك االكقات ( المحدد في ممحؽ عرض المناقصة ، 
 ييخٌص بيا المقاكؿ كحده .

إذا نص في العقد عمى اف صاحب العمؿ مطمكب منو اف يعطي المقاكؿ حؽ حيازةأم أساس اك منشأ اك  
تجييزات اك طريؽ كصكؿ ، فانو يتعييف عمى صاحب العمؿ القياـ بذلؾ في المكاعيد كبالطريقة المحددة في 

 حؽ الدخكؿ اك الحيازة حتى يتسمـ ضماف االداء . حبس، اال انو يجكز لصاحب العمؿ المكاصفات 
إذا لـ يتـ تحديػد مثػؿ ىػذا المكعػد فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة ، فانػو يتعػيف عمػى صػاحب العمػؿ اف يعطػي  

ؿ المقػػاكؿ حػػؽ الػػدخكؿ الػػى المكقػػع كحيازتػػو ضػػمف االكقػػات التػػي تمكػػف المقػػاكؿ مػػف مباشػػرة تنفيػػذ االشػػغا
 ( .8/3كالسير فييا كفقان لبرنامج العمؿ المشار اليو في المادة )

إذا تكبػد المقػػاكؿ تػػأخران ك/اك كمفػػة مػػا نتيجػػة الخفػػاؽ صػاحب العمػػؿ فػػي تمكينػػو مػػف الػػدخكؿ الػػى المكقػػع اك  
ا ، حيازتو خالؿ ذلؾ الكقت ، فعمى المقاكؿ اف يرسؿ اشعاران الى الميندس لتقدير استحقاقات المقػاكؿ بشػأني

 -( لمبت في :20/1مع مراعاة احكاـ المادة )
أم تمديد لمدة االنجاز بسػبب ذلػؾ التػأخير ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر اك سػكؼ يتػأخر ، كذلػؾ بمكجػب  -أ 

 ( ، ك 8/4احكاـ المادة )
 أم كمفة كيذه مع ربح معقكؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . -ب 
ذا اإلشػعار اف يقػـك بإعػداد التقػديرات المترتبػة عمػى ذلػؾ بمكجػب المػادة كيتعيف عمى المينػدس بعػد تسػمـ ىػ 

 ( سكاء باالتفاؽ عمييا اك اجراء تقديراتو بشأنيا .3/5)
إال انو اذا كاف تاخر صاحب العمؿ ) كالى المدل الذم يككف فيو ىذا التأخر ( ناتجان عف خطػأ اك تػأخير مػف 

في تقديـ " كثائؽ المقاكؿ " فانو في مثؿ ىذه الحالة ال يسػتحؽ  قبؿ المقاكؿ ، بما في ذلؾ أم خطأ اك تأخر
 لممقاكؿ أم تمديد اك تعكيض عف أم كمفة اك ربح .

  ''  ''Permits, Licenses or Approvalsالتصاريح اك التراخيص اك المكافقات: (2/2)
ة لممقاكؿ)عند طمبو( يقـك صاحب العمؿ )اذا كاف في كضع يمكنو مف ذلؾ( بتقديـ المساعدة المعقكل 

 -بخصكص ما يمي :
 الحصكؿ عمى نسخ قكانيف الدكلة المتعمقة بالعقد مما ىك غير متكفر بصكرة عادية ، ك  -أ 
 -طمبات المقاكؿ لمحصكؿ عمى التصاريح اك التراخيص اك المكافقات المطمكبة بمكجب قكانيف الدكلة : -ب 

 تقيد بالقكانيف ( ، ك ال 1/13. فيما يتعمؽ بمتطمبات المادة )1 
 . لتكريد المكاـز ، بما في ذلؾ التخميص الجمركي عمييا ، ك 2 
 . لتصدير معدات المقاكؿ عند ازالتيا مف المكقع .3 
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 '' Employer`s Personnel'' :ؿأفراد صاحب العم (2/3)
عػػػػو فػػػي المكقػػػػع يكػػػكف صػػػاحب العمػػػػؿ مسػػػؤكالن عػػػف افػػػػراده كمسػػػتخدمي المقػػػػاكليف االخػػػريف العػػػامميف م 

 -مف حيث :
 ( ، ك 4/6التعاكف مع المقاكؿ في جيكده حسب احكاـ المادة )  -أ 
 االلتػػػػػػػػزاـ بتػػػػػػػػكفير اجػػػػػػػػراءات السػػػػػػػػالمة كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي مطمكبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المقػػػػػػػػاكؿ بمكجػػػػػػػػب البنػػػػػػػػكد  -ب 

 ( .4/18( كباجراءات حماية البيئة بمكجب المادة )4/8مف المادة ) )أ ، ب ، ج (
 '' "Employer’s Financial Arrangementsلية لصاحب العمؿ:الترتيبات الما (2/4)
( يكمان مػف بعػد تمقيػو أم طمػب مػف المقػاكؿ بتسػميـ المقػاكؿ دلػيالن معقػكالنعمى 28يقـك صاحب العمؿ خالؿ ) 

 انو قد قاـ بعمؿ الترتيبات المالية الالزمة لتكفير دفع قيمة العقد ، كفؽ التقػديرات فػي حينػو ، طبقػان الحكػاـ "
 الفصؿ الرابع عشر " .

أما إذا اعتـز صاحب العمؿ إجراء أم تعديؿ جكىرم عمى الترتيبات المالية، فإنو يتعيف عميػو إشػعار المقػاكؿ 
 بالتفصيالت المتعمقة بذلؾ.

 ''''Employer’s Claimsمطالبات صاحب العمؿ: (2/5)
أم شػرط مػف ىػذه الشػركط أك لغيػر ذلػؾ  اذا كاف صاحب العمؿ يعتبر اف لو حقان في تمقي دفعة ما ، بمكجب 

بالعيكب ، فإنو يتعيف عميو ، اك عمى الميندس  اإلشعارمف األسباب المتعمقة بالعقد ، ك/ أك أم تمديد لفترة 
، إشعار المقاكؿ بذلؾ كتزكيده بالتفاصيؿ . كرغـ ذلؾ فإنػو غيػر مطمػكب منػو اف يرسػؿ أيػة إشػعارات تتعمػؽ 

( اك مقابػؿ المعػدات 4/19استيالؾ الماء كالكيرباء كالغاز بمكجػب المػادة ) بالمبالغ المستحقة لو بخصكص
 ( اك مقابؿ أم خدمات أخرل يطمبيا المقاكؿ .4/20كالمكاد التي يقدميا صاحب العمؿ إعماال لممادة )

ينبغػػي إرسػػاؿ اإلشػػعار فػػي أقػػرب كقػػت ممكػػف عمميػػان بعػػد اف يصػػبح صػػاحب العمػػؿ عمػػى درايػػة بالكاقعػػة أك  
" فانػو يجػب  " فتػرة اإلشػعار بػالعيكبكؼ التي أدت إلى نشكء مثؿ ىذه المطالبات ، اما اإلشػعار بتمديػد الظر 

 إصداره قبؿ انقضائيا.
يتعيف اف تحدد ىذه التفاصيؿ " مادة " العقد أك األسػس األخػرل لممطالبػة ، كاف تتضػمف اثبػات صػحة ادعػاء  

التػي يعتبػر اف لػو حقػان فييػا بمكجػب العقػد . كيتعػيف عمػى  صاحب العمؿ بتمؾ المبػالغ ك / اك فتػرات التمديػد
( لالتفاؽ عمييػا اك إعػداد 3/5الميندس في مثؿ ىذه الحالة أف يدرس تمؾ المطالبات بمكجب أحكاـ المادة )

  -التقديرات لما يمي :
 ف كجدت( تستحؽ لصاحب العمؿ ليدفعيا المقاكؿ لو ، ك/أكإ( أية مبالغ ) 1) 

 ( .11/3، عمالن بأحكاـ المادة ) لفترة اإلشعار بالعيكبف كجد( إ)  ( أم تمديد2) 
ىذه المبالغ يمكف تضمينيا كخصميات في قيمة العقد كشيادات الدفع . اال أف صاحب العمؿ ال يعتبر مخػكالن  

ؾ ، بإجراء المقاصة أك خصـ أم مبمغ يتـ تصديقو في شيادة دفع ، أك التقٌدـ بمطالبة ضد المقاكؿ لغيػر ذلػ
 إاٌل كفقان الحكاـ ىذه المادة " .
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 الفصؿ الثالث 
 المينػػدس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 '' ''Engineer’s Duties and Authority ندس :كاجبات كصالحية المي (3/1) 
يقـك صاحب العمؿ بتعييف " الميندس " لمقياـ بالكاجبات المحددة لو في العقد كيجب أف يككف مستخدمك  

 الميندس مف ميندسيف كمينييف متمتعيف بالكفاية الالئقة كمؤىميف ألداء مثؿ ىذه الكاجبات.
 ـ العقد .ليس لمميندس صالحية في تعديؿ أحكا 
لمميندس ممارسة الصالحيات المنكطة بو تحديدان في العقد ، أك تمؾ المفيكمة مف العقد ضمنيان بحكـ  

ذا كاف مطمكبان مف الميندس أف يحصؿ عمى مكافقة صاحب العمؿ قبؿ ممارستو لصالحية ما  الضركرة . كا 
عيد صاحب العمؿ أف ال يفرض ، فإف مثؿ ىذا المتطمبات يجب النص عمييا في الشركط الخاصة . كيت

 عمى الميندس أية قيكد إضافية بخصكص ممارستو لصالحيتو ، إال إذا تـ ذلؾ بمكافقة مف المقاكؿ .
في كؿ األحكاؿ ، فعندما يقكـ الميندس بممارسة صالحية ما تتطمب الحصكؿ عمى مكافقة صاحب العمػؿ ،  

 مف قبؿ صاحب العمؿ .فإنو ألغراض ىذا العقد تعتبر ككأنيا مكافؽ عمييا 
 باستثناء ما ىك منصكص عميو في ىذه الشركط : 
عندما يقـك الميندس بأداء كاجباتو أك ممارسػة صػالحيتو ، سػكاء نػص عمييػا صػراحة فػي العقػد ، أك   -أ 

 كانت مفيكمة ضمنيان منو ، فإنو يقـك بيا نيابةن عف صاحب العمؿ ، ك 
م مػػػػف الفػػػػريقيف مػػػػف أم مػػػػف الكاجبػػػػات اك االلتزامػػػػات اك لػػػػيس لممينػػػػدس صػػػػالحية فػػػػي إعفػػػػاء أ -ب 

 المسؤكليات المحددة في العقد ، ك 
 اف أم مصػػادقة اك تػػدقيؽ اك شػػيادة اك قبػػكؿ اك فحػػص اك تفتػػيش اك إصػػدار أم تعميمػػات أك إشػػعار  -ج 

أك اقتػػراح ، اك طمػػب اختبػػار ، اك أم تصػػرؼ مماثػػؿ مػػف قبػػؿ المينػػدس ) بمػػا فػػي ذلػػؾ اغفػػاؿ عػػدـ 
لمكافقة ( ال تعفي المقاكؿ مف أية مسػؤكلية يتحمميػا بمكجػب احكػاـ العقػد ، بمػا فػي ذلػؾ مسػؤكليتو ا

 عف االخطاء اك االغفاالت اك التناقضات اك حاالت عدـ التقيد بالشركط .
 ''Delegation by the Engineer''التفكيض مف قبؿ الميندس :  (3/2)

أم مف مساعديو القياـ بأم مف الكاجبػات أك يفكضػو بػأم مػف  أف يسند إلى –مف كقت آلخر  –لمميندس  
الصالحيات المنكطة بو ، كما يجكز لو أف يمغي مثؿ ىذا اإلسناد أك التفكيض . كيشمؿ ىؤالء المساعدكف 
الميندس المقيـ ك/أك أم مفتشيف مستقميف يعينكف لمتفتيش أك الختبار عمى بنػكد التجييػزات أك المػكاد أك 

جب أف يككف التعييف أك التفكيض أك اإللغػاء خطيػان ، كال يعتبػر مثػؿ ىػذا اإلجػراء نافػذا إال بعػد اختبارىا . ي
تسمـ الفريقيف إشعارات بذلؾ ، إال انو ال يحؽ لمميندس تفػكيض صػالحيتو بإعػداد التقػديرات أعمػاال لممػادة 

 ( إال إذا كافؽ الفريقاف عمى مثؿ ىذا التفكيض .3/5)
سػػػاعديف اف يككنػػػكا مػػػف ذكم الكفايػػػة الالئقػػػة ، كمػػػؤىميف الداء كاجبػػػاتيـ كالقيػػػاـ يشػػػترط فػػػي ىػػػؤالء الم 

( مػػف 1/4بالصػػالحية المنكطػػة بيػػـ ، كاف يككنػػكا متمرسػػيف باسػػتعماؿ لغػػة االتصػػاؿ المحػػددة فػػي المػػادة )
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 العقد .
، اف  يتعػيف عمػػى كػػؿ مػف مسػػاعدم المينػػدس ، الػػذيف تػـ اسػػناد كاجبػػات الػييـ اك تفكيضػػيـ بصػػالحية مػػا 

 يصدركا التعميمات الى المقاكؿ ، كاف يتصرفكا ضمف حدكد الصالحية المحددة ليـ بالتفكيض . كتعتبر 
أية مصادقة اك تدقيؽ اك شيادة اك مكافقة اك فحص اك تفتيش اك اصدار تعميمات، اك إشعار اك اقتراح، 

ككانيا صادرة  –ف حدكد تفكيضو ضم –أك طمب اك اختبار ، اك القياـ بأم اجراء مماثؿ يقـك بو أم منيـ 
 عف الميندس ، كرغـ ذلؾ :

فإف أم إخفاؽ مف جانب مساعد الميندس في رفض أم عمػؿ اك تجييػزات اك مػكاد ال يعنػي المصػادقة  -أ 
عمييا ، كبالتالي فانو ال يحكؿ دكف ممارسة الميندس لحقو في رفػض تمػؾ األعمػاؿ أك التجييػزات أك 

 المكاد .
المقاكؿ عمى أم تقديرات أك تعميمات أصدرىا مسػاعد المينػدس ، فإنػو يجػكز لممقػاكؿ اف اذا اعترض  -ب 

يحيػػؿ المكضػػكع إلػػى المينػػدس ، الػػذم ينبغػػي عميػػو ، دكف تػػكافو ، إمػػا تأييػػدىا أك نقضػػيا أك تعػػديؿ 
 مضمكنيا .

 Instructions of the Engineer"'':تعميمات الميندس  (3/3)
قاكؿ في أم كقت ، تعميمات كمخططات اضافية اك معدلة ، اذا كانت الزمة لمميندس اف يصدر الى الم 

 لتنفيذ االشغاؿ ك اصالح أية عيكب فييا ، عمالن باحكاـ العقد .
ال يتمقى المقاكؿ التعميمات اال مف الميندس ، اك مف أم مف مساعديو المفكضيف رسميان بمكجب احكاـ  

 التعميمات تشكؿ تغييران ) أمران تغييريان ( فانو يتـ تطبيؽ احكاـ ىذا "الفصؿ" . اما اذا كانت أم مف ىذه
 " الفصؿ الثالث عشر" عمييا . 

يتعيف عمى المقاكؿ اف يتقيد بالتعميمات التي تصدر اليو مف الميندس اك مساعده المفكض حكؿ أم امر  
 يتعمؽ بالعقد . ككمما كاف ذلؾ عمميان فإف التعميمات يجب إصدارىا خطيان ،

 أما اذا قاـ الميندس اك مساعده المفكض :  
 بإصدار أمر شفكم ك  -أ 
تسمـ تأكيدان خطيان مف المقاكؿ ) أك مف ينكب عنو ( بخصكص األمر الشفكم خالؿ يكمي عمؿ مف  -ب 

 تاريخ صدكرىا ك
تسممو لـ يقـ بالرد عميو خطيان بالرفض ك/أك إصدار تعميمات بشأنو خالؿ يكمي عمؿ مف تاريخ  -ج 

 إشعار المقاكؿ ،
عندئذ يعتبر تأكيد المقاكؿ لمثؿ ىذه األمر الشفكم ككأنو أمر خطي صادر عف الميندس أك مساعده  

 المفكض ، حسب كاقع الحاؿ .
 

 Replacement of the Engineer""استبداؿ الميندس:   (3/4)
( يكمػػػان 42يمػػػة ال تقػػػؿ عػػػف )اذا اعتػػػـز صػػػاحب العمػػػؿ اسػػػتبداؿ المينػػػدس ، فإنػػػو يتعػػػيف عميػػػو قبػػػؿ م 

مػػػف تػػػاريخ االسػػػتبداؿ اف يشػػػعر المقػػػاكؿ بػػػذلؾ ، كاف يحػػػدد فػػػي إشػػػعاره اسػػػـ كعنػػػكاف كتفاصػػػيؿ خبػػػرة 
المينػػػػػدس البػػػػػديؿ . كلػػػػػيس لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ أف يقػػػػػـك بتعيػػػػػيف المينػػػػػدس البػػػػػديؿ اذا كػػػػػاف لممقػػػػػاكؿ 
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،مػػػػػع بيػػػػػاف اعتػػػػػراض معقػػػػػكؿ عميػػػػػو ،عمػػػػػى أف يقػػػػػكـ المقػػػػػاكؿ بإشػػػػػعار صػػػػػاحب العمػػػػػؿ باعتراضػػػػػو 
 التفاصيؿ المؤيدة لذلؾ.

 ""Determinationsالتقديرات:   (3/5)
حيثما تقتضي ىذه الشركط اف يقـك الميندس بإعماؿ ىذه " المادة " الغراض االتفاؽ أك اعداد التقديرات  

 الم أمر ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يتشاكر مع كؿ مف الفريقيف في مسعى جٌدم لمتكصؿ الى اتفاؽ.
اما اذا لـ يتكصؿ الى اتفاؽ ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد تقديراتو بصكرة منصفة بمكجب احكاـ 

 العقد، آخذان في االعتبار كؿ الظركؼ ذات العالقة . 
ثـ يقكـ الميندس بإشعار كؿ مف الفريقيف عف أم اتفاؽ اك تقديرات يتكصؿ الييا ، مع التفصيالت المؤيدة  

مف الفريقيف اف يمتـز باالتفاؽ اك التقديرات الكاردة في اإلشعار ، إال إذا تمت ) أك إلى  . كيتعيف عمى كؿ
 أف تتـ ( إعادة النظر فييا ، بمكجب أحكاـ " الفصؿ العشريف " .
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 الفصؿ الرابع 
 المقػاكؿ

THE CONTRACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor’s General Obligations"االلتزامات العامة لممقاكؿ : (4/1)
يتعيف عمى المقاكؿ اف يصمـ ) الى المدل المنصكص عميو في العقد ( كاف ينفذ االشغاؿ كينجزىا بمكجب احكاـ  

 كاف يصمح اية عيكب فييا .العقد ككفقان لتعميمات الميندس ، 
يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاكؿ اف يقػػػػدـ التجييػػػػزات ك " كثػػػػائؽ المقػػػػاكؿ " المحػػػػددة فػػػػي العقػػػػد ، كجميػػػػع افػػػػراد جيػػػػازه  

المنفػػػذ ، كالمػػػكاـز كالمسػػػتيمكات كغيرىػػػا مػػػف األشػػػياء كالخػػػدمات ، سػػػكاء كانػػػت ذات طبيعػػػة مؤقتػػػة أك دائمػػػة 
نجػػػػػاز األشػػػػػغاؿ كاصػػػػػالح أيػػػػػة عيػػػػػكب فييػػػػػا . ، ممػػػػػا ىػػػػػك مطمػػػػػكب منػػػػػو الداء ميػػػػػاـ التصػػػػػميـ كالت  نفيػػػػػذ كا 

 .يعتبر المقاكؿ مسؤكال عف كفاية كاستقرار كسالمة جميع عمميات المكقع كعف جميع أساليب اإلنشاء
 باستثناء ما ىك منصكص عميو في العقد ، فاف المقاكؿ:  

أم بند مف التجييػزات كالمػكاد ليكػكف  يعتبر مسؤكالن عف جميع " كثائؽ المقاكؿ " ، كاألشغاؿ المؤقتة كتصميـ -1 
 ىذا البند مكافقان لمتطمبات العقد ، ك 

 فيما عدا ذلؾ ، ال يعتبر المقاكؿ مسؤكالن عف تصميـ كمكاصفات األشغاؿ الدائمة . -2 
اف يقدـ لمميندس تفاصيؿ ترتيبات كأساليب تنفيذ  –كمما طمب منو الميندس ذلؾ  –يتعيف عمى المقاكؿ       

شغاؿ التي يقترح المقاكؿ اتباعيا لتنفيذ األشغاؿ . كال يجكز لممقاكؿ أف يحدث تغييران جذريان في ىذه األ
 الترتيبات اك االساليب بدكف اعالـ الميندس مسبقان عف اجراءاتو .

غيػر  اذا نص العقد عمى مسؤكلية المقاكؿ لمقياـ بتصميـ جزءو ما مف االشغاؿ الدائمة ، فعنػدىا كمػالـ يػنص عمػى 
 ذلؾ في الشركط الخاصة :

يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاكؿ اف يقػػػدـ الػػػى المينػػػدس " كثػػػائؽ المقػػػاكؿ"  ليػػػذا الجػػػزء مػػػف االشػػػغاؿ كفقػػػان لالجػػػراءات  -أ 
 المنصكص عمييا في العقد ، ك

يشػػترط اف تكػػكف " كثػػائؽ المقػػاكؿ " متسػػقة مػػع المكاصػػفات كالمخططػػات ، كاف تػػتـ صػػياغتيا بمغػػة االتصػػاؿ  -ب 
( كاف تشػػػتمؿ عمػػػى المعمكمػػػات االضػػػافية كمػػػا يطمبيػػػا المينػػػدس الضػػػافتيا الػػػى 1/4دة فػػػي المػػػادة )المحػػػد

 المخططات بغرض التنسيؽ بيف تصاميـ كؿ مف الفريقيف ، ك 
يعتبر المقاكؿ مسؤكالن عف ىذا الجػزء مػف االشػغاؿ ، كاف يكػكف ىػذا الجػزء بعػد تنفيػذه كانجػاز االشػغاؿ مكفيػان  -ج 

 شئ مف اجمو كما ىك مطمكب في العقد ، ك بالغرض الذم ان
قبؿ مباشرة اجراء االختبارات عند االنجاز "مخططػات المنشػأ كمػا  -يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس  -د 

تـ تنفيذه " ، كأدلة الصػيانة كالتشػغيؿ المطمكبػة بمكجػب العقػد ، كبشػكؿ مفصػؿ ، حتػى يػتمكف صػاحب العمػؿ 
كو كتركيبو كمعايرتو كاصالحو .  كال يعتبر ىذا الجػزء مػف االشػغاؿ  انػو قػد تػـ انجػازه مف صيانتو كتشغيمو كف

 ( اال بعد تقديـ ىذه الكثائؽ كادلة التشغيؿ الى الميندس .10/1لغرض تسممو بمكجب المادة )
 "Performance Security"ضمػاف االداء :  (4/2)

اف االداء لغايػػة االنجػػاز الالئػػؽ لالشػػغاؿ ، كذلػػؾ بالقيمػػة يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يستصػػدر ) عمػػى حسػػابو ( ضػػم 
كنكع العممة المحدديف في ممحؽ عػرض المناقصػة ، كاذا لػـ يكػف قػد تػـ تحديػد المبمػغ فػي ذلػؾ الممحػؽ فعنػدىا ال 
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 تطبؽ احكاـ ىذه " المادة " .
اريخ تسػممو " كتػاب القبػكؿ " ( يكمان مػف تػ28يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ ضماف االداء الى صاحب العمؿ خالؿ ) 

 ، كاف يرسؿ نسخة منو الى الميندس .
ينبغي اف يككف الضماف صادران عف كياف مالي كمف داخؿ الدكلة ) اك نظاـ تشريعي آخر ( مكافؽ عمييما مف قبؿ  

ب صاحب العمؿ ، كاف يتـ اعداده حسب النمكذج المرفؽ بالشركط الخاصة ، أك بصػيغة اخػرل يكافػؽ عمييػا صػاح
 العمؿ .

يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يتأكػػد مػػف اف يظػػؿ ضػػماف االداء سػػارم المفعػػكؿ الػػى اف ينفػػذ المقػػاكؿ االشػػغاؿ كينجزىػػا  
كيصػػمح ايػػة عيػػكب فييػػا . امػػا اذا احتػػكت شػػركط الضػػماف عمػػى تػػاريخ النقضػػائو ، كتبػػيف اف المقػػاكؿ لػػف يكػػكف 

( يكمػان ، فإنػو يتعػيف عميػو اف يقػـك 28يائي لصالحيتو بػػ )مخكالن بتسمـ " شيادة االداء " بتاريخ يسبؽ المكعد الن
 بتمديد سرياف الضماف الى اف يتـ انجاز االشغاؿ كاصالح اية عيكب فييا . 

يتعيف عمى صاحب العمؿ اف ال يقدـ مطالبة بخصكص ضماف االداء اال فيما يخص المبالغ التي تستحؽ لو  
 -بمكجب العقد ، كذلؾ في الحاالت التالية :

اخفاؽ المقاكؿ في تمديد سرياف مفعكؿ ضماف االداء كما تـ ذكره في الفقرة السابقة ، كفي ىذه الحالة يجكز  -أ 
 لصاحب العمؿ اف يطالب بالقيمة الكاممة لضماف االداء ، اك 

اخفاؽ المقاكؿ في اف يدفع لصاحب العمؿ أم مبمغ مستحؽ لو ، سكاء كاف ذلؾ بناء عمى مكافقة مف  -ب 
( 42( ، اك بمكجب احكاـ " الفصؿ العشريف " كذلؾ خالؿ )2/5لمقاكؿ ، اك كما يتـ تقديره بمكجب المادة )ا

 يكمان مف تاريخ ىذه المكافقة اك اعداد التقديرات ، اك 
طمبو ( يكمان مف بعد تسممو إشعار صاحب العمؿ المتضمف 42خالؿ )  في اصالح ام عيباخفاؽ المقاكؿ  -ج 

 اك ، بإصالح العيب
( ، كذلػؾ بغػض النظػر عمػا اذا 15/2الظركؼ التي تخكؿ صاحب العمؿ اف ينيي العقد بمكجب احكاـ المادة ) -د 

 كاف قد صدر اشعار باالنياء .
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعكض المقاكؿ كيقيو مف جميػع االضػرار كالخسػائر كالنفقػات ) بمػا فػي ذلػؾ االجػكر  

قد ينتج عف مطالبة صاحب العمؿ بخصكص الضماف ، كذلؾ الى المدل الذم يعتبػر فيػو كاالتعاب القانكنية ( مما 
 صاحب العمؿ انو غير محؽ في مطالبتو .

 ( يكمان مف تاريخ تسممو لشيادة االداء.21يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعيد ضماف االداء الى المقاكؿ خالؿ ) 
 ntative"Contractor’s Represe"ممثؿ المقاكؿ :    (4/3)

ينبغػػي عمػػى المقػػاكؿ اف يعػػيف " ممثػػؿ المقػػاكؿ " كاف يعطيػػو كامػػؿ الصػػالحيات الضػػركرية لينػػكب عنػػو بمكجػػب  
 مقتضيات العقد .

اف يقػدـ  –قبػؿ تػاريخ المباشػرة  –كما لـ يكف قد تمت تسمية ممثؿ المقاكؿ في العقد ، فانو يتعػيف عمػى المقػاكؿ  
، اسػػـ كمػػؤىالت الشػػخص الػػذم يقترحػػو المقػػاكؿ كممثػػؿ لػػو. كاذا لػػـ تػػتـ الػػى المينػػدس ، لمحصػػكؿ عمػػى مكافقتػػو

المكافقة عميو اك تـ حجبيا الحقان مػف قبػؿ المينػدس ، اك اذا اخفػؽ الممثػؿ فػي ممارسػة عممػو كممثػؿ لممقػاكؿ ، 
 فإنو يتعيف عمى المقاكؿ اف يتقدـ بنفس الطريقة باسـ كمؤىالت شخص اخر يككف مناسبان ليذا التعييف .

ال يحؽ لممقاكؿ اف يمغػى اسػتخداـ ممثمػو اك اف يسػتبدلو ، بػدكف الحصػكؿ عمػى مكافقػة المينػدس المسػبقة عمػى  
 ذلؾ .
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يجب اف يككف ممثؿ المقاكؿ متفرغان بصكرة كاممػة لممنػاظرة عمػى تنفيػذ اشػغاؿ المقػاكؿ ، كاذا مػا تطمبػت الظػركؼ  
غاؿ ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ اف يسمي بديالن مناسبان بمكافقػة تغيب ىذا الممثؿ مؤقتان عف المكقع اثناء تنفيذ االش
 الميندس المسبقة ، كاف يتـ اشعار الميندس بذلؾ .

( ، كمػػا يجػػكز لممثػػؿ 3/3يتعػػيف عمػػى  ممثػػؿ المقػػاكؿ اف يتسػػمـ التعميمػػات نيابػػة عػػف المقػػاكؿ  ًإعمػػاالن لممػػادة ) 
الى أم شخص مؤىؿ ، كاف يمغػي ىػذا التفػكيض فػي أم المقاكؿ اف يفكض بعض سمطاتو اك ميامو اك صالحيتو 

كقت الحؽ . كلكف مثؿ ىذا التفكيض اك االلغاء ال يعتبر نافذان اال اذا كافؽ الميندس عميو ، بعد اف يتسػمـ إشػعاران 
مسػػبقان مكقعػػان مػػف ممثػػؿ المقػػاكؿ يتضػػمف اسػػـ مثػػؿ ىػػذا الشػػخص المفػػٌكض كمؤىالتػػو كالسػػمطة اك الميػػاـ اك 

 تي فٌكض بيا اك التي تـ الغاؤىا.الصالحية ال
يجب اف يككف ممثؿ المقاكؿ كجميػع ىػؤالء االشػخاص متمرسػيف باسػتعماؿ لغػة االتصػاؿ المحػددة بمكجػب المػادة 

(1/4. ) 
  Subcontractors"": المقاكلكف الفرعيكف  (4/4)

 ال يحؽ لممقاكؿ أف يمٌزـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاكليف فرعييف . 
اكؿ مسؤكالن عف أفعاؿ كاخطاء أم مقاكؿ فرعي اك ككيمو اك مسػتخدميو ، كمػا لػك كانػت تمػؾ األفعػاؿ أك يعتبر المق 

 -األخطاء صادرة عف المقاكؿ نفسو ، كما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشركط الخاصة، فإنو:
عية تـ ذكر اسـ ال يطمب مف المقاكؿ الحصكؿ عمى المكافقة بشأف مكردم المكاد ، اك بشأف أم مقاكلة فر  -أ 

 المقاكؿ الفرعي بخصكصيا نصان في العقد ، ك
 يتعيف عمى المقاكؿ الحصكؿ عمى مكافقة الميندس المسبقة عمى المقاكليف الفرعييف االخريف ، ك  -ب 
( يكمان مف التاريخ المستيدؼ لمباشرة 28يتعيف عمى المقاكؿ اف يرسؿ لمميندس إشعارا بميمة ال تقؿ عف ) -ج 

 مقاكؿ فرعي ، كعف المباشرة الفعمية لمثؿ ىذا العمؿ في المكقع ، ك عمؿ أم
يشترط في اتفاقيػة كػؿ مقاكلػة فرعيػة اف تحتػكم عمػى نصػكص تخػكؿ صػاحب العمػؿ اف يػتـ التنػازؿ عػف ىػذه  -د 

( )عنػػدما يمػػـز تطبيقيػػا ( ، اك فػػي حالػػة انيػػاء العقػػد مػػف قبػػؿ 4/5المقاكلػػة الفرعيػػة اليػػو ، بمكجػػب المػػادة )
 ( .15/2احب العمؿ بمكجب احكاـ المادة )ص

    "  "Assignment of Benefit of Subcontractالتنازؿ عف المقاكلة الفرعية :  (4/5)
، كقياـ الميندس )قبؿ  فترة اإلشعار بالعيكب "في حالة استمرار التزامات المقاكؿ الفرعي الى ما بعد انقضاء "  

ؿ ، اف يقـك بالتنازؿ عف ىذه المقاكلة الفرعية الى صاحب العمؿ ، فإنو يتعيف ىذا التاريخ ( بالطمب الى المقاك
عمى المقاكؿ اف يقـك بذلؾ . كفي مثؿ ىذه الحالة ال يعتبر المقاكؿ مسؤكالن اماـ صاحب العمؿ عف أم عمؿ 

 لتنازؿ .يؤديو المقاكؿ الفرعي بعد اف تصبح عممية التنازؿ نافذة ، ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في كتاب ا
 "operation"-Coالتعػاكف :  (4/6)

يتعيف عمى المقاكؿ ، كما ىك منصكص عميو في العقد ، اك استجابةن لتعميمات الميندس ، اف يقدـ التسييالت  
 المناسبة لتنفيذ أية اعماؿ مف قبؿ :

 افراد صاحب العمؿ ، ك  -أ 
 أم مقاكليف آخريف يستخدميـ صاحب العمؿ ، ك  -ب 
 مة قانكنيان ،العامميف لدل اية سمطات عامة مشكٌ  -ج 
 ممف يتـ استخداميـ لتنفيذ اعماؿ في المكقع اك بجكاره ، مف غير االعماؿ المشمكلة في العقد .  
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إف مثؿ ىذه التعميمات سكؼ تعتبر تغييرات الى المدل الذم يتعرض فيو المقاكؿ لتحمؿ تكاليؼ غير منظكرة اف  
تي يتطمبيا ىؤالء المستخدمكف اك المقاكلكف اآلخركف يمكف اف تشمؿ استعماؿ معدات مثؿ ىذه الخدمات ال

 المقاكؿ كاالشغاؿ المؤقتة كترتيبات الدخكؿ الى المكقع كالتي تعتبر مف مسؤكلية المقاكؿ .
حؽ  أذا كاف مطمكبان مف صاحب العمؿ بمكجب العقد اف يعطي المقاكؿ حيازة أم اساس اك منشأ اك تجييزات اك 

دخكؿ بمكجب " كثائؽ المقاكؿ " ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس مثؿ ىذه الكثائؽ في الكقت 
 كبالطريقة المحدديف في المكاصفات .

 "Setting Out"تثبيت االشغاؿ :  (4/7)
ناسػيب المرجعيػة المكصػكفة يتعيف عمى المقاكؿ أف يقـك بتثبيت االشغاؿ بالنسبة لمنقاط االصمية كاالسػتقامات كالم 

في العقد ، اك تمؾ التي يزكده الميندس بيا ، كما يعتبر المقاكؿ مسؤكالن عف دقة التثبيت لجميع اجزاء االشػغاؿ ، 
 كعميو اف يقـك باصالح أم خطأ في أماكف اك مناسيب اك مقاييس اك استقامات االشغاؿ .

د تمؾ النقاط المرجعيػة المنصػكص عمييػا فػي العقػد ، اك تمػؾ يعتبر صاحب العمؿ مسؤكالن عف أية اخطاء في تحدي 
 التي زكد المقاكؿ بيا ، اال انو يتعيف عمى المقاكؿ اف يبذؿ قصارل جيده في التحرم عف دقتيا قبؿ استخداميا .

كطػة فػي اذا تكبد المقاكؿ تأخران في تنفيذ االشغاؿ ك/اك في كمفتيػا بسػبب تنفيػذ اشػغاؿ اعتمػادان عمػى معمكمػات مغم 
اف يكتشؼ مثؿ ىذه االخطاء بصكرة معقكلػة كاف يتالفػى التػأخير متمرس النقاط المرجعية ، كلـ يكف بمقدكر مقاكؿ

ك/أك زيادة الكمفػة المترتبػة عمييػا ، فانػو يتعػيف عمػى المقػاكؿ اف يرسػؿ إشػعاران إلػى المينػدس لتقػدير اسػتحقاقاتو 
 -ي :( لما يم20/1بشأنو ، مع مراعاة احكاـ المادة )

أم تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، إذا كاف اإلنجاز قد تأخر أك سكؼ يتأخر ، كذلؾ بمكجب المادة  -أ 
 ( ، ك 8/4)

 ، ك اضافتيما الى قيمة العقد . مع ربح معقكؿأم كمفة كيذه  -ب 
اف يقـك باالتفاؽ عمييا اك  ( ،3/5لدل تسمـ الميندس لمثؿ ىذا اإلشعار ، فانو يتعيف عميو اعماالن لممادة ) 

 اعداد التقديرات الالزمة لما يمي :
 ( فيما اذا كاف اكتشاؼ الخطأ متعذران بصكرة معقكلة ، كالى أم مدل ، ك 1) 
 ( األمريف المذككريف في الفقرتيف ) أ ، ب ( اعاله ، كلكف ضمف ىذا المدل.2) 

 " "Safety Proceduresاجراءات السالمة :  (4/8)
 تعيف عمى المقاكؿ :ي 

 أف يتقيد بجميع تعميمات السالمة المطمكب تطبيقيا ، ك  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذيف يحؽ ليـ التكاجد في المكقع ، ك  -ب 
أف يبذؿ جيكدان معقكلة لممحافظة عمى المكقع كاالشغاؿ خالية مف العكائؽ غير الضركرية ، بقصد تجنب  -ج 

 الشخاص لمخطر ، ك تعرض ىؤالء ا
تػػػػػػػكفير التسػػػػػػػييج كاالنػػػػػػػارة كالحراسػػػػػػػة كمراقبػػػػػػػة االشػػػػػػػغاؿ الػػػػػػػى اف يػػػػػػػتـ انجازىػػػػػػػا كتسػػػػػػػميميا بمكجػػػػػػػب  -د 

 احكاـ " الفصؿ العاشر" ، ك 
تكفير اية اشغاؿ مؤقتة ) بما فييا الطرقات كالممرات كالحكاجز كالسياجات ( مما قد يمـز ، بسبب تنفيذ  -ىػ 

 اية الجميكر كالمالؾ كالمستعمميف لالرض المجاكرة لممكقع .االشغاؿ ، الستعماؿ كحم
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 "Quality Assurance"تككيد الجكدة :  (4/9)
يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ أف يضػػع نظامػػان لتككيػػد الجػػكدة الثبػػات التقيػػد بمتطمبػػات العقػػد ، عمػػى اف يكػػكف ىػػذا النظػػاـ  

 قيؽ عمى أم مف مظاىر ىذا النظاـ .متكافقان مع تفاصيؿ العقد ، كما يحؽ لمميندس اف يقـك بالتد
قبػػؿ مباشػػرة أم مػػف مراحػػؿ  –لعممػػو  –يجػػب تقػػديـ تفاصػػيؿ جميػػع االجػػراءات ككثػػائؽ المطابقػػة الػػى المينػػدس  

التصميـ كالتنفيذ ، كعند اصدار أم كثيقة ذات طابع فني الػى المينػدس ، فإنػو يجػب اف يظيػر عمػى ىػذه الكثيقػة 
 لمقاكؿ نفسو عمييا .ما يثبت المصادقة المسبقة مف ا

 إف التقيد بنظاـ تككيد الجكدة ال يعفي المقاكؿ مف أم مف كاجباتو اك التزاماتو اك مسؤكلياتو الكاردة في العقد. 
 ""Site Dataبيانات المكقع :  (4/10)

 كؿ، يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يككف قد كضع تحت تصرؼ المقاكؿ الطالعو قبؿ مكعد " التاريخ االساسي "  
ما يتكفر لديو مف البيانات الخاصة بالظركؼ تحت السطحية كالييدركلكجية في المكقع ، بما في ذلؾ الظكاىر 
البيئية ، كما يتعيف عميو كذلؾ اف يضع تحت تصرؼ المقاكؿ أية معمكمات يحصؿ عمييا بعد مكعد التاريخ 

 المعمكمات . االساسي ، اال اف المقاكؿ يعتبر مسؤكالن عف تفسيره لجميع تمؾ 
كما انو كالى المدل الممكف عمميان ) مع االخذ في الحسباف عاممي الكقت كالكمفة ( يعتبر المقاكؿ انو قد حصؿ  

عمى المعمكمات الضركرية المتعمقة بالمخاطر كاالحتماالت الطارئة كالظركؼ االخرل التي قد تؤثر عمى عرضو اك 
لمقاكؿ انو قد عايف كتفحص المكقع كما يجاكره ، كانو اطمع عمى جميع عمى االشغاؿ  كالى المدل ذاتو ، يعتبر ا

المعمكمات التي سبؽ ذكرىا ، كانو قد اقتنع شخصيان قبؿ تقديـ عرض المناقصة بكؿ االمكر ذات العالقة ، شاممة  
 ) كليس بالحصر ( ما يمي :

 ك شكؿ كطبيعة المكقع ، بما في ذلؾ احكاؿ الطبقات تحت السطحية ،  -أ 
 االحكاؿ الييدركلكجية كالمناخية ، ك  -ب 
 مقدار كطبيعة العمؿ كالمكاـز لتنفيذ االشغاؿ كانجازىا كاصالح اية عيكب فييا ، ك  -ج 
 قكانيف الدكلة ، كاجراءات العمالة كممارساتيا فيو ، ك  -د 
 ، كالمستخدميف ، كالطاقة ،   متطمبات المقاكؿ فيما يتعمؽ بالدخكؿ الى المكقع ، كالسكف ، كالمرافؽ -ىػ 

 .كالمكاصالت ، كالماء ، كغيرىا مف الخدمات
 " :قيمة العقد المقبكلةكفاية " (4/11)

: Sufficiency of the Accepted Contract Amount" 
 يفترض في المقاكؿ انو : 

 قد اقتنع شخصيان بدقة ككفاية " قيمة العقد المقبكلة " ، ك  - أ 
ضع عرضو ذلؾ بناءن عمى المعمكمات كالتفسير كالبيانات  الضركرية كالكشكؼ كالفحكص كقناعاتو انو قد ك  -ب 

 ( .4/10بكؿ االمكر التي تمت االشارة الييا في المادة )
باستثناء ما قػد يػرد خالفػان لػذلؾ فػي العقػد ، فػاف " قيمػة العقػد المقبكلػة " يجػب اف تغطػي جميػع التزامػات المقػاكؿ  

إف كجػدت ( ككػؿ االشػياء الضػركرية لتنفيػذ االشػغاؿ كانجازىػا  –العقد ) بما فييا المبالغ االحتياطيػة  المطمكبة في
 بشكؿ الئؽ كاصالح اية عيكب فييا .
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 "Unforeseeable Physical Conditions"االكضاع المادية غير المنظكرة  : (4/12)
طبيعيػػة كالعكائػػؽ االصػػطناعية كغيرىػػا مػػف العكائػػؽ يقصػػد بمصػػطمح " االكضػػاع الماديػػة " : االكضػػاع الماديػػة ال 

الطبيعية كالممكثات التي قد يكاجييا المقاكؿ فػي المكقػع عنػد تنفيػذ االشػغاؿ ، بمػا فييػا االكضػاع تحػت السػطحية 
 كالييدركلكجية ، كلكنيا ال تشمؿ االحكاؿ المناخية .

انػػت غيػػر منظػػكرة ، فانػػو يتعػػيف عميػػو اف يشػػعر اذا كاجػػو المقػػاكؿ اكضػػاعان ماديػػة معاكسػػة كالتػػي ييعتبػػر انيػػا ك 
الميندس بيا في اقرب فرصة ممكنة عمميان ، كعمى اف يتضمف االشػعار كصػفا ليػا كبيػاف االسػباب التػي حػدت بػو 
العتبارىا كذلؾ ، حتى يتمكف الميندس مف معاينتيػا كالتحقػؽ مػف االسػباب التػي يعزكىػا المقػاكؿ الػى ككنيػا غيػر 

 منظكرة .
يف عمػػى المقػػاكؿ مكاصػػمة تنفيػػذ االشػػغاؿ ، متخػػذان االحتياطػػات المعقكلػػة كالمناسػػبة تجػػاه ىػػذه " االكضػػاع كمػػا يتعػػ 

المادية " ، كأف يتقيد بأية تعميمات قد يصدرىا الميندس بخصكصيا ، اما اذا شكٌؿ أم مف ىذه التعميمات تغييػران ) 
 ثالث عشر( بشأنيا . امران تغييريان ( ، فانو يتـ حينئذ تطبيؽ احكاـ الفصؿ ) ال

اذا كاجو المقاكؿ مثؿ ىذه االكضاع المادية غير المنظػكرة ، كالػى المػدل الػذم يمكػف اعتبارىػا كػذلؾ كقػاـ بارسػاؿ  
إشعار بشأنيا الى الميندس ، كتكبد تأخران في مدة االنجاز ك/اك كمفة ما بسببيا ، فانو يككف مسػتحقان مػع مراعػاة 

 -يمي :( ، لما 20/1احكاـ المادة )
تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخر ، اذا كاف االنجاز قد تأخر اك سكؼ يتأخر، كذلؾ بمكجب احكاـ المادة  -أ 

 ( ، ك 8/4)
 أم كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد . -ب 
ضػاع الماديػة " ، يقـك المينػدس بعػد اسػتالمو االشػعار المشػار اليػو سػابقان بالمعاينػة ك/اك التحػرم عػف تمػؾ " االك  

 ( باالتفاؽ عمييا اك اعداد التقديرات لما يمي :3/5كمف ثـ يقـك عمالن بالمادة )
 فيما اذا كانت تمؾ " االكضاع المادية " غير منظكرة ، كالى أم مدل يمكف اعتبارىا كذلؾ ، ك  -1 

 ى ذلؾ المدل . تقدير االمريف المكصكفيف في البنديف ) أ ، ب ( اعاله ، كذلؾ بالنظر ال -2 
( 2كمع ذلؾ ، فانو يمكف لمميندس قبػؿ االتفػاؽ عمػى التعػكيض المػالي اك تقػديره كمػا ىػك منػكه عنػو فػي الفقػرة ) 

اعاله ، اف يتحرل فيما اذا كانت األكضاع المادية األخرل في أجزاء األشغاؿ المماثمة ) اف كجدت( افضؿ مما كػاف 
لمقاكؿ لعرض المناقصة ، كانو اذا تـ مكاجية مثؿ ىذه األكضاع المكاتية ، منظكران ) بصكرة معقكلة ( عند تقديـ ا
( اف يقدر اك يصؿ باالتفاؽ عمى تخفيض الكمفػة بسػبب تمػؾ األكضػاع 3/5يجكز لمميندس باتباع أسمكب المادة )

الناتجػة عػف  المكاتية ، كالتي يمكف اعتبارىا خصميات مف قيمة العقد كشيادات الػدفع ، اال اف محصػمة التعػديالت
البنػػد "ب" أعػػاله كىػػذه الخصػػميات ، باعتبػػار كػػؿ األكضػػاع الماديػػة التػػي تمػػت مكاجيتيػػا فػػي أجػػزاء مماثمػػة مػػف 

 األشغاؿ ، يجب اف ال تؤدم الى تخفيض في قيمة العقد.
يـ لممينػػدس اف يعتبػػر أم إثبػػات يقدمػػو المقػػاكؿ عػػف تمػػؾ االكضػػاع الماديػػة ، كمػػا كػػاف يتكقعيػػا المقػػاكؿ عنػػد تقػػد 

 عرض المناقصة ، اال اف الميندس ال يككف ممزمان بمثؿ ىذا إثبات.
 ""Rights of Way and Facilitiesحؽ المركر كالتسييالت :  (4/13)

، بمػػا فييػػا  بحقػػكؽ المػػركر الخاصػػة ك/أك المؤقتػػة التػػي تمزمػػويتحمػػؿ المقػػاكؿ جميػػع التكػػاليؼ كالرسػػكـ المتعمقػػة  
ايػػة تسػػييالت اضػػافية  –عمػػى مسػػؤكليتو كنفقتػػو  –عػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يػػكفر طريػػؽ الػػدخكؿ الػػى المكقػػع ، كيت
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 خارج المكقع مما قد يمزمو لتنفيذ االشغاؿ .
 "Avoidance of Interference"تجنب التدخؿ :  (4/14)

 يجب عمى المقاكؿ اف ال يتدخؿ بغير ضركرة ، اك عمى نحك غير الئؽ ، بما يمي : 
  راحة الجميكر ، اك -أ 
الكصكؿ الى كاستعماؿ كاشغاؿ جميع الطرؽ كالممرات ، سكاء اكانت عامة اك خاصة بممكية صاحب العمؿ  -ب 

 اك االخريف .
كما يتعيف عمى المقاكؿ تعكيض صاحب العمؿ كحمايتو مف االضرار كالخسائر كالنفقات ) بمػا فييػا اتعػاب كنفقػات  

 ر ضركرية اك غير الئقة .التقاضي ( عف كؿ ما ينتج مف تدخؿ اك عرقمة غي
 " "Access Routesلمكصمة : المسالؾ ا (4/15)

المكصػمة الػى المكقػع ، كانػو قػد اقتنػع بأكضػاعيا ، كمػا  المسػالؾ يعتبر المقاكؿ انو قػد تحػرل عػف تػكفر كمالئمػة 
جة لحركة مركر يطمب منو اف يبذؿ الجيكد المعقكلة لتجنب االضرار بالطرؽ اك الجسكر كحمايتيا مف االضرار نتي

 المقاكؿ اك مستخدميو ، كذلؾ باستخداـ العربات كالطرؽ المناسبة . 
 كباستثناء ما ىك منصكص عميو خالفان لذلؾ في ىذه الشركط : 
يككف المقاكؿ مسؤكالن ) فيما بيف الفريقيف ( عف أم صيانة قد تككف الزمة المسالؾ المكصمة بسبب   -أ 

 استعمالو ليا ، ك 
المقاكؿ اف يكفر االشارات كاالرشادات التكجييية الضركرية عمػى امتداد ىذه الطرؽ ، كاف يحصؿ عمى  عمى -ب 

 التصاريح المطمكبػة مف قبػؿ السمطات ذات العالقة بخصكص استعمالو لممسالؾ كاالشارات كاالرشادات ،  ك 
 أم  مسمؾ مكصؿ ، ك ال يعتبر صاحب العمؿ مسؤكال عف أية مطالبات قد تنجـ عف استعماؿ  -ج 
 ال يضمف صاحب العمؿ تكفر مسالؾ الكصكؿ اك مالءمتيا ، ك  -د 
 يتحمؿ المقاكؿ الكمفة المترتبة عمى عدـ تكفر اك مالءمة ىذه المسالؾ المكصمة الستعماالتو.   -ىػ 

 " Transport of Goods"نقػؿ المكاـز :   (4/16)
 لؾ ، فانو :ما لـ ينص في الشركط الخاصة خالفان لذ 
( يكمان عف  تاريخ كصكؿ اية تجييػزات اك قطعػة 21يتعيف عمى المقاكؿ اف يشعر الميندس بمدة ال تقؿ عف ) -أ 

 رئيسية مف المكاـز االخرل الى المكقع ، ك 
ىػا يككف المقاكؿ مسؤكال عف التكضيب كالتحميؿ كالنقؿ كاالستالـ كالتنزيؿ  كالتخزيف كحمايػة كػؿ المػكاـز كغير  -ب 

 مف االشياء الالزمة لالشغاؿ ، ك 
 يتعػػػػػيف عمػػػػػى المقػػػػػاكؿ اف يعػػػػػكض صػػػػػاحب العمػػػػػؿ كيحميػػػػػو مػػػػػف أيػػػػػة اضػػػػػرار اك  خسػػػػػائر اك نفقػػػػػات  -ج 

) بمػػا فييػػا االتعػػاب كاالجػػكر القانكنيػػة ( ممػػا قػػد يػػنجـ عػػف أم   ضػػرر يحصػػؿ نتيجػػة لنقػػؿ المػػكاـز ، كاف يقػػكـ 
 عمميات النقؿ .بالتفاكض كدفع المطالبات  التي قد تنتج عف 

 ""Contractor’s Equipmentمعدات المقاكؿ :    (4/17)
يككف المقاكؿ مسؤكالن عف جميع معداتو، كتعتبر معدات المقاكؿ بعد احضارىا الى المكقع انيا مخصصة حصران  

 ة الميندس،كال يحؽ لممقاكؿ اف يخرج مف المكقع أية قطع رئيسية مف ىذه المعدات بدكف مكافق لتنفيذ االشغاؿ،
 اال اف مثؿ ىذه المكافقة ليست مطمكبة بخصكص عربات نقؿ المكاـز اك مستخدمي المقاكؿ، الى خارج المكقع .
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 " "Protection of the Environmentحماية البيئة: (4/18)
 يتعػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػاكؿ اتخػػػػػػػػػاذ جميػػػػػػػػػع الخطػػػػػػػػػكات المعقكلػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػة ) داخػػػػػػػػػؿ المكقػػػػػػػػػع  

مف احداث االزعاج اك الضػرر لالفػراد اك لممتمكػات نتيجػة لمتمػكث اك الضػجيج اك غيػره ممػا قػد  كخارجو ( كاف يحدٌ 
 ينتج عف عمميات التنفيذ .

كما يتعيف عمى المقاكؿ التأكد مف اف نسبة االنبعاثات ، كمقدار الصرؼ السطحي كالتػدفؽ النػاتج عػف نشػاطاتو ،  
 .كال القيـ المحددة في القكانيف الكاجبة التطبيؽ ال تتجاكز القيـ المسمكح بيا في المكاصفات ،

 "    "Electricity, Water and Gasالكيرباء كالماء كالغاز: (4/19)
يككف المقاكؿ مسؤكال عف تكفير الطاقة كالماء كالخػدمات األخػرل التػي قػد يحتاجيػا ، باسػتثناء مػا ىػك منصػكص  

 عميو .
لماء كالغػاز كالخػدمات األخػرل المتػكفرة فػي المكقػع لغػرض تنفيػذ األشػغاؿ ، لممقاكؿ الحؽ في استعماؿ الكيرباء كا 

حسػػب التفاصػػيؿ كمقابػػؿ األسػػعار المبينػػة فػػي المكاصػػفات ، كعمػػى المقػػاكؿ أف يػػكفر عمػػى مسػػؤكليتو كنفقتػػو أيػػة 
 أدكات تمـز لمثؿ ىذه االستعماالت كلقياس الكميات التي يستيمكيا .

يات المستيمكة كأثمانيا ) بمكجب األسعار المحددة ( مقابؿ ىذه الخدمات ، أك يتـ االتفاؽ عمى مقادير الكم يتـ 
( إلجراء التقديرات ، كعمى المقاكؿ 3/5( الحتساب مطالبات صاحب العمؿ ، كالمادة )2/5تقديرىا أعماالن لممادة )

 دفع ىذه المبالغ إلى صاحب العمؿ .
 ا: معدات صاحب العمؿ كالمكاد التي يقدمي (4/20)

 :Issue Materials"-Employer’s Equipment and " 
فػػػي تنفيػػػذ  -إف كجػػػدت–يتعػػػيف عمػػػى صػػػاحب العمػػػؿ اف يسػػػمح لممقػػػاكؿ باسػػػتعماؿ " معػػػدات صػػػاحب العمػػػؿ "  

األشػػػغاؿ كفقػػػػان لمتفاصػػػيؿ كالترتيبػػػػات كمقابػػػػؿ األسػػػعار المحػػػػددة فػػػػي المكاصػػػفات ، كمػػػػا لػػػػـ يػػػنص عمػػػػى غيػػػػر 
 ذلؾ في المكاصفات :

 كف صاحب العمؿ مسؤكالن عف معداتو ، إال أف ، يك  -أ 
  المقاكؿ يعتبر مسؤكال عف أم قطعة مف "معدات صاحب العمؿ " أثناء قياـ  مسػتخدمي المقػاكؿ بتشػغيميا أك  -ب 

 قيادتيا أك حيازتيا أك التحكـ بيا .
معػدات صػاحب العمػؿ باالتفػاؽ اك يتـ تحديد الكميات كبدالت االستعماؿ " كفؽ االسعار المحددة " مقابػؿ اسػتعماؿ  

( كيتعيف عمى المقاكؿ دفع ىذه المبالغ الػى صػاحب 3/5،  2/5بالتقدير مف قبؿ الميندس كفقان الحكاـ المادتيف )
 العمؿ .

)إف كجػدت( كفقػان مجانػان بػالمكاد التػي يمتػـز بتقػديميا  –دكف مقابػؿ( –يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يػزكد المقػاكؿ  
ددة في متطمبات صاحب العمؿ ، كعمى صاحب العمؿ اف يقـك كعمى مسؤكليتو كنفقتو  بتزكيػد تمػؾ لمتفاصيؿ المح

المكاد في الكقت كالمكاف المحدديف في العقد ، كيقػـك المقػاكؿ بمعاينتيػا ظاىريػان ، كاعػالـ المينػدس فػكران عػف أم 
مى غير ذلػؾ ، فعمػى صػاحب العمػؿ اف نقص اك عيب اك قصكر فييا ،  كما لـ يكف قد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف ع

 يصحح فكران أم نقصو اك عيبو اك قصكرو فييا . 
بعد ىذه المعاينة الظاىرية ، تصبح ىذه المكاد المجانية في عيدة المقاكؿ كتحػت حمايتػو كمراقبتػو ، اال اف التػزاـ  

قصػكرو اك عيػبو ممػا لػـ يكػف  المقاكؿ بمعاينتيا كحمايتيا ال يعفي صاحب العمؿ مف المسػؤكلية عػف أم نقػصو اك
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 باالمكاف كشفو مف خالؿ المعاينة الظاىرية .
 " "Progress Reportsتقارير تقدـ العمؿ :  (4/21)

ما لـ ينص عمى غير ذلػؾ فػي الشػركط الخاصػة ، فإنػو يتعػيف عمػى المقػاكؿ اف يعػد تقػارير تقػدـ العمػؿ الشػيرية  
يغطػي التقريػر االكؿ منػو الفتػرة حتػى نيايػة الشػير الػذم يمػي ( نسػخ ، عمػى اف 6كيسمميا الػى المينػدس عمػى )

 ( أياـ مف آخر يكـ مف الفترة المتعمقة بيا .7تاريخ المباشرة ، كمف ثـ يتـ اصدار التقارير شيريان ، خالؿ )
المحػدد  جميع االعماؿ التي يككف معركفان انيا متبقية فػي تػاريخ االنجػازيستمر تقديـ التقارير حتى ينجز المقاكؿ  

 .في شيادة تسمـ االشغاؿ
 يجب اف يشتمؿ كؿ تقرير عمى ما يمي : 
الرسـك البيانية كتفاصيؿ تقدـ العمؿ بما في ذلؾ كؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ ) إف كجدت( ، كثائؽ المقاكؿ،  -أ 

مرحمػة مػف  مراحػؿ  طمبات الشراء، التصنيع، التكريد الى المكقع، االنشػاء، التركيػب كاالختبػارات، كشػاممة لكػؿ
 العمؿ كانجازات المقاكليف الفرعييف المسمييف المعرفيف بمكجب  احكاـ الفصؿ الخامس، ك 

 الصكر الفكتكغرافية التي تبيف اكضاع التصنيع كتقدـ العمػػؿ في المكقػػع ، ك -ب 
كامػاكف التصػنيع كنسػبة  فيما يخص تصنيع البنكد الرئيسية مف التجييزات كالمػكاد : بيػاف  اسػماء المصػنعيف -ج 

 التقدـ كتكاريخ االنجاز المتكقعة كالفعمية : 
 ( لمباشرة التصنيع ، ك 1) 
 ( لمعاينات المقاكؿ ، ك 2) 
 ( لالختبارات ، ك 3) 
 ؿ الى المكقع ، ك يكصت( لمشحف كال4) 
 ( ، ك 6/10سجالت مستخدمي المقاكؿ كمعداتو كما ىي مكصكفة في المادة ) -د 
 نسخان عف كثائؽ تككيد الجكدة ، كنتائج االختبارات كشيادات المكاد ، ك -ىػ 
( كبمطالبػػػات المقػػػاكؿ كفقػػػاه لممػػػادة 2/5قائمػػػة باالشػػػعارات المتعمقػػػة بمطالبػػػات صػػػاحب العمػػػؿ كفقػػػان لممػػػادة ) -ك 

 ( ، ك 20/1)
اطات مرتبطػة بػالنكاحي البيئيػة احصاءات السالمة العامة شاممة التفاصيؿ المتعمقة بأية حكادث خطرة كأية نش -ز 

 كالعالقات العامة ، ك 
المقارنة بيف التقدـ الفعمي لتنفيذ االشغاؿ كالتقدـ المخطط لو ، مع بياف تفاصيؿ الكقائع اك الظػركؼ التػي قػد  -ح 

 تعيؽ االنجاز كفقان لمعقد ، كبياف االجراءات الجارم اتخاذىا ) اك التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.
 " Security of the Site"األمف في المكقع :   (4/22)

 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشركط الخاصة :  
 يككف المقاكؿ مسؤكالن عف ابقاء االشخاص غير المخكليف بدخكؿ المكقع خارجو ، ك  -1 
عمػػؿ كأم يكػػكف مسػػتخدمي المقػػاكؿ المصػػرح ليػػـ بالتكاجػػد فػػي المكقػػع محصػػكريف بػػأفراد المقػػاكؿ صػػاحب ال -2 

اشخاص آخريف يتـ اشعار المقاكؿ بيـ مف قبؿ صاحب العمؿ اك الميندس باعتبارىـ مخػكليف بالتكاجػد كػأفراد 
 مقاكلي صاحب العمؿ االخريف في المكقع .

 ""Contractor`s Operations on Siteعمميات المقاكؿ في المكقع :  (4/23)
كايػػػػة مسػػػػاحات اخػػػػرل قػػػػد يحصػػػػؿ المقػػػػاكؿ عمييػػػػا ،  يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاكؿ اف يحصػػػػر عممياتػػػػو فػػػػي المكقػػػػع 
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كيكافػػػػؽ عمييػػػػا المينػػػػدس عمػػػػى اعتبارىػػػػا سػػػػاحات عمػػػػؿ ، كمػػػػا يتعػػػػيف عميػػػػو اف يتخػػػػذ جميػػػػع االحتياطػػػػات 
الضػػػركرية لالبقػػػاء عمػػػى معػػػدات المقػػػاكؿ كافػػػراده ضػػػمف حػػػدكد المكقػػػع كىػػػذه السػػػاحات االخػػػرل ، بحيػػػث يػػػتـ 

 تجنب التعدم عمى االراضي المجاكرة .
ى المقػػػاكؿ، اثنػػػاء تنفيػػػذه االشػػػغاؿ ، اف يحػػػافظ عمػػػى المكقػػػع خاليػػػان مػػػف جميػػػع العكائػػػؽ غيػػػر الضػػػركرية ، عمػػػ 

كاف يقػػػػـك بتخػػػػزيف اك اخػػػػراج المعػػػػدات الفائضػػػػة عػػػػف االسػػػػتعماؿ ، كاف ينظػػػػؼ المكقػػػػع مػػػػف جميػػػػع االنقػػػػاض 
 كالنفايات كاالشغاؿ المؤقتة التي لـ تعد مطمكبة .

دة تسػػػػمـ االشػػػػغاؿ ، اف يقػػػػـك بتنظيػػػػؼ كػػػػؿ اجػػػػزاء المكقػػػػع اك االشػػػػغاؿ عمػػػػى المقػػػػاكؿ ، عنػػػػد صػػػػدكر شػػػػيا 
المتعمقػػػة بشػػػيادة التسػػػػمـ تمػػػؾ ، كاف يزيػػػػؿ مػػػا بػػػػو مػػػف المعػػػدات كالمػػػػكاد الفائضػػػة عػػػػف االسػػػتعماؿ ، ككػػػػذلؾ 
النفايػػػات كاالنقػػػاض كاالشػػػغاؿ المؤقتػػػة ، بحيػػػث يتػػػرؾ تمػػػؾ االجػػػزاء مػػػف المكقػػػع كاالشػػػغاؿ نظيفػػػة كفػػػي كضػػػع 

و يجػػػػكز لممقػػػػاكؿ اف يحػػػػتفظ فػػػػي المكقػػػػع حتػػػػى نيايػػػػة " فتػػػػرة االشػػػػعار بػػػػالعيكب " ، بمػػػػا قػػػػد آمػػػػف ، اال انػػػػ
 يحتاجو مف المكاـز لغاية الكفاء بالتزاماتو بمكجب العقد . 

  "Fossils"االثريات :  (4/24)
ات تكضػػػػػع جميػػػػػع المػػػػػكاد المتحجػػػػػرة اك النقػػػػػكد اك االدكات اك المنشػػػػػآت كغيرىػػػػػا مػػػػػف المتبقيػػػػػات اك المػػػػػكاد ذ 

القيمػػػػة الجيكلكجيػػػػة اك االثريػػػػة التػػػػي تكتشػػػػؼ فػػػػي المكقػػػػع تحػػػػت رعايػػػػة صػػػػاحب العمػػػػؿ كتصػػػػرفو . كعمػػػػى 
المقػػػاكؿ اتخػػػاذ كػػػؿ التػػػدابير المعقكلػػػة لمنػػػع أفػػػراده اك أم اشػػػخاص اخػػػريف مػػػف ازالتيػػػا اك االضػػػرار بػػػأم مػػػف 

 ىذه المكتشفات .
ف يشػػػػعر المينػػػػدس فػػػػكران بكجكدىػػػػا ، كمػػػػا يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاكؿ عنػػػػد اكتشػػػػافو لمثػػػػؿ ىػػػػذه المكجػػػػكدات ، ا 

 كعمى الميندس اف يصدر تعميماتو بكيفية التعامؿ معيا . 
كاذا تكبػػػد المقػػػاكؿ تػػػأخران فػػػي مػػػدة التنفيػػػذ ك/ اك كمفػػػة مػػػا نتيجػػػة امتثالػػػو لتمػػػؾ التعميمػػػات ، فعميػػػو اف يرسػػػؿ  

 بخصكص ما يمي : ( 20/1إشعاران آخر الى الميندس لتقدير استحقاقتو مع مراعاة احكاـ المادة )
تمديػػػػد مػػػػدة االنجػػػػاز بسػػػػبب ىػػػػذا التػػػػأخير ، اذا كػػػػاف االنجػػػػاز تػػػػأخر اك سػػػػكؼ  يتػػػػأخر ، كذلػػػػؾ بمكجػػػػب  -أ 

 ( ، ك 8/4المادة )
 أم كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
ا أك ( لالتفػػػػاؽ عمييػػػػ3/5كيقػػػػـك المينػػػػدس بعػػػػد تسػػػػممو ىػػػػذا اإلشػػػػعار االخػػػػر ، بالتصػػػػرؼ كفقػػػػان لممػػػػادة ) 

 إجراء التقديرات ليذه االمكر .
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 الفصؿ الخامس 
 المقػاكلكف الفرعيكف المسمَّكف

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 تعريؼ المقاكؿ الفرعي المسٌمى : (5/1)
"Definition of Nominated Subcontractor"               

 يعرؼ بمقاكؿ فرعي مسمىى في ىذا العقد أم مقاكؿ فرعي : 
 رعي مسمى ، اك نص في العقد عمى انو مقاكؿ ف -أ 
التغييرات كالتعديالت " باصدار تعميمات  –الذم يقـك الميندس ، كفقان الحكاـ " الفصؿ الثالث عشر  -ب 

 الى المقاكؿ الستخدامو كمقاكؿ فرعي .
 "Objection to Nomination"االعتراض عمى التسمية :  (5/2)

و اعتراض معقكؿ عميو ، عمى اف يقـك ل ،اف المقاكؿ غير ممـز باستخداـ أم مقاكؿ فرعي مسمى 
بإشعار الميندس باالمر مع بياف التفاصيؿ المؤيدة . كيعتبر االعتراض معقكالن اذا كاف مبنيان )اضافة 
الشياء اخرل ( عمى أم مف االمكر التالية ، اال اذا كافؽ صاحب العمؿ أيضان عمى تعكيض المقاكؿ عف 

 -تبعات ذلؾ االمر :
بررات لالعتقاد باف ىذا المقاكؿ الفرعي ال يممؾ التأىيؿ الكافي ، اك المكارد اك القدرة اف ىنالؾ م - أ 

 المالية ، اك 
اف اتفاقية المقاكلة الفرعية ال تنص عمى الزاـ المقاكؿ الفرعي المسمى بتعكيض المقاكؿ كتأمينو  -ب 

مى اك ككالئو اك ضد أم تقصير اك اساءة استعماؿ المكاـز مف قبؿ المقاكؿ الفرعي المس
 مستخدميو ، اك 

اف اتفاقية المقاكلة الفرعية ال تنص بخصكص اعماؿ المقاكلة الفرعية ) بما فييا اعداد التصميـ ،  -ج 
 اف كجدت ( :

( عمى اف المقاكؿ الفرعي المسمى سكؼ يتحمؿ تجاه المقاكؿ جميع االلتزامات كالمسؤكليات 1) 
 تزاماتو كمسؤكلياتو بمكجب العقد ، ك التي تمكف المقاكؿ مف الكفاء بال

( أف يعكض المقاكؿ تجاه جميع االلتزامات كالمسؤكليات التي قد تنتج عف العقد اك تمؾ 2) 
 المتعمقة بو نتيجة اخفاؽ المقاكؿ الفرعي في اداء تمؾ االلتزامات اك الكفاء بتمؾ المسؤكليات.

 الدفعات لممقاكليف الفرعييف المسمييف: (5/3)
"Payment to Nominated Subcontractors"  

يتعيف عمى المقاكؿ اف يدفع لممقاكؿ الفرعي المسمى تمؾ المبالغ التي يصادؽ عمييا الميندس  
كاستحقاؽ لو بمكجب اتفاقية المقاكلة الفرعية ، عمى انو يجب شمكؿ تمؾ المبالغ كغيرىا مف النفقات 

ب( فيما عدا ما ىك منصكص عميو في المادة -13/5رة )ضمف قيمة العقد كمبالغ احتياطية كفقان لمفق
(5/4.) 
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 "Evidence of Payments"اثبات الدفعات :  (5/4)
لمميندس ، قبؿ اصدار أم شيادة دفع تحتكم عمى مبمغ ما يستحؽ لمقاكؿ فرعي مسمى ، اف يطمب  

ي المسمى في شيادات الدفع مف المقاكؿ اثباتان معقكالن بأف جميع المبالغ التي استحقت لممقاكؿ الفرع
السابقة قد تـ دفعيا لو ، محسكمان منيا الخصميات المطبقة لممحتجزات اك غيرىا ، اال اذا قاـ المقاكؿ 

 بما يمي :
 تقديـ ىذا االثبات المعقكؿ لمميندس ، اك  - أ 
ذه المبالغ ( اقناع الميندس بدليؿ مكتكب بأف المقاكؿ محؽ بصكرة معقكلة في اف يحبس مثؿ ى1)-ب 

 اك يرفض دفعيا ، ك 
( أف يقدـ لمميندس اثباتان معقكالن بأف المقاكؿ الفرعي المسمى قد تـ اشعاره بأحقية المقاكؿ في 2)     

 اجرائو .
عندئذو يجكز لصاحب العمؿ ) بناء عمى تقديره منفردان ( ، أف يأمر بالدفع الى المقاكؿ الفرعػػػػي المسمى  

تمؾ المبالغ التي كانت قد تـ تصديقيا سابقان ، ) بعد حسـ الخصميػػات المطبقة( مما جزءان مف أك جميع 
استحؽ لممقاكؿ الفرعي المسمى كلـ يتمكف المقاكؿ مف تقديـ االثباتات المكصكفػػة بالفقرتيف ) أ ، ب(  

لتي يتـ اعاله بشأنيا . كعمى المقاكؿ في مثؿ ىذه الحالة اف يرد الى صاحب العمؿ تمؾ المبالغ ا
 صرفيا مباشرة مف قبؿ صاحب العمؿ الى المقاكؿ الفرعي المسٌمى.
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 الفصؿ السادس 
 المستخدمكف كالعمػاؿ

STAFF AND LABOUR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 "Engagement of Staff and Labour" تعييف المستخدميف كالعماؿ : (6/1)
مى خالؼ ذلؾ في كثائؽ العقد ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ اف يتخذ ترتيباتو لتعييف ما يمـز مف ما لـ ينص ع 

 مستخدميف كعماؿ ، محمييف اك غيرىـ ، كسداد أجكرىـ كمستمزمات سكنيـ كاطعاميـ كنقميـ .
 معدالت االجكر كشركط العمؿ : (6/2)

"Rates of Wages and Conditions of Labour"                                
يتعيف عمى المقاكؿ اف يدفع معدالت االجكر كاف يراعي شركط العمالة بحيث ال تقؿ في مستكاىا عما ىك  

متبع مف قبؿ اصحاب حرؼ التجارة كالصناعة المشابية في المنطقة التي تنفذ فييا االشغاؿ . كاذا لـ تكجد 
ؿ دفع معدالت االجكر كمراعاة ظركؼ العمالة بحيث ال تقؿ مثؿ ىذه المعدالت اك الظركؼ ، فإف عمى المقاك

عف المستكل العاـ لالجكر اك الظركؼ التي يتـ مراعاتيا محميان مف قبؿ اصحاب العمؿ لميف تجارية اك 
 صناعية مشابية لتؾ التي يقكـ بيا المقاكؿ .

 االشخاص المستخدمكف لدل صاحب العمؿ : (6/3)
"Persons in the Service of Employer "                                      

يتعيف عمى المقاكؿ اف ال يستخدـ اك يحاكؿ استقطاب خدمات أم مف المستخدميف اك العماؿ الذيف يعممكف  
 ضمف افراد صاحب العمؿ .

 "Labour Laws"قكانيف العمؿ : (6/4)
التطبيؽ عمى مستخدميو، بما في ذلؾ القكانيف المتعمقة ينبغي عمى المقاكؿ التقيد بكؿ قكانيف العمؿ الكاجبة  

 بالتكظيؼ كالصحة كالسالمة العامة كالرعاية كاالقامة كاليجرة ، كاف يراعي كؿ حقكقيـ القانكنية .
كما يتعيف عمى المقاكؿ اف يطمب مف مستخدميو اطاعة القكانيف الكاجبة التطبيؽ ، بما فييا أنظمة السالمة  

 في العمؿ .
 "Working Hours"ساعات العمؿ : (6/5)

ال يجكز تنفيذ االشغاؿ في المكقع خالؿ اياـ العطؿ الرسمية المحمية المتعارؼ عمييا اك خارج ساعات العمؿ  
 المعتادة كالمبينة في ممحؽ عرض المناقصة ، اال اذا :

 كاف منصكصان عمى خالؼ ذلؾ في العقد ، أك   -أ 
 عمييا ، اك تمت مكافقة الميندس  -ب 
كاف االستمرار في العمؿ امران حتميان ، اك كاف ضركريان النقاذه حياة االشخاص ، اك لممحافظة عمى  -ج 

 سالمة االشغاؿ ، كفي مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى المقاكؿ اعالـ الميندس فكران بذلؾ .
 Facilities for Staff and Labour"المرافؽ لممستخدميف كالعماؿ : (6/6)
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ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في متطمبات صاحب العمؿ ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ اف يكفر كيصكف المرافؽ  
كتجييزات االعاشة الضركرية لمستخدميو ، كعميو اف يكفر المرافؽ المنصكص عمييا في المكاصفات الفراد 

 صاحب العمؿ.
أيا مف المنشآت التي تشكؿ جزءان مف االشغاؿ ينبغي عمى المقاكؿ اف ال يسمح الم مف مستخدميو اف يتخد  

 الدائمة كمكاف دائـ اك مؤقت القامتيـ .
 "Health and Safety"الصحة كالسالمة : (6/7)
يتعيف عمى المقاكؿ أف يتخذ التدابير المعقكلة في كؿ االكقات لممحافظة عمى صحة كسالمة مستخدميو ،  

ما يمـز مف كادر صحي ، كمرافؽ االسعاؼ االكلي ،  –المحمية بالتعاكف مع السمطات الصحية  –كاف يكفر 
كغرفة منامة لممرضى كسيارة اسعاؼ ، بحيث تككف جاىزة في كؿ االكقات في المكقع كفي المساكف 
الجماعية مستخدمك المقاكؿ ك مستخدمك صاحب العمؿ ، كاف يكفر كذلؾ الترتيبات المناسبة لمتطمبات 

 ر االكبئة .الصحة العامة كلمنع انتشا
يتعيف عمى المقاكؿ اف يعيف ضابطان لمكقاية مف الحكادث في المكقع ، كبحيث يككف ىذا الشخص ذا تأىيؿ  

مناسب ليككف مسؤكال عف امكر السالمة كالكقاية ضد الحكادث في المكقع ، كاف يككف مخكالن بصالحية 
حكادث .  كفي ىذا السياؽ يتعيف عمى المقاكؿ اف اصدار التعميمات كاتخاذ االجراءات الكقائية الالزمة لدرء ال

 يكفر لضابط الكقاية كؿ ما يمـز لتمكينو مف ممارسة صالحيتو كمسؤكلياتو . 
كما يتعيف عمى المقاكؿ اف يرسؿ الى الميندس تفاصيؿ أم حادث يقع حاؿ حصكلو ، كاف يقـك بحفظ  

امة كاالضرار التي قد تمحؽ بالممتمكات عمى النحك السجالت كيقٌدـ التقارير المتعمقة بالصحة كالسالمة الع
 الذم يطمبو الميندس بصكرة معقكلة .

 "Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاكؿ : (6/8)
ينبغي عمى المقاكؿ اف يكفر كؿ المناظرة الالزمة لمتخطيط كالتكجيو كالترتيب كاالدارة كالتفتيش كاختبار  

 لتنفيذ كبعدىا الم فترة تمـز لقياـ المقاكؿ بالتزاماتو . االشغاؿ ، طيمة فترة ا
ينبغي اف يقـك بالمناظرة عدد كاؼ مف االشخاص المؤىميف باستخداـ لغة االتصاؿ ) عمالن باحكاـ المادة  

( كبالعمميات التي سيتـ تنفيذىا ) بما في ذلؾ االساليب كالتقنيات المطمكبة كالمخاطر المحتمؿ التعرض  1/4
 كطرؽ منع الحكادث ( ، لغرض تنفيذ االشغاؿ بصكرة مرضية كآمنو . ليا

 "Contractor`s Personnel"المقاكؿ : مستخدمك (6/9)
يجب اف يككف مستخدمك المقاكؿ ذكم كفاية كميارة كخبرة مناسبة كال في مينتو اك حرفتو ، كبإمكاف  

( أم شخص مستخدـ في المكقع استبعادؿ عمى ) اك اف يعم بإستبعادالميندس الطمب الى المقاكؿ اف يقـك 
 اك في االشغالبعد أخذ مكافقة صاحب العمؿ الخطية ، بمف فييـ ممثؿ المقاكؿ ، اذا كاف ذلؾ الشخص :

 متماديان في مسمكو اك عدـ مباالتو بصكرة مستمرة ، أك  -أ 
 انو يقـك بكاجباتو بشكؿ غير كاؼو اك باىماؿ ، أك  -ب 
 ي تطبيؽ أم مف احكاـ العقد ، اك انو يخفؽ ف -ج 
 انو متماد في سمكؾ ييدد السالمة اك الصحة اك حماية البيئة . -د 
، فعمى المقاكؿ عندئذ اف يعيف ) اك يعمؿ عمى تعييف ( شخصان بديالن مناسبان.   كاذا كاف ذلؾ مناسبا ن
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 سجالت مستخدمك كمعدات المقاكؿ  : (6/10)
"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 

يتعيف عمى المقاكؿ اف يزكد الميندس بسجالت مفصمة لبياف ما يتكفر في المكقع مف اعداد مستخدمك  
المقاكؿ مصنفيف حسب الميارات ، كمف اعداد معداتو مصنفة حسب االنكاع . يجب اف يتـ تقديـ ىذه 

ييا الميندس ، كذلؾ الى اف ينجز المقاكؿ السجالت الى الميندس كؿ شير حسب النماذج التي يكافؽ عم
 أم عمؿ معركؼ بأنو الزاؿ متبقيان بتاريخ االنجاز المحدد في " شيادة تسمـ االشغاؿ " .

 "Disorderly Conduct":السمكؾ غير المنضبط  (6/11)
م شغب اك يتعيف عمى المقاكؿ اف يتخذ في جميع االكقات كؿ االحتياطات المعقكلة لمحيمكلة دكف كقكع أ 

اكفيما بينيـ ، كاف يحافظ عمى االمف  تجاكز عمى القانكف اك اخالؿ بالنظاـ مف قبؿ مستخدمك المقاكؿ
 كحماية االشخاص كالممتمكات في المكقع كما يجاكره .
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 الفصؿ السابع 
 كالمكاد كالمصنعية التجييزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Manner of Execution " :طريقة التنفيذ  (7/1)
، كجميع اعماؿ التنفيذ االخرل عمى  يتعيف عمى المقاكؿ اف يقـك بتصنيع التجييزات ، كانتاج كصناعة المكاد 

 النحك التالي :
 بالطريقة المحددة في العقد ) إف كجدت( ، ك    -أ 
 بطريقة حريصة كالئقة بأصكؿ الصناعة المحترفة كالمتعارؼ عمييا ، ك   -ب 
 (. باستخداـ مرافؽ مجيزة بصكرة مناسبة كمكاد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد عمى غير ذلؾ  -ج 

 "Samples" العينػات : (7/2)
يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس ، العينات التالية لممكاد كالمعمكمات المتعمقة بيا ، لمحصكؿ عمى  

 مكافقتو قبؿ استعماؿ تمؾ المكاد في االشغاؿ :
 نفقة المقاكؿ ، ك  عينات الصانعيف القياسية لممكاد كالعينات المنصكص عمييا في العقد، كذلؾ عمى - أ 

 أية عينات اضافية يطمبيا الميندس كتغييرات ،  -ب 
 كعمى اف يتـ كضع ممصؽ صكرة عمى كؿ عينة لبياف منشئيا كالغرض مف استعماليا في االشغاؿ . 

 "Inspection"  المعاينة : (7/3)
 يجب اف يتمتع افراد صاحب العمؿ في كؿ االكقات المعقكلة بما يمي : 
الػػػدخكؿ بيسػػػرو الػػػى كػػػؿ أجػػػزاء المكقػػػع كالػػػى جميػػػع االمػػػاكف التػػػي يػػػتـ الحصػػػكؿ عمػػػى المػػػكاد الطبيعيػػػة  -أ 

 منيا.
اف يتمكنػػػػكا خػػػػالؿ االنتػػػػاج كالتصػػػػنيع كاالنشػػػػاء ، ) فػػػػي المكقػػػػع كخارجػػػػو ( مػػػػف الفحػػػػص كالمعاينػػػػة  -ب 

كصػػػػػناعة كالقيػػػػػاس كاختبػػػػػار المػػػػػكاد كالمصػػػػػنعية ، كالتحقػػػػػؽ مػػػػػف تقػػػػػدـ تصػػػػػنيع التجييػػػػػزات كانتػػػػػاج 
 المكاد .

يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاكؿ اف يتػػػيح الفػػػراد صػػػاحب العمػػػؿ الفرصػػػة الكاممػػػة لمقيػػػاـ بيػػػذه االنشػػػطة ، بمػػػا فػػػي  
ذلػػػؾ تػػػكفير حػػػؽ الػػػدخكؿ كالتسػػػييالت ، كالتصػػػاريح ، كادكات السػػػالمة ، عممػػػان بػػػأف قيػػػاـ المقػػػاكؿ بمثػػػؿ 

 ىذه االفعاؿ ال يعفيو مف أم التزاـ اك مسؤكلية .
مػػػى المقػػػاكؿ اشػػػعار المينػػػدس عنػػػدما يػػػتـ تجييػػػز االشػػػغاؿ كقبػػػؿ تغطيتيػػػا اك حجبيػػػا عػػػف كمػػػا يتعػػػيف ع 

النظػػػػر ، اك تكضػػػػيبيا بقصػػػػد التخػػػػزيف اك النقػػػػؿ . كعمػػػػى المينػػػػدس اف يجػػػػرم الفحػػػػص اك المعاينػػػػة اك 
القيػػػػاس اك االختبػػػػار دكف أم تػػػػأخير غيػػػػر معقػػػػكؿ ، اك اف يعمػػػػـ المقػػػػاكؿ انػػػػو الحاجػػػػة الجػػػػراء الكشػػػػؼ 

متػػػى طمػػػب منػػػو المينػػػدس  –ا اذا اخفػػػؽ المقػػػاكؿ فػػػي إشػػػعار المينػػػدس ، فانػػػو يترتػػػب عميػػػو عمييػػػا . أمػػػ
اف يكشػػػؼ عػػػف االشػػػغاؿ التػػػي تمػػػت تغطيتيػػػا ، ثػػػـ يعيػػػدىا الػػػى كضػػػعيا السػػػابؽ كاصػػػالح العيػػػكب  –ذلػػػؾ 

 فييا كيتحمؿ المقاكؿ كؿ التكاليؼ التي تترتب عمى ذلؾ .
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 " Testing"  االختبػار : (7/4)
يرد في ىذه " المادة " عمى جميع االختبارات المنصكص عمييا في العقد عدا االختبارات التي يتـ ينطبؽ ما  

 اجراؤىا بعد االنجاز ) إف كجدت( .
يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ جميع االدكات ، كالمكاد كالمساعدة ،ك الكثائؽ كغيرىا مف المعمكمات ،  

ت ، كالعمالة ، كالمكاد ، ككادران مؤىالن كخبيران ، مما يمـز الجراء كالكيرباء كالمعدات كالمحركقات كالمستيمكا
االختبارات المنصكص عمييا بطريقة فعالة . كما يتعيف عميو اف يتفؽ مع الميندس عمى كقت كمكاف اجراء 

 االختبار الم مف التجييزات اك المكاد كاالجزاء االخرل مف االشغاؿ. 
الفصؿ الثالث عشر" اف يغير مكاف اك تفاصيؿ االختبارات المنصكص عمييا يجكز لمميندس، اعماال الحكاـ " 

، اك اف يأمر المقاكؿ القياـ باختبارات اضافية ، كاذا تبيف نتيجة ليذه االختبارات المغيرة اك االضافية اف 
فيذ ىذه التجييزات اك المكاد اك المصنعيات التي تـ اختبارىا ال تتكافؽ كمتطمبات العقد ، فاف كمفة تن

 التغييرات يتحمميا المقاكؿ بغض النظر عف احكاـ العقد االخرل . 
( ساعة الى المقاكؿ يعممو فيو عف نيتو لحضكر 24يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ اشعاران بمدة ال تقؿ عف ) 

مضي في االختبارات . كاذا لـ يحضر الميندس في المكعد كالمكاف المتفؽ عمييما ، فانو يمكف لممقاكؿ أف ي
اجراء ىذه االختبارات ، اال اذا صدرت لو تعميمات مف الميندس بخالؼ ذلؾ ، كتعتبر ىذه االختبارات ككانو 

 قد تـ اجراؤىا بحضكر الميندس .
اذا تكبد المقاكؿ تاخرا في مدة التنفيذ ك/ أك كمفة بسب امتثالو ليذه التعميمات ، اك نتيجة لتأخير يعتبر  

عنو ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ اشعاران الى الميندس لتقدير استحقاقاتو صاحب العمؿ مسؤكالن 
 ( ، بخصكص :20/1بشأنيا ، مع مراعاة احكاـ المادة )

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر اك سكؼ يتأخر ، كذلؾ بمكجب احكاـ  -أ 
 ( ، ك 8/4المادة )

 ه مع ربح معقكؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد .أم كمفة كيذ -ب 
( باالتفاؽ عمييا 3/5يتعيف عمى الميندس ، بعد تسممو لمثؿ ىذا اإلشعار ، اف يقـك اعماالن الحكاـ المادة ) 

 ، اك اجراء التقديرات ليذه االمكر .
ت ، فاذا كجد الميندس بأف يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس ، دكف تكاف ، تقارير مصدقة لالختبارا 

االختبارات قد اجيزت ، يقـك بتكقيع شيادة االختبار ، اك يصدر لممقاكؿ كتابان بيذا المضمكف . كاذا لـ يكف 
 الميندس قد حضر اجراء االختبارات ، فعميو قبكؿ نتائجيا عمى انيا صحيحة.

 "Rejection" الرفػض : (7/5)
ًجدى نتيجة الم فحص اك معا  ينة اك قياس اك اختبار ، اف ايا مف التجييزات أك المكاد اك المصنعيات إذا كي

معيب ، اك انو ال يتكافؽ مع متطمبات العقد ، فاف لمميندس اف يرفض تمؾ التجييزات اك المكاد اك 
 المصنعيات بإشعار يرسمو الى المقاكؿ ، مع بياف االسباب الداعية لمرفض ، كيتعيف عمى المقاكؿ تاليان لذلؾ

 اف يصمح العيب في البند المرفكض حتى يصبح متكافقان مع متطمبات العقد .
ذا طمب الميندس اعادة االختبار الم مف التجييزات اك المكاد اك المصنعيات ، فإنو يجب اعادة اجراء   كا 

فية االختبارات تحت الشركط كالظركؼ ذاتيػا . كاذا تبيف نتيجة لذلؾ اف صاحب العمؿ قد تكبد كمفة اضا
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( اف يدفع ىذه الكمفة االضافية 2/5بسبب الرفض كاعادة االختبار ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ إعماالن لممادة )
 الى صاحب العمؿ .

 ”Remedial Work“ أعماؿ االصالح : (7/6)
بالرغـ مف أم اختبار سابؽ اك اصدار شيادة سابقة ، يتمتع الميندس بصالحية اصدار التعميمات الى  

 قاكؿ بما يمي :الم
 اخالء المكقع مف أم تجييزات اك مكاد مخالفة لمتطمبات العقد ، ك -أ 
 ازالة كاعادة تنفيذ أم جزء مف االشغاؿ مخالؼ لمتطمبات العقد ، ك  -ب 
تنفيذ أم عمؿ يعتبر برأم الميندس انو مطمكب بصكرة مستعجمة مف اجؿ سالمة االشغاؿ ، بسبب  -ج 

 كاقعة غير منظكرة ، اك لغير ذلؾ مف االسباب.حصكؿ حادث ما ، اك 
ينبغي عمى المقاكؿ اف يتقيد بتعميمات الميندس تمؾ ، كاف ينفذىا خالؿ مدة معقكلة ، ال تتجاكز المدة  

المحددة ) اف كجدت ( في التعميمات ، اك اف ينفذىا فكران اذا كاف االمر متعمقان بتنفيذ عمؿ ما بصفة 
 في الفقرة )ج( اعاله .  االستعجاؿ كما ىك مبيف

اذا اخفؽ المقاكؿ في التقيد بتعميمات الميندس ، فإف صاحب العمؿ مخكؿ باستخداـ أم شخص آخر لتنفيذ  
مثؿ ىذا العمؿ كالدفع لو مقابؿ عممو ، كفيما عدا كالى الحد الذم يككف فيو المقاكؿ مستحقان لدفعة ما 

( اف يدفع لصاحب العمؿ كؿ النفقات 2/5، اعماالن لممادة )بخصكص ىذا العمؿ ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ 
 المترتبة عمى مثؿ ىذا االخفاؽ .

 "Ownership of Plant and Materials: "ممكية التجييزات اآللية كالمكاد (7/7)
)  إف أم بند مف التجييزات كالمكاد ، كالى الحد الذم ينسجـ مع قكانيف الدكلة ، يصبح ممكان لصاحب العمؿ 

 خاليان مف أم رىف اك حقكؽ لمغير ( اعتباران مف التاريخ األبكر مما يمي :
 عندما يتـ تكريدىا الى المكقع ، أك  -أ 
عندما يصبح المقاكؿ مخكال لقبض الدفعة التي تشمؿ بدؿ التجييزات كالمكاد في حالة تعميؽ العمؿ -ب 

 ( . 10/ 8اعماالن لممادة  ) 
 ”Royalties“ ة :عكائد حؽ الممكي (7/8)

اف يدفع عكائد الممكية كبدالت االيجار كغيرىا  –ما لـ ينص في المكاصفات عمى غير ذلؾ  –عمى المقاكؿ  
 مف الدفعات المتعمقة بما يمي :

 المكاد الطبيعية التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خارج المكقع ، ك  -أ 
ضة االخرل خارج المكقع ) سكاء كانت طبيعية اك التخمص مف االنقاض كناتج الحفريات كالمكاد الفائ-ب 

 مصنعة ( اال اذا تضمف العقد تخصيص اماكف لطرح االنقاض داخؿ لمكقع .
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 الفصؿ الثامف 
 المباشرة ، تأخر اإلنجاز كتعميؽ العمؿ 

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ           

 "Commencement of Works" مباشرة العمؿ : (8/1)
( اياـ عمى االقؿ ، كما لـ يتـ تحديد غير 7يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ الى المقاكؿ اشعاران " بتاريخ المباشرة " قبؿ ) 

 يكمان مف تاريخ تسمـ المقاكؿ لكتاب القبكؿ.  (42ذلؾ في الشركط الخاصة ، فاف تاريخ المباشرة يجب اف يككف خالؿ )
يتعيف عمى المقاكؿ مباشرة التنفيذ في أقرب كقت معقكؿ عمميان، بعد " تاريخ المباشرة"، كأف يستمر في العمؿ بعد ذلؾ 

 بالسرعة الكاجبة دكف أم تأخير.
  "Time for Completion" مدة االنجاز:  (8/2)

ميع االشغاؿ ، كام قسـ منيا ) إف كجد ( خالؿ مدة االنجاز المحددة لالشغاؿ بكامميا ، ينبغي عمى المقاكؿ اف ينجز ج 
 اك الم قسـ منيا ، )حسب كاقع الحاؿ ( ، بما في ذلؾ :

 تحقيؽ نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، ك    -أ 
بحيث يمكف اعتبارىا  م قسـ منيا ، انجاز كؿ االشغاؿ المحددة في العقد ، كما ىي مطمكبة لالشغاؿ بكامميا اك ال -ب 

 ( .10/1انيا قد اكتممت الغراض تسمميا بمكجب المادة ) 
 "Programme" برنامج العمؿ : (8/3)

( يكمان مف تاريخ تسممو الشعار المباشرة 28خالؿ ) يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ لمميندس  برنامج عمؿ زمني مفصؿ 
يو ايضان اف يقدـ برنامجان معدالن في أم كقت يتبيف فيو اف البرنامج السابؽ لـ يعد ( كما يتعيف عم8/1بمكجب المادة )

 يتماشى مع التقدـ الفعمي اك مع التزامات المقاكؿ ، عمى اف يشتمؿ كؿ مف ىذه البرامج عمى ما يمي :
كؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ ) الترتيب الذم يعتـز المقاكؿ تنفيذ االشغاؿ بمقتضاه ، بما في ذلؾ التكقيت المتكقع ل -أ 

كالشراء، كتصنيع التجييزات ، كالتكريد الى المكقع ، كاالنشاء ، كالتركيب كاالختبار   إف كجدت( كاعداد كثائؽ المقاكؿ
 ، ك 

 ادكار المقاكليف الفرعييف المسمييف  لكؿ مرحمة مف مراحؿ العممك  بياف -ب 
 بارات المحددة في العقد ، ك بياف تسمسؿ كمكاعيد المعاينات كاالخت -ج 
 تقريرا مساندان يتناكؿ : -د 
 الكصؼ العاـ الساليب التنفيذ المنكم اعتمادىا لكؿ مرحمة رئيسية مف مراحؿ التنفيذ ، ك -(1) 

بياف تقديرات المقاكؿ المعقكلة العداد افراد المقاكؿ مصنفيف حسب الميارات كسجؿ معدات المقاكؿ مصنفة حسب  -(2)
 اع ، مما يمـز تكاجده في المكقع لكؿ مرحمة مف مراحؿ التنفيذ الرئيسية .االنك 

بالتعميؽ عميو كاعالـ المقاكؿ عف مدل عدـ  –( يكمان مف تاريخ تسممو لمبرنامج 21خالؿ ) –كما لـ يقـ الميندس  
التزاماتو االخرل كفقان لمعقد . كما  مطابقة البرنامج لمعقد ، فمممقاكؿ حينئذ الحؽ في اف يقكـ بالتنفيذ بمكجبو ، مع مراعاة

 يعتبر افراد صاحب العمؿ مخكليف باالعتماد عمى ذلؾ البرنامج عند التخطيط الداء انشطتيـ .
، عف أية احداث محتممة اك ظركؼ مستقبمية يمكف اف تؤثر   يتعيف عمى المقاكؿ ارساؿ اشعار الى الميندس ، دكف تكافو
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شغاؿ ، اك اف تزيد مف قيمة العقد اك اف تؤخر عمميات التنفيذ ، كيجكز لمميندس اف يطمب تأثيران عكسيان عمى تنفيذ اال
مف المقاكؿ اعداد تقديراتو لما قد تتسبب بو االحداث المحتممة اك الظركؼ المستقبمية ك/اك اف يقدـ مقترحاتو بمكجب 

 ( المتعمقة بالتغييرات .13/3احكاـ المادة )
كقت بإشعار المقاكؿ بأف برنامج العمؿ لـ يعد يتكافؽ مع العقد ) مبينان مدل عدـ التكافؽ ( اك اذا قاـ الميندس في أم  

انو ال يتناسب مع التقدـ الفعمي لمتنفيذ كمقاصد المقاكؿ المخطط ليا ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ تقديـ برنامج معدؿ الى 
 الميندس اعماالن الحكاـ ىذه " المادة " .

    "Extension of Time for Completion" ة االنجاز :تمديد مد (8/4)
بالحصكؿ عمى تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصؿ تأخر اك كاف متكقعان اف  –( 20/1اعماال لممادة ) –يعتبر المقاكؿ مخكالن  

 التالية :  ( ، كذلؾ الم مف االسباب10/1يحصؿ تأخر ) كالى أم مدل ( في مكعد تسميـ االشغاؿ لغرض تطبيؽ المادة )
( ، اك أم تغير  جكىرم آخر في 13/3التغييرات ، اال اذا كاف قد تـ االتفاؽ عمى تعديؿ مدة االنجاز بمكجب المادة ) -أ 

 كمية بندو ما مف بنكد االشغاؿ المشمكلة في العقد ، اك .
 أم سبب لمتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أم مف ىذه الشركط ، اك  -ب 
 الظركؼ المناخية المعاكسة بصكرة استثنائية ، اك  -ج 
النقص غير المنظكر في تكفر المستخدميف اك المكاـز مما ىك ناتج عف انتشار كباء اك تغيير في  االجراءات  -د 

 الحككمية ، اك 
الخريف العامميف أم تأخير اك اعاقة اك منع يعزل الى تصرفات صاحب العمؿ اك افراده ، اك امو مف المقاكليف ا -ىػ 

 لحسابو في المكقع .
اذا اعتبر المقاكؿ نفسو مخكال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ، فإنو يتعيف عميو اف يشعر الميندس بذلؾ اعماال لممادة  

( فاف لو اف يعيد النظر في التقديرات 20/1( كعندما يقـك الميندس بتقدير كؿ تمديد لممدة بمكجب المادة )20/1)
 قة كيجكز لو اف يزيد ، كلكف ليس لو اف ينقص التمديد الكمي لمدة االنجاز .الساب

 "Delays Caused by Authorities" التأخير بسبب السمطات:  (8/5)
 اذا انطبقت الشركط التالية ، كىي : 

كالمشكمة قانكنيان في  بسبب اف المقاكؿ تجاكب بجدية التباع االجراءات المكضكعة مف قبؿ السمطات العامة المختصة -أ 
 الدكلة ، ك

 اف ىذه السمطات تسببت بالتاخير اك أعاقت عمؿ المقاكؿ ، ك  -ب 
بمكجب الفقرة  اف ىذا التأخير اك االعاقة لـ يكف منظكران ، فإف مثؿ ىذا التأخير اك االعاقة يمكف اعتباره سببان لمتأخير -ج 

 (. 8/4)ب( مف المادة ) 
 "Rate of Progress" مؿ :نسبة تقدـ الع (8/6)

 اذا تبيف في أم كقت : 
 اف التقدـ الفعمي بطئ جدان بحيث يصبح االنجاز متعذران خالؿ مدة االنجاز ، ك/ اك  -أ 
 ( ، 8/3اف تقدـ العمؿ قد تخمؼ ) اك سكؼ يتخمؼ ( عف تكقيت البرنامج الحالي المشار اليو في المادة )  -ب 
(، عندئذو يمكف لمميندس اف يصدر تعميماتو الى  8/4مف تمؾ االسباب الكاردة في المادة )  كلـ يكف ذلؾ راجعان لسبب 

( ليقـك باعداد برنامج عمؿ معدؿ، مدعمان بتقرير يبٌيف االساليب المعدلة التي ينكم المقاكؿ  8/3المقاكؿ عمالن بالمادة ) 
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 اتباعيا لتسريع معدؿ تقدـ العمؿ كاتمامو ضمف مدة االنجاز .
كما لـ يصدر الميندس تعميمات خالفان لذلؾ ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ اف يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، التي قد  

ك/ اك المكاـز ، عمى مسؤكلية المقاكؿ كنفقتو. أما اذا ادت  تتطمب زيادة عدد ساعات العمؿ ك/اك عدد مستخدمك المقاكؿ
 2/5عمالن باحكاـ المادة )  –حب العمؿ كمفة اضافية، فانو ينبغي عمى المقاكؿىذه االساليب المعدلة الى اف يتحمؿ صا

اف يدفع ىذه الكمفة االضافية الى صاحب العمؿ، باالضافة الى أية تعكيضات عف التأخير) اف كجدت( بمكجب المادة )  –(
 ( الحقان. 8/7

  "Delay Damages" تعكيضات التأخير  : (8/7)
( فينبغي عميو اف يدفع لصاحب العمؿ اعماالن 8/2في االلتزاـ بانجاز االشغاؿ كفقان الحكاـ المادة )اذا اخفؽ المقاكؿ  

( تعكيضات التأخير المترتبة عمى ىذا االخفاؽ ، كتككف ىذه التعكيضات بالمقدار المنصكص عميو  2/5الحكاـ المادة )  
يخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ، اال اف مجمكع في ممحؽ عرض المناقصة ، كذلؾ عف كؿ يـك اعتباران مف التار 

التعكيضات المستحقة بمكجب ىذه" المادة" ، يجب اف ال تتجاكز الحد االقصى لتعكيضات التأخير ) إف كجدت ( كما ىك 
 منصكص عميو في ممحؽ عرض المناقصة .

خفاؽ ، فيما عدا حالة انياء العقد مف تعتبر تعكيضات التأخير ىذه ىي كؿ ما يتحقؽ عمى المقاكؿ دفعو نظير ىذه اال 
( قبؿ انجاز االشغاؿ ، عمى اف اداء ىذه التعكيضات ال يعفي المقاكؿ مف أم  15/2قبؿ صاحب العمؿ بمكجب المادة ) 

 مف التزاماتو النجاز االشغاؿ  اك مف أم مف كاجباتو اك التزاماتو اك مسؤكلياتو االخرل التي يتحمميا بمكجب العقد .
 "Suspension of Works" تعميؽ العمؿ : (8/8)

اف يصدر تعميماتو الى المقاكؿ لتعميؽ العمؿ في أم جزء مف االشغاؿ اك فييا كميا . كعمى  –في أم كقت  –لمميندس  
المقاكؿ خالؿ ىذا التعميؽ ، اف يحمي كيخزف كيحافظ عمى االشغاؿ اك ذلؾ الجزء منيا ضد أم استرداد اك خسارة اك 

 ضرر .
الذم يككف فيو التعميؽ مف مسؤكلية المقاكؿ  –كالى المدل  –كلمميندس ايضان اف يبيف اسباب التعميؽ في اشعاره . فاذا  

 ( ال تطبؽ . 8/11،  8/10،  8/9، فإف احكاـ المكاد التالية ) 
 "Consequences of Suspension" تبعات تعميؽ العمؿ : (8/9)

 8/8دة االنجاز ك/ اك كمفة ما بسبب امتثالو لتعميمات الميندس بتعميؽ العمؿ عمالن بالمادة ) اذا تكبد المقاكؿ تأخران في م 
( ، ك /أك استئناؼ العمؿ ، فمممقاكؿ اف يقدـ اشعاران الى الميندس بذلؾ ، لتقدير ما يستحقو المقاكؿ عمالن باحكاـ المادة 

 ( بخصكص :  20/1) 
 4/  8ذا التأخير، اذا كاف االنجاز قد تأخر اك سكؼ يتأخر، كذلؾ بمكجب المادة ) أم تمديد في مدة االنجاز بسبب ى -أ 

 ( ، ك 
 أم كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفاؽ عمى اك اعداد تقديراتو بشأف 3/5كبعد تسمـ الميندس ليذا االشعار ، يتعيف عميو اف يتصرؼ بمكجب المادة ) 

 ىذه االمكر .
مان بأنو ال يستحؽ لممقاكؿ أم تمديد في مدة االنجاز اك استرداد الكمفة التي تكبدىا بسبب قيامو باصالح ما ىك ناتج عم 

عف عيب في تصاميمو اك مكاده اك مصنعيتو ، اك عف أم اخفاؽ مف قبمو في الحماية اك التخزيف اك المحافظة عمى 
 ( .8/8االشغاؿ عمالن باحكاـ المادة )
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 دفع مقابؿ التجييزات كالمكاد في حالة تعميؽ العمؿ  :ال (8/10)
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       

 :يستحؽ لممقاكؿ اف تدفع لو قيمة التجييزات ك/اك المكاد كالتي لـ يتـ تكريدىا بعد الى المكقع، اذا 
 ( يكمػان ، ك 28اك المكاد، قد تـ تعميقو لمدة تتجاكز ) ك/ كاف العمؿ في التجييزات اك تكريد التجييزات -أ 
قػػػػاـ المقػػػػاكؿ باالشػػػػارة عمػػػػى اف تمػػػػؾ التجييػػػػزات ك/اك المػػػػكاد اصػػػػبحت ممكػػػػان لصػػػػاحب العمػػػػؿ كفقػػػػان لمتعميمػػػػات  -ب 

 الصادرة عف الميندس . 
 "Prolonged Suspension"       التعميؽ المطكؿ : (8/11)

( يكمان ، جاز لممقاكؿ اف يطمب مف الميندس اف يصرح 84( لمدة تتجاكز )8/8بمكجب المادة )اذا استمر تعميؽ العمؿ  
( يكمان التالية لتاريخ الطمب ، 28فاذا لـ يقـ الميندس بالتصريح لممقاكؿ باستئناؼ العمؿ خالؿ الػ ) ،لو باستئناؼ العمؿ

ككأنو الغاء بمكجب احكاـ " الفصؿ الثالث عشر " لذلؾ جاز لممقاكؿ ، بعد اشعار الميندس ، اف يتعامؿ مع ذلؾ التعميؽ 
الجزء المتأثر مف االشغاؿ . اما اذا كاف التعميؽ يؤثر عمى االشغاؿ بمجمميا ، جاز لممقاكؿ ارساؿ اشعار بانياء العقد مف 

 ( .16/2قبمو عمالن باحكاـ المادة )
 "Resumption of Works"استئناؼ العمؿ : (8/12)

ميمات اك اذف مف الميندس باستئناؼ العمؿ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ كالميندس مجتمعيف، أف يقكما اذا صدرت تع 
بالكشؼ عمى االشغاؿ كالتجييزات كالمكاد التي تأثرت بالتعميؽ، كعمى المقاكؿ اف يقـك باصالح أم استرداء اك عيب اك 

 خسارة قد لحؽ بيا خالؿ فترة التعميؽ .
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 الفصؿ التاسع 
 االختبارات عند االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor`s Obligations"التزامات المقاكؿ : (9/1)
( ، كذلؾ بعد 7/4ارات عند االنجاز " طبقان الحكاـ ىذا " الفصؿ " كالمادة )يتعيف عمى المقاكؿ اجراء " االختب 

 د( . -4/1تقديـ الكثائؽ المطمكبة منو بمكجب الفقرة )
( يكمان قبؿ المكعد الذم يككف فيو 21يتعيف عمى المقاكؿ اف يعمـ الميندس باشعار ال تقؿ مدتو عف ) 

عند االنجاز. كما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ ، يتـ اجراء ىذه المقاكؿ مستعدان الجراء أم مف االختبارات 
 ( يكمان بعد ىذا المكعد ، في اليـك اك االياـ التي يقـك الميندس بتحديدىا . 14االختبارات خالؿ)

عند تقييـ نتائج " االختبارات عند االنجاز" ، يتعيف عمى الميندس اعتبار ىامش تفاكت الثار استخداـ  
كعندما تعتبر االشغاؿ، اك أم قسـ منيا،  ،شغاؿ عمى اداء االشغاؿ اك خكاصيا االخرل صاحب العمؿ لال

انيا قد اجتازت مرحمة " االختبارات عند االنجاز"، يقـك المقاكؿ بتقديـ تقرير مصدؽ بنتائج تمؾ االختبارات 
 الى الميندس .

 "Delayed Tests"االختبارات المتأخرة : (9/2)
مؿ بتأخير االختبارات عند االنجاز بدكف مبرر، يتـ تطبيؽ احكاـ الفقرة الخامسة مف اذا قاـ صاحب الع 

 ( بخصكص التدخؿ في اجراء االختبارات.10/3( ك/أك المادة )7/4المادة )
اذا تـ تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" مف قبؿ المقاكؿ بدكف مبرر ، جاز لمميندس اف يرسؿ اشعاران  

( يكما مف تاريخ تسٌمـ االشعار ، كيتعيف 21ؿ يطمب منو فيو اف يعد الجراء االختبارات خالؿ )الى المقاك
عمى المقاكؿ اف يجرم االختبارات خالؿ تمؾ الفترة في اليـك اك االياـ التي يحددىا المقاكؿ شريطة اشعار 

 الميندس بذلؾ.
( يكمان ، جاز الفراد صاحب 21" خالؿ فترة الػ )اما اذا اخفؽ المقاكؿ في اجراء " االختبارات عند االنجاز  

العمؿ اف يقكمكا باجراء االختبارات عمى مسؤكلية كنفقة المقاكؿ ، كتعتبر تمؾ االختبارات ككأنيا قد تـ 
 اجراؤىا بحضكر المقاكؿ كتقبؿ نتائجيا عمى انيا صحيحة .

 "Retesting"اعادة االختبار : (9/3)
( 7/5قسـ منيا باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتـ تطبيؽ احكاـ المادة )اذا اخفقت االشغاؿ اك أم  

عمييا . كيجكز لمميندس اك لممقاكؿ اف يطمب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجتو الم جزء مف االشغاؿ ذم 
 العالقة ، عمى اف تعاد االختبارات تحت نفس الشركط كالظركؼ .
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 االختبارات عند االنجاز : االخفاؽ في اجتياز (9/4)
"Failure to Pass Test onCompletion" 

اذا اخفقت االشغاؿ ، اك أم قسـ منيا ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتيا بمكجب المادة  
 ( ، فاف الميندس مخكؿ باتخاذ أم مف االجراءات التالية : 9/3)

 ( ، اك 9/3ات عند االنجاز مرة اخرل بمكجب المادة )أف يأمر بتكرار اعادة االختبار  -أ 
اذا كاف ىذا االخفاؽ يؤدم الى فقداف صاحب العمؿ بشكؿ جكىرم مف االستفادة الكاممة مف االشغاؿ اك  -ب 

أم قسـ منو، فممميندس اف يرفض االشغاؿ اك أم قسـ منيا ) حسب كاقع الحاؿ ( ، كفي ىذه الحالة 
ج(، -11/4عمى نفس التعكيضات المنصكص عمييا ضمف احكاـ الفقرة ) يحؽ لصاحب العمؿ الحصكؿ

 اك 
 اف يصدر الميندس شيادة تسمـ لالشغاؿ ، اذا طمب صاحب العمؿ منو ذلؾ. -ج 
في حالة تطبيؽ الفقرة )ج( اعاله ، يتعيف عمى المقاكؿ اف يستمر في اداء جميع التزاماتو االخرل كفقان  

العقد بمبمغ يككف مناسبان لتغطية القيمة المتحققة عف خفض قيمة االنتفاع لمعقد ، كيتـ تخفيض قيمة 
بالنسبة لصاحب العمؿ نتيجة ليذ االخفاؽ ، كما لـ يكف ىذا التخفيض المتعمؽ بيذا االخفاؽ محددان في 
العقد ) أك حددت طريقة احتسابو ( ، فاف لصاحب العمؿ اف يطمب تقييـ التخفيض باحدل الطريقتيف 

 يتيف : التال
يدفع مقابمو قبؿ  اف يتـ االتفاؽ عميو فيما بيف الفريقيف ) كتعكيض كامؿ عف ىذا االخفاؽ فقط ( ك -1 

 اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ، اك 
 ( .3/5( ك )2/5اف يتـ تقديره كالدفع مقابمة بمكجب احكاـ المادتيف )  -2 
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 الفصؿ العاشر
 صاحب العمؿ تسّمـ االشغاؿ مف قبؿ 

EMPLYER'S TAKING OVER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تسمـ االشغاؿ كاقساـ االشغاؿ : (10/1)
"Taking Over of the Works and Sections"                              

( بخصكص االخفاؽ في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ، فانو 9/4باستثناء النص الكارد في المادة ) 
 يتعيف اف يتـ تسمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ عندما : 

المتعمقة ( 8/2تككف االشغاؿ قد تـ انجازىا كفقان لمعقد ، بما في ذلؾ االمكر المحددة في المادة ) -1 
 بمدة االنجاز ، كباستثناء ما يسمح بو كفقان لمفقرة )أ( ادناه ، ك 

يككف قد تـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ، اك تعتبر ككأنيا قد تـ اصدارىا كفقان الحكػاـ ىػذه "   -2 
 المادة " .

( 14ال يقؿ عف ) يجكز لممقاكؿ اف يتقدـ بطمب الى الميندس الصدار" شيادة تسمـ االشغاؿ " في مكعد 
كاذا  ،انو قد تـ انجازىا كانيا جاىزة لمتسميـ -برأم المقاكؿ –يكمان مف التاريخ الذم تككف فيو االشغاؿ 

 كانت االشغاؿ مقسمة الى اقساـ ، فمممقاكؿ اف يتقدـ بطمب لتسميـ أم قسـ منيا بنفس الطريقة .
 مف تاريخ تسممو طمب المقاكؿ : ( يكمان 28يتعيف عمى الميندس اف يقـك بالتالي ، خالؿ ) 
اف يصدر شيادة تسمـ االشغاؿ لممقاكؿ محددان فييا التاريخ الذم تعتبر فيو االشغاؿ ، اك أم قسـ  -أ 

منيا ، انو قد تـ انجازىا بمكجب العقد ، باستثناء اية اعماؿ ثانكية متبقية كعيكب ال تكثر بشكؿ 
أك  لمغرض الذم انشئت مف اجمو ) إلى أف –يا أك أم قسـ من -جكىرم عمى استعماؿ االشغاؿ 

 حينما يتـ انجاز ىذه االعماؿ كاصالح ىذه العيكب (، اك 
اف يرفض الطمب ، مبينان االسباب ، كمحددان العمؿ الذم يترتب عمى المقاكؿ اف يستكمؿ انجازه حتى  -ب 

ز مثؿ ىذا العمؿ قبؿ يمكف اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . كيتعيف عمى المقاكؿ اف يستكمؿ انجا
 التقٌدـ باشعار آخر لتسميـ االشغاؿ بمكجب احكاـ ىذه " المادة " .

( يكمان، 28أما اذا لـ يقـ الميندس باصدار شيادة تسمـ االشغاؿ اك رفض طمب المقاكؿ خالؿ فترة الػ ) 
قد، كعندىا يجب ككانت االشغاؿ اك القسـ ) حسب كاقع الحاؿ( قد تـ انجازىا بصكرة جكىرية كفقان لمع

 تسمـ االشغاؿ" ككأنيا قد تـ اصدارىا بالفعؿ في آخر يكـ مف تمؾ الفترة . " اعتبار شيادة
          ”Taking Over of Parts of the Works"تسمـ اجزاء مف االشغاؿ : (10/2)

االشغاؿ  اف يصدر شيادة تسمـ الم جزء مف –بناء عمى تقدير صاحب العمؿ منفردان  –يجكز لمميندس  
 الدائمة .

ال يجكز لصاحب العمؿ اف يستخدـ أم جزء مف االشغاؿ ) بخالؼ االستعماؿ كاجراء مؤقت منصكص  
عميو في العقد اك تـ االتفاؽ بيف الفريقيف بشأنو ( اال اذا اك الى حيف اف يقـك الميندس باصدارشيادة 

 اـ أم جزء قبؿ اصدار شيادة التسمـ ، فإنو: تسمـ االشغاؿ لذلؾ الجزء . اما اذا قاـ صاحب العمؿ باستخد
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 يجب اعتبار ذلؾ الجزء الذم تـ استخدامو ككأنو قد تـ تسممو مف تاريخ بدء استعمالو ، ك  - أ 
تنتقؿ مسؤكلية العناية بذلؾ الجزء مف االشغاؿ الى صاحب العمؿ مف ذلؾ التاريخ ، كتتكقؼ  -ب 

 مسؤكلية المقاكؿ عف العناية بو ، ك 
 يتعيف عمى الميندس اف يصدر شيادة تسمـ لذلؾ الجزء ، اذا طمب المقاكؿ منو ذلؾ . -ج 
بعد قياـ الميندس باصدار شيادة تسمـ االشغاؿ لجزء ما مف االشغاؿ ، فانو يجب اتاحة اقرب فرصة  

كؿ اف كعمى المقا ،لممقاكؿ ليستكمؿ ما يمـز مف خطكات الجراء ما تبقى مف " اختبارات عند االنجاز"
يقـك باجراء تمؾ االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمميان ، كقبؿ انقضاء " فترة االشعار بالعيكب " التي 

 تخص ذلؾ الجزء .
اال  -اذا تكبد المقاكؿ كمفة ما نتيجة لقياـ صاحب العمؿ بتسمـ جزء ما مف االشغاؿ ك/ اك استخدامو ،  

 فانو يتعيف عمى المقاكؿ :  –مكافقة المقاكؿ عميو  اذا كاف ذلؾ منصكصان عميو في العقد اك تمت
 ( اف يرسؿ اشعاران الى الميندس ، ك 1) 
  ( مضافان 20/1( اف يتـ تقدير استحقاقات المقاكؿ بشأف تمؾ الكمفة ، مع مراعاة احكاـ المادة )2) 

 الييا ربح معقكؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . 
( باالتفاؽ عمى 3/5ممو لمثؿ ىذا االشعار، اف يقـك عمالن باحكاـ المادة )كيتعيف عمى الميندس، بعد تس 

 تمؾ الكمفة كالربح اك تقديرىما .
اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء ما مف االشغاؿ )غير القسـ ( فاف تعكيضات التأخير عما تبقى مف  

ما مف االشغاؿ ) اف كجد (  كبالمثؿ، فاف تعكيضات التأخير لما تبقى مف قسـ ،االشغاؿ يجب تخفيضيا
اما التخفيض في تعكيضات التأخير فيتـ احتسابو  ،اذا تـ تسمـ جزء ما منو، يتـ تخفيضيا ايضان 

بالتناسب لما لمجزء الذم تـ تسممو مف قيمة منسكبة الى القيمة الكمية لالشغػاؿ اك القسػػـ مف االشغػػػاؿ 
(، اف يقـك باالتفاؽ عمييا اك اف 3/5باحكاـ المػادة ) ) حسب كاقع الحاؿ ( كيتعيف عمى الميندس عمالن 

عممان بأف احكاـ ىذه الفقرة ال تطبؽ اال عمى المقدار اليكمي  ،يعد التقديرات المتعمقة بيذه النسب
 ( كال تؤثر عمى قيمة الحد االقصى ليا .8/7لتعكيضات التاخير بمكجب المادة )

 
 االنجاز: التدخؿ في اجراء االختبارات عند (10/3)

“Interference with Tests on Completion"                              
( يكمان الم سبب يعتبر 14لفترة تتجاكز ) –اذا تعذر عمى المقاكؿ اجراء " االختبارات عند االنجاز"  

ؿ ( انو صاحب العمؿ مسؤكال عنو ، فانو يجب اعتبار تمؾ االشغاؿ أك أم قسـ منيا ) حسب كاقع الحا
 قد تـ تسمميا مف قبؿ صاحب العمؿ في التاريخ الذم كاف ممكنان فيو انجاز االختبارات عند االنجاز. 

كيتعيف عمى الميندس اف يصدر شيادة تسمـ لالشغاؿ كفقان لذلؾ ، كلكف يتعيف عمى المقاكؿ اف يقـك 
كعمى  ،ء " فترة االشعار بالعيكب "باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمميان قبؿ انقضا

( يكمان يتضمف اجراء االختبارات عند اإلنجاز بمكجب الشركط ذات 14الميندس اف يرسؿ اشعاران بميمة )
 العالقة في العقد .

عند  اذا تكبد المقاكؿ تأخران في مدة االنجاز ك/ اك كمفة ما نتيجة لمثؿ ىذا التأخر في اجراء االختبارات 
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فمممقاكؿ اف يرسؿ اشعاران الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا مع مراعاة احكاـ المادة االنجاز ، 
 -( ، بخصكص :20/1)

أم تمديد في مدة االنجاز مما نتج عف ىذا التأخر ، اذا كاف االنجاز قد تأخر اك سكؼ يتأخر ، كذلؾ  -أ 
 ( .8/4بمكجب المادة )

 فتيما الى قيمة العقد .أم كمفة كيذه مع ربح معقكؿ ، ك اضا - ت 
( باالتفاؽ عمييا 3/5أف يقـك إعماالن لممادة ) -بعد تسممو الشعار المقاكؿ –كعمى الميندس  - ث

 .أك إعداد التقديرات المتعمقة بيذه األمكر
 تتطمب اعادتيا الى كضعيا السابؽ : االسطح التي (10/4)

                                  “”Surfaces Requiring Reinstatement 
باستثناء ما نص عميو خالفان لذلؾ في شيادة تسمـ االشغاؿ ، فاف شيادة التسمـ الم قسـ اك جزء ما مف  

االشغاؿ ، ال يمكف اعتبارىا تصديقان عمى انجاز أية اراضو اك اسطح اخرل تتطمب اعادتيا الى كضعيا 
 السابؽ .
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 الفصؿ الحادم عشر 
 ف العيكبالمسؤكلية ع

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : ح العيكبكاصالإنجاز االعماؿ المتبقية  (11/1)
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects"             

 منيا ، في الحالة التي يتطمبيا العقد  قسـلغاية اف تككف االشغاؿ ككثائؽ المقاكؿ ، كام  
بالعيكب " ) باستثناء ما قد ينجـ عف االستعماؿ العادم كاالستيالؾ المتكقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار 

 المتعمقة بيا ، اك بعدىا مباشرة باقصر فترة ممكنة عمميان ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ : 
انجاز أم عمؿ متبؽ اعتباران مف التاريخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ ، خالؿ مدة معقكلة كفقان  -أ 

 لتعميمات الميندس ، ك 
 ب اك الضرر كفقان لتعميمات صاحب العمؿ تنفيذ جميع االعماؿ المطمكبة الصالح العيك  -ب 

) اك مف ينكب عنو ( ، بتاريخ اك قبؿ انقضاء فترة اإلشعاربالعيكب في تمؾ االشغاؿ اك في أم قسـ منيا 
 ) حسب كاقع الحاؿ (.

كاذا ما ظير عيب اك حدث ضرر، فانو يتعيف عمى صاحب العمؿ ) اك مف ينكب عنو ( اف يرسؿ لممقاكؿ  
 .اشعاران بيا 

 "Cost of Remedying Defects  "كمفة اصالح العيكب : (11/2)
ب(عمى مسؤكليتو كنفقتو الخاصة،اذا -11/1يتحمؿ المقاكؿ كمفة جميع االعماؿ المشار الييا في الفقرة) 

 كانت كالى المدل الذم تعزل فيو ىذه االعماؿ الى: 
 أم تصميـ يعتبر المقاكؿ مسؤكال عنو ، اك  -أ 
 ـ تجييزات اك مكاد اك مصنعية مخالفة لشركط العقد ، اك تقدي -ب 
 أم اخفاؽ مف جانب المقاكؿ في التقيد بأم التزاـ آخر .  -ج 
اما اذا كانت ، كالى المدل الذم تعزل فيو ىذه االعماؿ الى أم سبب اخر ، كميان اك جزئيان فانو يجب ابالغ  

نو ( دكف تكافو كفي مثؿ ىذه الحالة يتـ تطبيؽ احكاـ المادة المقاكؿ بذلؾ مف قبؿ صاحب العمؿ ) اك نيابة ع
 ( المتعمقة باجراء التغييرات .13/3)

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

شػػػغاؿ اك أم قسػػػـ منيػػػا بمكجػػػب المػػػادة لصػػػاحب العمػػػؿ الحػػػؽ فػػػي تمديػػػد فتػػػرة االشػػػعار بػػػالعيكب فػػػي اال 
كالػػػى الحػػػٌد الػػػذم تكػػػكف فيػػػو ىػػػذه االشػػػغاؿ اك أم قسػػػـ منيػػػا اك أم بنػػػد رئيسػػػي مػػػف التجييػػػزات  (،2/5)

) حسػػػػب كاقػػػػع الحػػػػاؿ بعػػػػد تسػػػػممو( ال يمكػػػػف اسػػػػتعمالو لالغػػػػراض المقصػػػػكدة منػػػػو ، كذلػػػػؾ بسػػػػبب كجػػػػكد 
 ف سنتيف . عيب اك ضرر، اال انو ال يجكز تمديد تمؾ الفترة الكثر م

( ، اك بناء عمى اجراءات 8/8اذا تـ تعميؽ تكريد التجييزات ك/اك المكاد اك تركيبيا بمكجب احكاـ المادة ) 
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( فإف التزامات المقاكؿ كفؽ احكاـ ىذا " الفصؿ " ال تنطبؽ عمى أية 16/1المقاكؿ بمكجب احكاـ المادة )
م كانت سكؼ تنقضي بو فترة اإلشعار بالعيكب عيكب أك ضرر قد يحصؿ بعد مركر سنتيف مف المكعد الذ

 لتمؾ التجييزات ك/اك المكاد، لك لـ يحصؿ ذلؾ .
  "Failure to Remedy Defects  "االخفاؽ في اصالح العيكب : (11/4)

اذا اخفؽ المقاكؿ في اصالح أم عيب اك ضرر خالؿ فترة معقكلة ، جاز لصاحب العمؿ ) اك مف ينكب عنو (  
عاران بشكؿ معقكؿ الى المقاكؿ يحدد فيو مكعدان آخر الصالح تمؾ العيكب اك االضرار قبؿ انقضائو اف يرسؿ اش

. 
كاذا اخفؽ المقاكؿ في اصالح العيب اك الضرر في ىذا المكعد المشار اليو كترتب عمى ذلؾ اف يتـ االصالح  

مف االجراءات التالية ) حسب  ( ، جاز لصاحب العمؿ اتخاذ أم11/2عمى حساب المقاكؿ اعماالن لممادة )
 اختياره ( : 

اف يقـك بتنفيذ العمؿ بنفسو اك بكاسطة اخريف ، بطريقة معقكلة كعمى حساب المقاكؿ ، كلكف دكف اف  -أ 
اعماال  –يتحمؿ المقاكؿ اية مسؤكلية عف ىذا العمؿ المنفذ . كفي مثؿ ىذه الحالة ينبغي عمى المقاكؿ 

ى صاحب العمؿ ما تكبده بصكرة معقكلة مف تكاليؼ الصالح العيب اك الضرر اف يدفع ال –( 2/5لممادة )
. 

اف يطمب الى الميندس اف يتكصؿ إلى اتفاؽ اك اف يعد تقديراتو المعقكلة لتخفيض قيمة العقد مقابميا  -ب 
 ( ، اك 3/5حسب اجراءات المادة )

ة جكىريػػػػػة، مػػػػػف االسػػػػػتفادة اذا كػػػػػاف العيػػػػػب اك الضػػػػػرر يػػػػػؤدم الػػػػػى حرمػػػػػاف صػػػػػاحب العمػػػػػؿ بصػػػػػكر  -ج 
الكاممػػػة مػػػف االشػػػغاؿ أك أم جػػػزء رئيسػػػي منيػػػا فمػػػو اف ينيػػػي العقػػػد بكاممػػػو، اك انيػػػاءه بالنسػػػبة لػػػذلؾ 
الجػػػػزء الرئيسػػػػي منيػػػػا ممػػػػا ال يمكػػػػف اسػػػػتخدامو لالغػػػػراض المقصػػػػكدة منػػػػو، كبػػػػدكف االجحػػػػاؼ بأيػػػػة 

كبحيػػػػث يكػػػػكف  حقػػػػكؽ اخػػػػرل تترتػػػػب لصػػػػاحب العمػػػػؿ بمكجػػػػب العقػػػػد، اك غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف االسػػػػباب،
لصػػػاحب العمػػػؿ الحػػػؽ فػػػي اسػػػترداد جميػػػع المبػػػالغ التػػػي تػػػـ دفعيػػػا عمػػػى االشػػػغاؿ اك عمػػػى ذلػػػؾ الجػػػزء 
) حسػػػػػب كاقػػػػػع الحػػػػػاؿ ( مضػػػػػافان الييػػػػػا نفقػػػػػات التمكيػػػػػؿ كنفقػػػػػات التفكيػػػػػؾ كاخػػػػػالء المكقػػػػػع كاعػػػػػادة 

 التجييزات كالمكاد الى المقاكؿ .
     "Removal of Defective Work"     إزالة االشغاؿ المعيبة : (11/5)

بعد الحصكؿ  –اذا كاف العيب اك الضرر ال يمكف اصالحو في المكقع بصكرة عاجمة ، فانو يجكز لممقاكؿ  
اف ينقؿ مف المكقع لغرض اصالح اية اجزاء مف التجييزات تككف معيبة اك تالفة  –عمى مكافقة صاحب العمؿ 

مقاكؿ اف يزيد قيمة ضماف االداء بما يعادؿ كامؿ قيمة ، اال اف مثؿ ىذه المكافقة قد تتطمب تكميؼ ال
 االستبداؿ لتمؾ التجييزات المنقكلة ، اك اف يقدـ ضمانان آخر مناسبان بشأنيا .

 "Further Tests" االختبارات االخرل : (11/6)
ب إعادة اذا كاف العماؿ اصالح أم عيب اك ضرر تأثير عمى اداء االشغاؿ ، فإنو يجكز لمميندس اف يطم 

( يكمان مف تاريخ اتماـ 28اجراء أم مف االختبارات المكصكفة في العقد ، عمى اف يتـ ذلؾ الطمب خالؿ )
 اصالح العيب اك الضرر .

يتـ اجراء ىذه االختبارات ضمف نفس الشركط التي اجريت بمكجبيا االختبارات السابقة ، اال اف كمفة اجرائيا  
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( فيما 11/2ؤكالن عف العيب اك الضرر حسبما يتـ تحديده بمكجب المادة )يتحمميا الفريؽ الذم يعتبر مس
 يخص كمفة اعماؿ االصالح .

 "Right of Access" حؽ الدخكؿ الى المكقع : (11/7)
الى اف يتـ اصدار " شيادة االداء " ، يظؿ المقاكؿ متمتعان بحؽ الدخكؿ الى االشغاؿ ، كما يتطمب االمر  

اض الكفاء بالتزاماتو بمكجب احكاـ ىذا " الفصؿ " ، اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات بصكرة معقكلة الغر 
 االمنية المعقكلة لصاحب العمؿ .

 "Contractor to Search"   كاجب المقاكؿ في البحث عف االسباب : (11/8)
ف اسػػػباب اف يبحػػػث بمكجػػػب تكجييػػػات المينػػػدس عػػػ –اذا طمػػػب المينػػػدس ذلػػػؾ  –يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاكؿ  

كمػػػا لػػػـ تكػػػف كمفػػػة اصػػػالح العيػػػكب عمػػػى حسػػػاب المقػػػاكؿ بمكجػػػب احكػػػاـ المػػػادة ، أم عيػػػب فػػػي االشػػػغاؿ
( ، فانػػػػو يتعػػػػيف عمػػػػى المينػػػػدس اف يقػػػػدر الكمفػػػػة المترتبػػػػة عمػػػػى عمميػػػػة البحػػػػث عػػػػف االسػػػػباب ، 11/2)

يػػػا كاضػػػافتيما ( إمػػػا باالتفػػػاؽ اك باعػػػداد التقػػػدير الػػػالـز ل3/5مػػػع ربػػػح معقػػػكؿ ، بمكجػػػب احكػػػاـ المػػػادة )
 الى قيمة العقد .

 "Performance Certificate"                 : شيادة االداء (11/9)
ال يعتبر المقاكؿ انو قد اتـ اداء التزاماتو اال بعد اف يقـك الميندس باصدار " شيادة االداء " لممقاكؿ مبينان  

 زامات المطمكبة منو بمكجب العقد . فييا التاريخ الذم يعتبر فيو المقاكؿ انو قد اكمؿ االلت
( يكمػػان مػػف بعػػد انقضػػاء آخػػر فتػػرة مػػف فتػػرات 28يتعػػيف عمػػى المينػػدس اف يصػػدر " شػػيادة االداء " خػػالؿ ) 

اف يكػكف المقػاكؿ قػد قػدـ جميػع " كثػائؽ المقػاكؿ " كانجػز  االشعار بالعيكب ، اك في اقرب فرصة ممكنػة، بعػد
في ذلػؾ اصػالح ايػة عيػكب فييػا ، كمػا يػتـ ارسػاؿ نسػخة مػف شػيادة االداء  االشغاؿ كتـ اختبارىا بكامميا بما

 تمؾ الى صاحب العمؿ .
 اف " شيادة االداء " كحدىا دكف غيرىا تعتبر ممثمةن لقبكؿ االشغاؿ . 

 "Unfulfilled Obligations " :االلتزامات غير المستكفاه  (11/10)
كؿ فريؽ مسؤكالن عف الكفاء بأم التزاـ لـ ينجزه لتاريخػو.  كعميػو ،  بعد اف يتـ صدكر " شيادة االداء "، يبقى 

 يظٌؿ العقد سارم المفعكؿ بيف الفريقيف الى اف يتـ تحديد طبيعة كمدة االلتزامات غير المستكفاة .
 " Clearance of Site"                        :اخالء المكقع (11/11)

لشيادة االداء ، اف يزيؿ مف المكقع ما تبقػى مػف معػدات المقػاكؿ ، كالمػكاد يتعيف عمى المقاكؿ ، عند تسممو  
 الفائضة  كالحطاـ كالنفايات كاالشغاؿ المؤقتة .

( يكمػػػػان مػػػػف بعػػػػد تػػػػاريخ تسػػػػمـ 28كاذا لػػػػـ تكػػػػف جميػػػػع ىػػػػذه المعػػػػدات كالمػػػػكاـز قػػػػد تمػػػػت ازالتيػػػػا خػػػػالؿ ) 
لعمػػػػؿ اف يبيػػػع اك يػػػتخمص مػػػف بقاياىػػػػا صػػػاحب العمػػػؿ لنسػػػخة " شػػػػيادة االداء " ، فانػػػو يحػػػؽ لصػػػاحب ا

،  كيكػػػػكف صػػػػاحب العمػػػػؿ مخػػػػكالن بػػػػأف يسػػػػترد التكػػػػاليؼ التػػػػي تكبػػػػدىا التمػػػػاـ عمميػػػػة البيػػػػع اك الػػػػتخمص 
 كاستعػادة المكقػع .

يدفع لممقاكؿ أم رصيد فائض مف حصيمة البيع . امػا اذا كانػت قيمػة مػا تػـ تحصػيمو تقػؿ عمػا انفقػو صػاحب  
 ى المقاكؿ اف يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمؿ .العمؿ ، فانو يتعيف عم
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 الفصؿ الثاني عشر 
 كيؿ االشغاؿ كتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Works to be measured" كيؿ االشغاؿ  : (12/1)
 تكاؿ االشغاؿ كتقدر قيـ الدفعات بمكجب احكاـ ىذا " الفصؿ " . 
عندما يطمب الميندس كيؿ أم جزء مف االشغاؿ فإف عميػو اف يرسػؿ إشػعاران معقػكالن إلػى ممثػؿ المقػػاكؿ ، كالػذم  

 يتعيف عميو : 
 اف يمتثؿ دكف تكافو اما بالحضكر اك اف يرسؿ ممثالن آخر مؤىالن لمساعدة الميندس في اجراء الكيؿ ، أك -أ 
 ميندس منو . اف يقدـ جميع التفاصيؿ التي يطمبيا ال -ب 
 اذا تخمػػػػؼ المقػػػػاكؿ عػػػػف الحضػػػػكر اك ارسػػػػاؿ ممثػػػػؿ عنػػػػو ، فعنػػػػدىا يعتبػػػػر الكيػػػػؿ الػػػػذم يعػػػػده المينػػػػدس  

 ) أك مف ينكب عنو ( مقبكالن ككيؿ صحيح . 
كباستثناء ما ىك منصكص عميو خالفان لذلؾ في العقد ، حيثما يتـ كيؿ االشغاؿ الدائمة مف القيكد ، فانو يتعيف  

اعدادىا كعمى المقاكؿ ، حينما يدعى لذلؾ ، اف يحضر لتفحص القيكد لالتفاؽ عمييا مع  عمى الميندس
الميندس ، كمف ثـ التكقيع عمييا عند المكافقة . فاذا تخمؼ المقاكؿ عف الحضكر تعتبر القيكد مقبكلة 

 كصحيحة 
فقػة، فإنػو يتعػيف عميػو أف يشػعر أما إذا قاـ المقاكؿ بتفحص القيكد كلـ يكافؽ عمييا ك/أك لػـ يكقػع عمييػا بالمكا

الميندس بذلؾ، مبينان األمكر التي يزعـ بأنيػا غيػر صػحيحة فػي تمػؾ القيػكد كيتعػيف عمػى المينػدس بعػد تسػممو 
ليذا اإلشعار، أف يقـك بمراجعة القيكد فإما أف يؤكدىا، أك أف يعػدؿ عمييػا كفػي حالػة أف المقػاكؿ لػـ يرسػؿ ذلػؾ 

 ( يكمان مف بعد تاريخ دعكتو لتفحصيا، فإنيا تعتبر مقبكلة كصحيحة.14اإلشعار إلى الميندس خالؿ )
 ”Method of  Measurement"  : أسمكب الكيؿ  (12/2)

 باستثناء ما يرد خالفان لذلؾ في العقد  كعمى الرغـ مف كجكد أية اعراؼ محمية، يتـ الكيؿ عمى النحك التالي : 
 لمكميات الفعمية لكؿ بند مف بنكد االشغاؿ الدائمة ، ك تكاؿ االشغاؿ كيالن ىندسيان صافيان  -1 
 يككف اسمكب الكيؿ كفقان لجدكؿ الكميات اك اية جداكؿ اخرل كاجبة التطبيؽ. -2 

 "Evaluation"تقدير القيمة: (12/3)
أف يقػكـ  –( 3/5عمالن باحكاـ المػادة ) –باستثناء ما ىك كارد خالفان لذلؾ في العقد ، فانو يتعيف عمى الميندس  

باالتفاؽ عمى قيمة العقد اك تقديرىا باحتساب القيمػة لكػؿ بنػد مػف بنػكد االشػغاؿ ، كذلػؾ باعتمػاد الكيػؿ المكافػؽ 
 ( اعاله ، كبسعر الكحدة المناسب لمبند .12/2ك  12/1عميو اك الذم يتـ تقديره بمكجب احكاـ المادتيف )

ي العقد ، فاذا لـ يكف ىػذا البنػد مكجػكدان ، يعتمػد سػعر الكحػدة يككف سعر الكحدة المناسب لمبند كما ىك محدد ف 
 لبند مشابو . كمع ذلؾ فانو يمـز تحديد سعر كحدة مناسب جديد لبند ما مف االشغاؿ ، في الحالتيف التاليتيف :

يات اك %( مف الكمية المدكنة في جدكؿ الكم10( اذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد عمى )1) -أ 
 أم جدكؿ آخر، ك 
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%( مف 0.01( كاف حاصؿ ضرب التغٌير في الكمية بسعر الكحدة المحٌدد في العقد ليذا البند ، يتجاكز )2)  
 قيمة العقد المقبكلة "، ك 

 %(، ك 1كاف الختالؼ الكمية ىذا اثر مباشر عمى تغيير كمفة الكحدة ليذا البند بما يزيػد عمػى ) (3)  
 ىذا البند لـ تتـ االشارة اليو في العقد عمى انو بند " بسعر ثابت " ، اك إف  ( 4)   
 ( اف العمؿ قد صدرت بشأنو تعميمات بكغييربمكجب احكاـ الفصؿ " الثالث عشر " ك 1)-ب 
 ( انو ال يكجد سعر كحدة مدكف ليذا البند في العقد ، ك 2) 
يعػة العمػؿ فيػو ليسػت متشػابية مػع أم بنػد مػف بنػكد ( انو ال يكجد لو سػعر كحػدة محػدد مناسػب الف طب3) 

 اك اف العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظركؼ مشابية لظركفو . ،العقد
يتـ اشتقاؽ سعر الكحدة الجديد مف اسعار بنكد العقد ذات الصمة ، مع تعديالت معقكلة لشمكؿ اثر االمكر  

 ك كاجب لمتطبيؽ منيا . المكصكفة في الفقرتيف ) أ ( ك / أك ) ب ( اعاله ، حسبما ى
كاذا لـ يكف ىناؾ بنكد ذات صمة الشتقاؽ سعر الكحدة الجديد فانو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكمفة  

 المعقكلة لتنفيذ العمؿ مضافان الييا ربح معقكؿ كمع االخذ في االعتبار اية امكر اخرل ذات عالقة .
مناسػب اك تقػديره فإنػو يتعػيف عمػى المينػدس اف يقػـك بكضػع كالػى اف يحػيف كقػت االتفػاؽ عمػى سػعر الكحػدة ال 

 سعر كحدة مؤقت الغراض شيادات الدفع المرحمية .
 ”Omissions:”   االلغاءات (12/4)

عندما يشكؿ الغاء أم عمػؿ جػزءان مػا )أك كػالن ( مػف التغييػر ) االمػر التغييػرم ( ، كلػـ يكػف قػد تػـ االتفػاؽ عمػى  
 تحديد قيمتو ، فانو :

اذا كاف المقاكؿ سكؼ يتكبد ) اك قد تكبد ( كمفة ما كاف مفترضان فييا اف تككف مغطاة بمبمغ يشكؿ جزءان مف  -أ 
 " قيمة العقد المقبكلة " فيما لك لـ يحصؿ االلغاء ، ك 

 بالغاء العمؿ سكؼ ينتج عنو ) اك نتج عنو ( اف ىذا المبمغ ال يشكؿ جزءان مف قيمة العقد ، ك  -ب 
يتعػيف   ف ىذه الكمفة ال يمكف اعتبارىا مشمكلة في تقدير قيمة أم عمػؿ بػديؿ لػو ففػي مثػؿ ىػذه الحالػػة  ا -ج 

عمى المقاكؿ اشعار الميندس بذلؾ مع تقديـ التفصيالت المؤيدة . كما يتعػيف عمػى المينػدس ، عنػد تسػممو 
يقػـك باعػداد التقػدير الػالـز ليػذه  اف يتكصػؿ باالتفػاؽ، اك اف –( 3/5عمالن باحكػاـ المػادة ) –ليذا االشعار 

 الكمفة ، الضافتيا الى قيمة العقد.
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 الفصؿ الثالث عشر 
 التغييرات كالتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 "Right to Vary"     :  صالحية احداث التغيير   (13/1)
مـ االشػغاؿ ، اف يبػادر باحػداث تغييػرات فػي االشػغاؿ ، سػكاء بإمكاف الميندس ، في أم كقت قبؿ صدكر شيادة تسػ 

 مف خالؿ تعميمات يصدرىا ، اك بالطمب الى المقاكؿ اف يقدـ اقتراحان لمنظر فيو . 
يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يمتػػـز بكػػؿ تغييػػر ) امػػر تغييػػرم ( كينفػػذه بػػدكف تػػكافو ، اال اذا قػػدـ المقػػاكؿ اشػػعاران الػػى  

بانػو ال يسػتطيع اف يحصػؿ عمػى المػكاـز المطمكبػة لتنفيػذ اعمػاؿ التغييػرات بجاىزيػة ، عمػى اف الميندس يعممو فيػو 
يرفؽ باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأية . لدل تسمـ الميندس لمثؿ ىػذا اإلشػعار ، يتعػيف عميػو امػا اف يمغػى اكيثبػت 

 اك يعٌدؿ في تعميماتو .
 -ما يمي :يمكف اف يشتمؿ كؿ تغيير ) امر تغييرم ( عمى  
تغييػػػػرات فػػػػي الكميػػػػات الم بنػػػػد مػػػػف بنػػػػكد االشػػػػغاؿ المشػػػػمكلة فػػػػي العقػػػػد ) اال اف مثػػػػؿ ىػػػػذه التغييػػػػرات ال  -أ 

 تشكؿ امران تغييريان بالضركرة ( ، أك
 تغييرات في النكعية اك الخصائص االخرل الم بند مف بنكد االشغاؿ ، أك -ب 
 عاد الم جزء مف االشغاؿ ، أكتغييرات في المناسيب كاالماكف ك/اك االب -ج 
 الغاء أم مف االشغاؿ ) اال اذا كاف سيتـ تنفيذه مف قبؿ آخريف ( ، أك  -د 
أم "  حتى ذلؾ ما لـ ك -تنفيذ أم عمؿ اضافي ، اك تقديـ تجييزات اك مكاد اك خدمات تمـز لالشغاؿ الدائمة  -ىػ 

 اختبارات أك أعماؿ  استكشافية اخرل ، اك  اختبارات عند االنجاز " متعمقة بيا ، اك عمؿ مجسات اك
 تغييرات في تسمسؿ اك تكقيت تنفيذ االشغاؿ .  -ز 
ال يحؽ لممقاكؿ اف يجرم أم تغيير ك/اك أم تعديؿ في االشغاؿ ، اال اذا قاـ المينػدس ) أك الػى اف يقػكـ ( باصػدار  

 تعميمات بو اك مكافقتو عمى اجراءه كتغيير .
 "Value Engineering":قيٌمية  اليندسة ال (13/2)

 يمكف لممقاكؿ في أم كقت اف يقدـ الى الميندس اقتراحان خطيان ، يعرض فيو رأيو ، الذم إف تـ اعتماده ، فانو : 
 يعجؿ في انجاز االشغاؿ ، أك -1 
 شغاؿ ، اك يخفض قيمة االشغاؿ ) لمصمحة صاحب العمؿ ( فيما يخص عمميات التنفيذ اك صيانة اك تشغيؿ اال -2 
 يحسف مف فاعمية اك قيمة االشغاؿ المنجزة لما فيو مصمحة صاحب العمؿ ، اك  -3 
 انو يحقؽ منفعة اخرل لصاحب العمؿ . -4 
يتعيف اف يتـ اعداد االقتراح عمى حساب المقاكؿ ، كاف يككف مستكفيان لمتطمبات اجراء التغييرات المحددة في المػادة  

 ( الحقان .13/3)
ا اشتمؿ عرض المقاكؿ ، الذم تتـ مكافقة المينػدس عميػو ، تعػديالن عمػى تصػميـ أم جػزء مػف االشػغاؿ الدائمػة ، اذ 

 فانو يتعيف القياـ بما يمي ) اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ ( :
 اف يقكـ المقاكؿ باعداد تصميـ ىذا الجزء ، ك   - أ 
 ب، ج، د( المتعمقة بالتزامات المقاكؿ العامة ، ك أ ، -4/1تطبؽ عميو احكاـ الفقرات )   -ب 
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اذا ترتػػب عمػػى ىػػذا التعػػديؿ تخفػػيض فػػي قيمػػة العقػػد ليػػذا الجػػزء ، فانػػو يتعػػيف عمػػى المينػػدس ، عمػػالن باحكػػاـ  -ج 
( اف يقػػـك باالتفػاؽ عمػػى اك تقػدير بػػدؿ االتعػػاب المترتػب عمػػى تعػديؿ التصػػميـ لتضػمينو فػػي قيمػػة 3/5المػادة )
 %( مف الفرؽ بيف المبمغيف التالييف : 50ككف ىذا البدؿ مساكيان لػ )العقد . كي

التخفيض المتحقؽ في قيمة العقد ليػذا الجػزء ، ممػا ىػك نػاتج عػف التعػديؿ ، باسػتثناء التعػديالت بسػبب  -(1) 
( ، 13/8( ، كالتعديالت بسػبب تغيػر التكػاليؼ بمكجػب المػادة )13/7تغيير التشريعات بمكجب المادة ) 

  ك
التخفػػيض الحاصػػؿ ) اف كجػػد ( فػػي قيمػػة تمػػؾ االجػػزاء المغيػػرة بالنسػػبة لصػػاحب العمػػؿ ، مػػأخكذان فػػي  -( 2) 

 االعتبار ام نقص في النكعية اك العمر المتكقع اك الفاعمية التشغيمية .
 ( ، فعندىا ال يحتسب أم بدؿ لالتعاب . 2( تقؿ عف قيمة )1اال انو اذا كجد أف قيمة ) 

   "Variation Procedure"     جراءات التغيير:ا (13/3)
اذا قػػاـ المينػػدس بطمػػب اقتػػراح مػػف المقػػاكؿ ، قبػػؿ اصػػدار التعميمػػات بتغييػػرو مػػا ، فإنػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف  

يستجيب لمطمب كتابيان في اسرع كقت ممكف عمميان ، اما بإبداء اسػباب عػدـ قدرتػو عمػى االمتثػاؿ ) اف كػاف ىػذا ىػك 
 ، اك بأف يقدـ ما يمي :الحاؿ (

 كصفان لالشغاؿ التي يقترح تنفيذىا كبرنامج العمؿ لتنفيذىا ، ك  - أ 
(، كاثػره عمػى مػدة 8/3مقترحات المقاكؿ الم تعديؿ يمـز ادخالو عمى برنامج العمؿ المقدـ منو بمكجب المػادة ) -ب 

 االنجاز ، ك 
 اقتراح المقاكؿ بخصكص تقدير قيمة التغيير . -ج 
( اك لغيػر ذلػؾ 13/2يتعيف عمى الميندس ، باسرع ما يمكف عمميان ، بعد تسممو القتراح المقػاكؿ ) بمكجػب المػادة ) 

( اف يرد عمى المقاكؿ إما بالمكافقة اك عدـ المكافقة اك اف يرسؿ تعميقاتو عميو ، عممان بأنو يتعيف عمى المقاكؿ اف 
 مـ الرد . ال يؤجؿ تنفيذ أم عمؿ خالؿ فترة انتظاره لتس

أم تعميمػػات لتنفيػػذ تغييػػر مػػا ، مػػع طمػػب تسػػجيؿ النفقػػات ، يجػػب اف تصػػدر مػػف المينػػدس الػػى المقػػاكؿ ، كعمػػى  
 المقاكؿ اف يعممو بتسمـ تمؾ التعميمات . 

يتـ تقدير قيمة كؿ " تغيير" بمكجػب احكػاـ " الفصػؿ الثػاني عشػر" ، اال اذا اصػدر المينػدس تعميماتػو اك كافػؽ عمػى  
 ذلؾ عمالن باحكاـ ىذا الفصؿ " .غير 

  "Payment in Applicable Currencies"الدفع بالعمالت الكاجب الدفع بيا : (13/4)
اذا نص العقد عمى دفع قيمة العقد بأكثر مف عممة كاحدة ، فعندىا ، اذا تـ االتفاؽ عمى أم تعديؿ لالسعار اك  

ا ذكر اعاله ، فانو يجب تحديد المبمغ الذم سيدفع بكؿ عممة مف المكافقة عميو ، اف تـ اجراء تقدير بشأنو ، كم
العمالت الكاجب الدفع بيا . كبناءن عميو ، فانو يجب االشارة الى النسب الفعمية اك المتكقعة لمعمالت التي يتعيف 

 الدفع بيا فيما يخص كمفة العمؿ المغير ، كنسب العمالت المختمفة المحددة لدفع قيمة العقد . 
 "Provisional Sums  " المبالغ االحتياطية  :  (13/5)

يػػػتـ اسػػػتخداـ كػػػؿ مبمػػػغ احتيػػػاطي فقػػػط كميػػػان اك جزئيػػػان كفقػػػان لتعميمػػػات المينػػػدس ، كيػػػتـ تعػػػديؿ قيمػػػة العقػػػد كفقػػػان  
 لذلؾ .

ت التػي تػـ رصػد ال يشمؿ المبمغ االجمالي الذم يػدفع لممقػاكؿ اال تمػؾ المبػالغ المتعمقػة بالعمػؿ اك المػكاـز اك الخػدما 
المبمػػغ االحتيػػاطي الجميػػا ، كفقػػان لتعميمػػات المينػػدس . كلكػػؿ مبمػػغ احتيػػاطي يجػػكز لممينػػدس اف يصػػدر تعميمػػات 

 -بخصكص ما يمي :
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لعمػػؿ ينفػػذه المقػػاكؿ ) بمػػا فػػي ذلػػؾ التجييػػزات اك المػػكاد اك الخػػدمات المطمػػكب تقػػديميا ( ، كيػػتـ تقػػدير قيمتػػو  -أ 
 ( ك/أك13/3كتغيير بمكجب المادة )

التجييزات اك المكاد اك الخػدمات التػي يػتـ شػراؤىا مػف قبػؿ المقػاكؿ ، كيػتـ تقػدير قيمتيػا عمػى النحػك التػالي ،  -ب 
 الضافتيا إلى قيمة العقد :

 المبالغ الفعمية التي دفعيا المقاكؿ ) اك المستحقة الدفع مف قبمو ( ، ك  -1 
بح ، محسكبان كنسبة مئكية مف ىذه المبالغ الفعمية بتطبيؽ النسػبة المئكيػة مبمغان مقابؿ المصاريؼ االدارية كالر  -2 

ذات الصمة ) إف كجدت( كما حددت في أم مف الجداكؿ المناسبة ، فاف لـ ترد مثػؿ ىػذه النسػبة فػي الجػداكؿ ، 
 فبالنسبة المئكية المحددة في ممحؽ عرض المناقصة .

منػػو ذلػػؾ ، اف يقػػدـ لػػو العػػركض المسػػعرة كالفػػكاتير كالمسػػتندات يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ ، عنػػدما يطمػػب المينػػدس  
 كالحسابات اك االيصاالت االثباتية . 

 "DayWork"     :  العمؿ باليكميو   (13/6)
لالعماؿ الصغيرة اك ذات الطبيعة الطارئة ، يمكف لمميندس اف يصدر تعميماتو لتنفيذ التغيير عمى اساس العمؿ  

تـ تقييمو بمكجب جدكؿ " العمؿ باليكمية " المشمكلة بالعقد ، كباالجراءات المحددة تاليان اما اذا باليكمية، كعندئذ ي
 لـ يكجد جدكؿ " لمعمؿ باليكمية " مشمكالن في العقد، فاف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ. 

مسػعرة ، كمػا انػو يتعػيف اف يقػدـ الػى المينػدس العػركض ال –قبؿ تثبيت طمبات شراء المػكاـز  –يتعيف عمى المقاكؿ  
عميو عندما يتقدـ بطمبات الدفع اف يقدـ الفكاتير كالمستندات كالحسابات اك االيصاالت المتعمقة بأم مف ىذه المػكاـز 

 . 
كباستثناء اية بنكد لـ يتـ تحديدىا في جدكؿ العمؿ باليكمية لمدفع مقابميا، فانو يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ كشكفان  

 ة ) عمى نسختيف ( تتضمف التفاصيؿ التالية لممكارد التي تـ استخداميا في تنفيذ عمؿ اليـك السابؽ :يكمية دقيق
 اسماء ككظائؼ كمدة عمؿ مستخدمك المقاكؿ ، ك  -أ 
 تحديد انكاع كمدة تشغيؿ معدات المقاكؿ كاستعماؿ االشغاؿ المؤقتة ، ك  -ب 
 ممة . كميات كانكاع التجييزات كالمكاد المستع -ج 
يقـك الميندس بتكقيع نسخة كاحدة مف كؿ كشؼ اذا كجػده صػحيحان اك كافػؽ عميػو ، كمػف ثػـ يعيػده الػى المقػاكؿ .  

الحقػػان لػػذلؾ يقػػـك المقػػاكؿ بتقػػديـ كشػػؼ مسػػعر بيػػذه المػػكارد الػػى المينػػدس قبػػؿ تضػػمينو فػػي كشػػؼ الدفعػػة التاليػػة 
 ( . 14/3بمكجب احكاـ المادة )

  Adjustments for Changes in Legislation"ب تغيير التشريعات:"لتعديالت بسب (13/7)
 يتعػػػػيف اف تعػػػػدؿ قيمػػػػة العقػػػػد لمراعػػػػاة ايػػػػة زيػػػػادة اك نقصػػػػاف فػػػػي الكمفػػػػة نتيجػػػػة أم تغييػػػػر فػػػػي قػػػػكانيف الدكلػػػػة  

رسػمية ) بمافي ذلؾ سٌف قكانيف جديػدة كالغػاء اك تعػديؿ قػكانيف قائمػة ( اك فػي التفسػيرات القضػائية اك الحككميػة ال
 ليا، اذا حصؿ ذلؾ التغيير بعد التاريخ االساسي ، كنتج عنو تأثير عمى اداء المقاكؿ اللتزاماتو بمكجب العقد .

اذا تكبػػد المقػػاكؿ ) اك كػػاف سػػيتكبد ( تػػأخيران ك / اك كمفػػة اضػػافية نتيجػػة ليػػذه التغييػػرات فػػي القػػكانيف اك فػػي تمػػؾ  
، فانػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يرسػػؿ إشػػعاران الػػى المينػػدس بػػذلؾ ،  التفسػػيرات ، ممػػا حصػػؿ بعػػد التػػاريخ االساسػػي

 ( بخصكص : 20/1لتقدير استحقاقاتو بشأنيا مع مراعاة احكاـ المادة )
تمديد مػدة االنجػاز بسػبب التػأخير الحاصػؿ ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر اك سػكؼ يتػأخر ، كذلػؾ بمكجػب المػادة  -أ 
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 ( ك 8/4)
 ضافتيا الى قيمة العقد . أم كمفة كيذه ال -ب 

اف يتكصػؿ الػى اتفػاؽ  –( 3/5عمػالن باحكػاـ المػادة ) –كبعد تسمـ الميندس لمثؿ ىػذا االشػعار ، فانػو يتعػيف عميػو  
 عمييا اك اف يعد التقديرات الالزمة بخصكص ىذه االمكر . 

 Adjustments for Changes in Cost""التعديالت بسبب تغٌير التكاليؼ  :  (13/8)
أف مصػػطمح " جػػدكؿ بيانػػات التعػػديؿ الػػكارد فػػي ىػػذه المػػادة "  يعنػػي جػػدكؿ بيانػػات التعػػديؿ المعبػػأ كالمرفػػؽ بممحػػؽ  

 عرض المناقصة ، كفي حالة عدـ كجكد مثؿ ىذا الجدكؿ ، فاف مضمكف ىذه المادة ال يطبؽ .
ب اف يػتـ تعػديميا لتشػمؿ اثػر الزيػادة اك في حالة تطبيؽ احكاـ ىذه " المادة " ، فإف المبالغ التي تدفع لممقاكؿ يجػ 

النقصاف بسبب أم ارتفاع اك انخفاض يطرأ عمػى اجػكر االيػدم العاممػة اك عمػى اسػعار المػكاـز كغيرىػا مػف مػدخالت 
االشغاؿ  مف خالؿ تطبيؽ المعادالت المدرجػة فػي ىػذه " المػادة " ، كالػى المػدل الػذم يكػكف فيػو التعػكيض الشػامؿ 

انخفاض في الكمفة غيرمغطى ضمف احكاـ ىذه المادة اك احكاـ أم مػادة اخػرل فػي العقػد ،فػاف  بسبب أم ارتفاع اك
 " قيمة العقد المقبكلة " تعتبر انيا تحتكم عمى مبمغ عرضي لمتعكيض عف التقمبات االخرل في الكمفة .

يػا باسػتعماؿ الجػداكؿ المناسػبة يتـ احتساب التعديؿ في المبالغ المستحقة الدفع الػى المقػاكؿ ) كمػا يػتـ تقػدير قيمت 
كمف خالؿ تصديؽ شيادات الدفع ( كذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية ، كذلؾ لحاالت الدفع بالعمالت المختمفػة كػؿو عمػى 

 حدة ، عممان بأف ىذا التعديؿ ال يسرم عمى أم عمؿ يتـ تقديره عمى اساس الكمفة اك االسعار الدارجة . 
 -غة التالية :أما المعادلة فتككف بالصي 

 ( +0/ ؿف( + د ) ؿ 0/ـف( + ج ) ـ 0/عف( = أ + ب ) ع ف معامؿ التعديؿ )ت 
 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
ت = معامؿ التعديؿ الذم تضرب بو القيمة المقدرة بالعممة المعينة في العقد خالؿ الفترة الزمنية )ف( مقدرة باالشير  

 ، اال اذا كرد نص مغاير لذلؾ في ممحؽ عرض المناقصة . 
= معامؿ ثابت يتـ تحديده في جدكؿ بيانات التعديؿ ذات الصػمة ، كيمثػؿ الجػزء غيػر القابػؿ لمتعػديؿ مػف الػدفعات   أ

 التعاقدية .
 ة كالمعدات كالمكاد . ب، جػ، د = معامالت التكزيف التي تمثؿ نسب عناصر الكمفة الداخمة في تنفيذ االشغاؿ كالعمال 

(= مؤشرات الكمفة الحالية اك االسعار المرجعية لمفترة ) ف ( معبران عنيا بعممػة الػدفع ذات الصػمة ، ف، ؿ ف، ـ ف)ع 
كيطبؽ كؿ كاحد منيػا عمػى عنصػر الكمفػة المجػدكؿ ذم الصػمة ، كذلػؾ فػي التػاريخ الػذم يسػبؽ 

 ( يكمان .49الدفع المعنية( بػ )اليكـ االخير مف الفترة ) التي تتعمؽ بيا شيادة 
(= مؤشرات االسعار " االساسية اك المرجعية لعناصر الكمفة في مكعد التاريخ االساسي لكؿ عممػة مػف 0، ؿ0، ـ0)ع 

 العمالت . 
عمى اف يتـ استعماؿ " مؤشرات االسعار " اك االسعار المرجعية المحددة في جدكؿ بيانات التعديؿ ، كاذا كػاف ىنالػؾ  

في مصدرىا ، فيتـ تقػديرىا مػف قبػؿ المينػدس . كليػذا الغػرض فانػو يجػب االسترشػاد بقػيـ "مؤشػرات االسػعار "  شؾ
بتكاريخ محددة لغاية تكضيح المصدر المذككر، كلك اف ىذه التكاريخ ) ككذلؾ ىذه القيـ ( قد ال تتالءـ مػع مؤشػرات 

 االسعار المرجعية . 
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مؤشر االسعار " غيػر العممػة المحػددة فػي الجػدكؿ ، فانػو يجػب اجػراء التحكيػؿ  في الحاالت التي تككف فييا " عممة 
 الالـز في اسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد مف قبؿ البنؾ المركزم بتاريخ انطباؽ مؤشر االسعار . 

س كضع مؤشر مؤقػت كالى اف يحيف الكقت الذم يككف فيو تحديد مؤشرات االسعار متاحان ، فإنو يتعيف عمى الميند 
لغرض اصدار شيادات الدفع المرحميػة ، كفػي الكقػت الػذم يصػبح فيػو مؤشػر االسػعار متاحػان ، يعػاد احتسػاب قيمػة 

 التعديؿ كفقان لذلؾ . 
اذا اخفؽ المقاكؿ في انجاز االشغاؿ خالؿ مدة االنجاز ، فانو يتـ احتساب التعديؿ عمى المبالغ المسػتحقة بعػد مػدة  

 طة أم مف االسمكبيف التالييف : االنجاز بكاس
كؿ مؤشر سعر اك سعر كاجب التطبيؽ في اليكـ التاسع كاالربعيف قبؿ تػاريخ انقضػاء " مػدة االنجػاز " لالشػغاؿ  -1 

 ، اك 
 دليؿ االسعار اك السعر الحالي ، -2 
 اييما افضؿ لصاحب العمؿ .  
مككنػة لمكمفػة ) ع ، ـ ، ؿ ( المحػددة فػي جػدكؿ بيانػات أما بخصكص معػامالت التػكزيف ) ب، ج ، د ( لمعناصػر ال 

التعديؿ ، فإنو ال يعاد النظر فييػا اال اذا اصػبحت غيػر معقكلػة ، اك غيػر متكازنػة ، اك انيػا لػـ تعػد تنطبػؽ ، نتيجػة 
 لمتغييرات . 
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 الفصؿ الرابع عشر 
 قيمة العقد كالدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 The Contract Price""قيمة العقد  : (14/1)
 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشركط الخاصة ، فانو :  
تعديالت  ( ، كتككف ىذه القيمة خاضعة الم  12/3يتـ االتفاؽ عمى قيمة العقد اك تقديرىا بمكجب المادة )  - أ 

 تتـ بمكجب احكاـ العقد ، ك 
كال يتـ   عمى المقاكؿ اف يدفع جميع الضرائب كالرسـك كاالجكر المطمكب دفعيا مف قبمو بمكجػب العقد، يتعيف  -ب 

 ( ، ك  13/7تعديؿ قيمة العقد بسبب أم مف ىذه النفقات باستثناء مػا ىك منصكص عميػو فػي المػادة ) 
تقريبيػة ، كال تعتبػر بأنيػا ىػي الكميػات  اف الكميات المدكنة في جدكؿ الكميات اك غيره مف الجداكؿ ىي كميػات -ج 

 الفعمية كالدقيقة : 
 لتمؾ االشغاؿ المطمكب مف المقاكؿ تنفيذىا ، اك  -1 
 الغراض الكيؿ كتقدير القيمة بمكجب " الفصؿ الثاني عشر " ك  -2 
راحػو المتعمػؽ بتحميػؿ ( يكمػان مػف تػاريخ المباشػرة ، اقت28يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الػى المينػدس ، خػالؿ ) - د 

السعر لكؿ بند تـ تسػعيره فػي الجػداكؿ كمبمػغ مقطػكع . كلممينػدس اف يعتبػر ىػذا التحميػؿ عنػد اعػداده شػيادات 
 الدفع ، اال انو ال يعتبر ممزمان باعتماده . 

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : (14/2)
ف فائػدة الغػراض التجييػز ، عنػدما يقػدـ المقػاكؿ الكفالػة يدفع صاحب العمؿ الى المقاكؿ دفعة مقدمة ، كقػرض بػدك 

المطمكبة منو بمكجب احكاـ ىذه " المادة ". كيككف اجمالي قيمة الدفعة المقدمة كطريقػة دفػع اقسػاطيا ) اف تعػددت 
 ( كالعمالت التي يتـ دفعيا بيا ، باالسمكب المحدد في ممحؽ عرض المناقصة . 

العمؿ ىذه الكفالة ، اك اذا لـ يكف قد تـ تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ممحؽ عرض  ما لـ ، كالى اف يتسمـ صاحب 
 المناقصة ، فاف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ . 

( باصػدار شػيادة دفػع مرحميػة 14/3يقـك الميندس بعد تسممو كشؼ المطالبة بالدفعة المقدمة عمالن باحكاـ المادة ) 
 ذلؾ بعد اف يككف صاحب العمؿ قد تسمـ : لمقسط االكؿ مف تمؾ الدفعة ، ك 

 ( ، ك 4/2ضماف االداء بمكجب المادة ) -1 
كفالة الدفعة المقدمة مساكية في قيمتيا كعمالتيا لقيمة الدفعة المقدمة ، كبحيث تككف صػادرة عػف كيػاف مػالي  -2 

الكفالػة بالصػيغة المرفقػة  كمف داخؿ دكلة ) اك نظاـ تشريعي آخر ( يكافػؽ عمييمػا صػاحب العمػؿ ، كتكػكف ىػذه
 بالشركط الخاصة اك أم صيغة اخرل يقبؿ بيا صاحب العمؿ . 

 
 

يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ المحافظػػة عمػػى اسػػتمرار صػػالحية كفالػػة الدفعػػة المقدمػػة حتػػى سػػداد قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة الػػى  
مسترد مف المقاكؿ كما يػتـ بيانػو فػي صاحب العمؿ بكامميا ، كلكف يجكز تخفيض قيمة تمؾ الكفالة اكالن باكؿ بالقدرال
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( 28شيادات الدفع . كاذا كاف مف بيف شركط الكفالة انقضائيا بتاريخ محدد ، كلـ يكف قد تػـ اسػترداد قيمتيػا قبػؿ )
يكمان مف تاريخ حمكؿ مكعد انقضائيا ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ في مثؿ ىذه الحالة ، اف يمدد صػالحيتيا الػى حػيف 

 قيمتيا بالكامؿ . اف يتـ تسديد 
 يػػتـ اسػػترداد قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة مػػف خػػالؿ خصػػميات بنسػػب مئكيػػة مػػف شػػيادات الػػدفع ، عمػػى النحػػك التػػالي ، 

 ما لـ يكف قد تـ تحديد نسب اخرل في ممحؽ عرض المناقصػة : 
لخصػميات االخػرل كرد كخصميات تبػدأ بشػيادة الػدفع التػي تبمػغ قيمتيػا المصػدقة ) باسػتثناء الدفعػة المقدمػة كا - أ 

 %( مف قيمة العقد المقبكلة مخصكمان منيا المبالغ االحتياطية ، ك 10المحتجزات ( ما يتجاكز )
 %( مػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيادة دفػػػػػػػػع25يػػػػػػػػتـ اجػػػػػػػػراء الخصػػػػػػػػميات بنسػػػػػػػػبة اسػػػػػػػػتيالؾ الػػػػػػػػديف لػػػػػػػػػ ) -ب 

نسػػب الخصػػـ مػػف الدفعػػة ) باسػػتثناء قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة كالخصػػميات االخػػرل كرٌد المحتجػػزات ( بػػالعمالت ك 
 المقدمة ، حتى ذلؾ الكقت الذم يككف قد تـ عنده استرداد الدفعة المقدمة . 

اذا لـ يكف قد تـ استرداد الدفعة المقدمة قبؿ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ اك قبؿ انياء العقد بمكجب احكاـ " الفصؿ  
 –حسب كاقػع الحػاؿ  –حكاـ الفصؿ االتاسع عشر"الخامس عشر " اك الفصؿ السادس عشر"أك انياء العقد بمكجب ا

 فإف رصيد الدفعة المقدمة غير المسٌدد يصبح مستحقان ككاجب السداد فكران مف المقاكؿ الى صاحب العمؿ .  
 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديـ طمبات الدفع المرحمية (14/3)

 لمينػػػػػػػػدس بعػػػػػػػد نيايػػػػػػػػة كػػػػػػػؿ شػػػػػػػػير كشػػػػػػػؼ المطالبػػػػػػػػة بالػػػػػػػػدفع يتعػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى المقػػػػػػػاكؿ اف يقػػػػػػػػدـ الػػػػػػػى ا 
نسخ ( كبحيث يككف الكشؼ معػدا عمػى النمػكذج المعتمػد مػف قبػؿ المينػدس ، كمبينػان فيػو تفاصػيؿ المبػالغ  6) مف 

التي يعتبر المقاكؿ انيا تستحؽ لو ، كمرفقان بو الكثائؽ المؤيدة ، بما في ذلؾ التقرير الشيرم عف تقدـ العمؿ خػالؿ 
 .( 4/21الشير بمكجب احكاـ المادة ) ىذا

يجب اف يشتمؿ كشؼ المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حسب انطباقيا ، كالتي يجب اف يعبػر عنيػا بعمػالت الػدفع  
 -المختمفة التي تدفع بيا قيمة العقد ، كبالترتيب التالي : 

مقػاكؿ المنتجػة حتػى نيايػة الشيػػر ) شػاممةن التغييػرات ، ككثػائؽ ال  القيمة التعاقديػة التقديريػة لالشػغاؿ المنفػذة - أ 
 كلكف باستبعاد المفردات المذككرة في الفقرات: ب ، ج، د، ىػ ، ك ، ز ادناه ( ، ك 

أم مبػػػػالغ يجػػػػػب اضػػػػػافتيا اك خصػػػػػميا مقابػػػػؿ تعػػػػػديؿ االسػػػػػعار بسػػػػػبب تغٌيػػػػر التشػػػػػريعات اك بسػػػػػبب تغيػػػػػر -ب 
 (، ك13/8ك  13/7التكاليؼ، عمالن باحكاـ المادتيف ) 

أم مبمػػغ يجػػب خصػػمو كمحتجػػزات، كبكاقػػع النسػػبة المئكيػػة المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض المناقصػػة اقتطاعػػان مػػف  -ج 
اجمػالي المبػػالغ المتحققػػة اعػػاله ، حتػػى اف تبمػػغ الخصػػميات المحتجػزة لػػدل صػػاحب العمػػؿ الحػػد االقصػػى لقيمػػة 

 ، ك المحتجزات ) اف كجد( كما ىك مذككر في ممحؽ عرض المناقصة 
 ( ، ك 14/2اية مبالغ يجب اضافتيا اك خصميا بخصكص الدفعة المقدمة كاستردادىا ، بمكجب احكاـ المادة ) -د 
 ( ، ك 14/5أية مبالغ يجب اضافتيا اك خصميا بخصكص التجييزات كالمكاد بمكجب احكاـ المادة )-ىػ 
مػػف احكػػاـ العقػػد ، اك لغيػػر ذلػػؾ مػػف  ام إضػػافات اك خصػػميات اخػػرل تكػػكف قػػد أصػػبحت مسػػتحقة بمكجػػب أم -ك 

 االسباب ، بما في ذلؾ تمؾ الناجمة عف احكاـ " الفصؿ العشريف " ، ك 
 خصـ المبالغ التي تـ دفعيا بمكجب شيادات الدفع السابقة .  -ز 

 
 "Schedule of Payments"  :جدكؿ الدفعات   (14/4)

ع قيمة العقد عمى اقساط ، عندئذو ، كما لـ يكف قد نػص عمػى غيػر اذا تضمف العقد جدكال لمدفع محددان فيو طريقة دف 
 ذلؾ في ىذا الجدكؿ :
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 أ( اعػػاله، ك -14/3إف االقساط المحددة في جدكؿ الدفعات ىي القيـ التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )- أ 
 ( المتعمقة بالتحضيرات ، ك 14/5ال تطبؽ المادة )-ب 
قساط معرفة بالرجكع الى التقدـ الفعمي في تنفيذ االشغاؿ ، ككجد بأف التقدـ الفعمي لالشغاؿ اذا لـ تكف ىذه اال-ج 

( 3/5المنفذة يقؿ عما ىك محدد في جدكؿ الدفعات ، فممميندس عندئذ، اف يشرع بتطبيؽ احكاـ المادة )
عمؿ عف ذلؾ الذم تـ عمى لالتفاؽ عمى اك اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدل الذم تاخر بو تقٌدـ ال

 اساسو التحديد السابؽ لالقساط .
أما اذا لـ يحتك العقد عمى جػدكؿ لمػدفعات ، فانػو يتعػيف عمػى المقػاكؿ اف يتقػدـ بتقػديرات غيػر ممزمػة لمػدفعات التػي  

ف تػاريخ ( يكمػان مػ42يتكقع انيا تستحؽ لو في نياية كؿ دكرة ربػع سػنكية عمػى اف يػتـ تقػديـ التقػدير االكؿ خػالؿ )
 المباشرة  كيستمر تقديـ التقديرات المصححة في نيايات الدكرات الربعية، الى اف يتـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . 

 التجييزات كالمكاد المقصكد استعماليا في االشغاؿ ) التحضيرات (  : (14/5)
"Plant and Materials Intended for the Works”                                  

ىػػ ( مػا  – 14/3اذا كانت احكاـ ىذه " المادة" تنطبؽ ، يتـ تضميف شيادات الدفع المرحمية ، عمػالن باحكػاـ الفقػرة ) 
 -يمي :

 مبمغان مقابؿ التجييزات كالمكاد التي تـ تكريدىا الى المكقع لغرض استعماليا في االشغاؿ الدائمة ، ك -1 
ما تككف القيمة التعاقدية لمثؿ ىذه التجييػزات كالمػكاد قػد دخمػت كجػزء مػف االشػغاؿ التخفيض في قيـ البنكد عند -2 

 أ( . -14/3الدائمة بمكجب احكاـ الفقرة )
( ادناه مشمكلة ضمف ممحؽ عرض المناقصة ، فاف 1-( ك )ج1–اذا لـ تكف القكائـ المشار الييا في الفقرتيف ) ب  

 احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ . 
 ى الميندس اف يقٌدر كيصادؽ عمى كؿ زيادة في قيمة الدفعات اذا تـ استيفاء الشركط التالية : يتعيف عم 
 اف يككف المقاكؿ :  -أ 
قد احتفظ بقيكدو كافية جاىزة لممعاينة ) بما فييا طمبات الشراء كااليصاالت ، كالتكػاليؼ ، كاسػتعماؿ التجييػزات  -1 

 كالمكاد ( ، ك 
 كمفة شراء كايصاؿ التجييزات كالمكاد الى المكقع ، مؤيدان ببيانات اثباتية كافية ، قد قدـ كشفان ب -2 
 -كاف أيا مما يمي :       
 اف التجييزات كالمكاد ذات العالقة :  -ب 
 ىي تمؾ المدكنة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند شحنيا ، ك  -1 
 أم الى المكقع ، عمالن باحكاـ العقد ، ك انيا قد تـ شحنيا باتجاه الدكلة ،  -2 
انيا مكصكفة ضمف سند شحف صػحيح اك أم اثبػات اخػرل لمشػحف ، كتػـ تسػميميا الػى المينػدس مػع بيانػات  -3 

دفع اجرة الشحف كالتأميف ، كغيرىا مف كثائؽ االثباتات المطمكبة ، ككفالة بنكية معػدة عمػى نمػكذج كصػادرة 
مف قبؿ صاحب العمؿ كبالمبالغ كالعمالت المحددة بمكجب احكػاـ ىػذه " المػادة" عف كياف مالي مكافؽ عمييا 

( ، 14/2. يمكػػف اف تكػػكف ىػػذه الكفالػػة بنمػػكذج مماثػػؿ لنمػػكذج الدفعػػة المقدمػػة المشػػار اليػػو فػػي المػػادة )
شػػريطة اف تظػػؿ سػػارية المفعػػكؿ حتػػى يػػتـ ايصػػاؿ التجييػػزات كالمػػكاد كتخزينيػػا بشػػكؿ مالئػػـ فػػي المكقػػع ، 

 حمايتيا ضد الفقداف اك الضرر اك االسترداء ، اك : ك 
 اف التجييزات كالمكاد ذات العالقة : -ج 
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 ىي تمؾ المدكنة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند تكريدىا الى المكقع ، ك  -1 
اك        االسػترداء، انيا قد تـ ايصاليا كتخزينيا في المكقع بصكرة مناسبة كحمايتيا ضػد الفقػداف اك الضػرر  2 

 كيظير انيا تفي متطمبات العقد . 
% (  مػف تقػديرات المينػدس لكمفػة التجييػزات كالمػكاد ) 80عندىا يككف المبمغ االضافي الذم يتـ تصديقو معادالن )  

التعاقديػة  بما في ذلؾ كمفة االيصاؿ الى المكقع ( ، مع االخذ في الحسباف الكثائؽ المػذككرة فػي ىػذه المػادة كالقيمػة
 لمتجييزات كالمكاد . 

أ( في ذلػؾ -14/3تككف العمالت ليذا المبمغ االضافي مماثمة لما سيتـ بو صرؼ الدفعات المستحقة بمكجب الفقرة ) 
الكقت ، يجب مراعػاة اف تكػكف شػيادة الػدفع شػاممة التخفػيض الػذم يجػب تطبيقػو ، كالػذم يعتبػر معػادالن لمػا يطبػؽ 

ع بانكاع كنسب العمالت الكاجب تطبيقيا ، ليذه القيمة االضافية لمتجييزات كالمكاد ذات العالقة عمى ىذا المبمغ كالدف
 . 

          "Issue of Interim Payment Certficates"اصدار شيادات الدفع المرحمية   (14/6)
الداء كيكافػػؽ عميػػػو ، لػػف يػػتـ تصػػديؽ اك دفػػع أم مبمػػغ الػػى المقػػاكؿ " الػػى حػػيف اف يتسػػمـ صػػاحب العمػػؿ ضػػماف ا 

اف  -( يكمػان مػف تػاريخ تسػممو لكشػؼ الدفعػة كالكثػائؽ المؤيػدة ليػا 28خػالؿ مػدة ) –كبعدىا يتعيف عمى الميندس 
يصدر الػى صػاحب العمػؿ شػيادة دفػع مرحميػة مبينػان فييػا المبمػغ الػذم يقػدر المينػدس انػو يسػتحؽ لممقػاكؿ بصػكرة 

 . منصفة ، كمرفقان بيا التفاصيؿ المؤيدة 
اال اف المينػػدس ال يعتبػػر ممزمػػان قبػػؿ صػػدكر " شػػيادة تسػػمـ االشػػغاؿ "  باصػػدار أم شػػيادة دفػػع مرحميػػة ، اذا كانػػت  

قيمتيا ) بعد خصـ المحتجزات كاالقتطاعات االخرل ( اقؿ مف الحد االدنػى ) اف كجػد ( لمدفعػة المرحميػة المشػار اليػو 
 تعيف عمى الميندس اف يشعر المقاكؿ بذلؾ.في ممحؽ عرض المناقصة ، كفي مثؿ ىذه الحالة ي

 اال انو :  ،ال يجكز حجب اصدار شيادة الدفع الم سبب آخر 
اذا كػػاف أم شػػئ تػػـ تكريػػده اك أم عمػػؿ تػػـ تنفيػػذه مػػف قبػػؿ المقػػاكؿ غيػػر مطػػابؽ لمعقػػد ، فػػيمكف حػػبس كمفػػة  -أ 

 / أك االصالح اك االستبداؿ حتى يتـ انجاز ذلؾ االصالح اك االستبداؿ ، ك 
اذا كػػاف المقػػاكؿ قػػد اخفػػؽ )اك ىػػك مخفػػؽ( فػػي اداء أم عمػػؿ اك التػػزاـ كفقػػان لمعقػػد كتػػـ إشػػعاره بػػذلؾ مػػف قبػػؿ -ب 

 الميندس جاز حبس قيمة ىذا العمؿ اك االلتزاـ حتى يككف العمؿ اك االلتزاـ قد تـ تنفيذه . 
يؿ كػاف يجػب اجػراؤه بشػكؿ مناسػب عمػى اف يقـك بعمؿ أم تصػحيح اك تعػد -في أم شيادة دفع  -يجكز لمميندس  

قيمػػة أم شػػيادة دفػػع سػػابقة، كمػػا اف أم شػػيادة دفػػع ال يمكػػف اعتبارىػػا مؤشػػران عمػػى رضػػا المينػػدس اك مكافقتػػو اك 
 قبكلو اك اقتناعو. 

 "Payment" :الدفع لممقاكؿ   (14/7)
 يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يدفع لممقاكؿ : 
( يكمػػان مػػف 21( يكمػػان مػػف تػاريخ اصػػدار كتػػاب القبػػكؿ ، اك خػػالؿ )42مقدمػػة خػػالؿ )القسػط االكؿ مػػف الدفعػػة ال -أ 

( 14/2( كلكفالػة الدفعػة المقدمػة عمػالن بالمػادة )4/2تاريخ تسمـ صاحب العمػؿ لضػماف االداء ، عمػالن بالمػادة )
 اييما كاف متأخران اكثر ، ك 

ف تاريخ تسمـ الميندس لكشؼ الدفعػة كالكثػائؽ المؤيػدة ( يكمان م56المبمغ المصدؽ لكؿ دفعة مرحمية ، خالؿ ) -ب 
 لو ، ك 
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 ( يكمان مف تاريخ تسمـ صاحب العمؿ لشيادة الدفعة ىذه.56المبمغ المصدؽ بشيادة الدفعة الختامية خالؿ ) -ج 
لذم يعينو يتعيف اف يتـ الدفع لممقاكؿ عف كؿ مبمغ مستحؽ بالعممة المحددة ، كايداع المبمغ في الحساب البنكي ا 

 المقاكؿ في دكلة الدفع ) ليذه العممة ( كالمحددة في العقد .
 " Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : (14/8)

( ، فانو يحؽ لو اف يتقاضى نفقات التمكيؿ عف 14/7اذا لـ يتسمـ المقاكؿ أم دفعة مستحقة لو بمكجب المادة ) 
شيريان عف مدة التأخير . كتحسب ىذه المدة اعتباران مف تاريخ الدفع اية مبالغ يتأخر دفعيا لو ، بحساب مركب 

ب(  – 14/7( بغض النظر عف تاريخ اصدار شيادة الدفع المرحمية ) في حالة الفقرة 14/7المنكه عنو في المادة )
. 

سنكية كما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشركط الخاصة ، فاف نفقات التمكيؿ تحسب عمى اساس نسبة الخصـ ال 
 %( كيتعيف دفعيا بالعممة المحٌددة ليا . 3التي يحددىا البنؾ المركزم في دكلة عممة الدفع ، مضافان الييا )

يككف المقاكؿ مستحقان لتقاضي ىذه الدفعة بدكف أم اشعار رسمي اك تصديؽ، ك دكف االجحاؼ بأم حؽ اك  
 تعكيض آخر .

 ”  Payment of Retention Money” رد المحتجزات  : (14/9)
عندما يتـ اصدار " شيادة تسمـ االشغاؿ " يقـك الميندس بتصديؽ دفع نصؼ المبالغ المحتجزة الى المقاكؿ . اما  

اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء اك قسـ مف االشغاؿ ، فانو يتـ رٌد نسبة معينة مف المبالغ المحتجزة باحتساب 
%( مف النسبة الناتجة عف قسمة القيمة 40تككف ىذه النسبة بكاقع )القيمة النسبية لذلؾ القسـ اك الجزء ، ك 

 التعاقدية التقديرية لذلؾ القسـ اك الجزء عمى قيمة العقد النيائية كما يتـ تقديرىا . 
يحؽ لممقاكؿ فكر إنقضاء آخر فترة مف " فترات االشعار بالعيكب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشيادة  

قبؿ الميندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة مف فترات االشعار بالعيكب لقسـ ما مف االشغاؿ ، فانو مصدقة مف 
% ( مف القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة ليذا القسـ الى 40يتـ رد نسبة ما مف المحتجزات تعادؿ ) 

 االشعار بالعيكب المتعمقة بو . قيمة العقد النيائية كما يتـ تقديرىا ، كذلؾ فكر انقضاء فترة 
اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بمكجب احكاـ " الفصؿ الحادم عشر" ، فاف الميندس مخكؿ بحجب تصديؽ  

 الكمفة التقديرية لتمؾ االصالحات الى اف يتـ تنفيذىا .
التشريعات عمالن باحكاـ عند احتساب ىذه النسب ، ال يؤخذ في الحسباف أم تعديالت في االسعار بسبب تغيير  

 ( .13/8( اك بسبب تغٌير التكاليؼ عمالن باحكاـ المادة )13/7المادة )
 Statement at Completion"" كشؼ دفعة االنجاز ) عند تسميـ االشغاؿ(  :    (14/10)

شيادة تسمـ االشػغاؿ ( يكمان مف تاريخ تسممو ل84يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس خالؿ فترة ال تتجاكز )  
 ( مبينان فيو : 14/3مع الكثائؽ المؤيدة ، حسب متطمبات المادة ) –( نسخ 6عمى ) –، كشؼ دفعة االنجاز 

 قيمة جميع االشغاؿ التي تـ تنفيذىا بمكجب العقد حتى التاريخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ ، ك -أ 
 ييا ، ك أم مبالغ اخرل يعتبر المقاكؿ اف لو حقان ف -ب 
تقديرات اية مبالغ اخرل مما يعتبر المقاكؿ انيا ستصبح مستحقة لو بمكجب العقد ، عمى اف يتـ تقديـ تفاصيؿ  -ج 

مستقمة لكؿ مبمغ مف ىذه المبالغ المقدرة في كشؼ دفعة االنجاز ، كمف ثـ يقكـ الميندس بالتصديؽ عمى 
 .(14/6الدفعة المستحقة بمكجب احكاـ المادة )
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 طمب شيادة الدفعة الختامية ) المستخمص النيائي (  : (14/11)
Application for Final Payment Certificate"                                      

( يكمان مف تاريخ تسممو شيادة االداء، مسكدة المستخمص 56ينبغي عمى المقاكؿ اف يقدـ الى الميندس خالؿ ) 
كمبينان فييا تفاصيؿ ما يمي  -مع الكثائؽ المؤيدة، بالنمكذج الذم يكافؽ عميو الميندس –( نسخ 6عمى ) –النيائي 

:- 
 قيمة جميع االشغاؿ التي تـ تنفيذىا بمكجب العقد ، ك  -أ 
 أم مبالغ اخرل يعتبر المقاكؿ اف لو حقان فييا بمكجب العقد، اك لغير ذلؾ .  -ب 

تخمص النيائي ، اك لـ يتمكف مف التثبت مف صحة جزء ما منو ، فانو اذا لـ يكافؽ الميندس عمى مسكدة المس 
يتعيف عمى المقاكؿ اف يقـك بتقديـ تمؾ المعمكمات االضافية الالزمة التي يطمبيا الميندس بصكرة معقكلة ، كعمى 

، يسمى في المقاكؿ اف يعدليا بالصكرة التي يتفقاف عمييا ، مع مالحظة اف ىذا الكشؼ بالصكرة المتفؽ عمييا 
 ىذه الشركط بػ ) المستخمص النيائي ( .

مع ذلؾ، اذا تبيف نتيجة لممناقشات الالحقة بيف الميندس كالمقاكؿ ، كاية تعديالت لمسكدة المستخمص النيائي  
التي يتـ االتفاؽ عمييا ، كجكد خالؼ ما ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد كيقدـ الى صاحب العمؿ شيادة دفع 

 ة عف تمؾ االجزاء المتفؽ عمييا مف مسكدة المستخمص النيائي ) مع ارساؿ نسخة منيا الى المقاكؿ ( . مرحمي
( 20/5( اك تمت تسكيتو بمكجب احكاـ المادة )20/4بعد ذلؾ ، اذا تـ فٌض الخالؼ نيائيان بمكجب احكاـ المادة ) 

ائي " الى صاحب العمؿ ، مع ارساؿ نسخة منو الى فانو يتعيف عمى المقاكؿ عندئذو اعداد كتقديـ " المستخمص الني
 الميندس .

   "Discharge"             المخالصػة  : (14/12)
اف يسمـ صاحب العمؿ اقراران خطيان يثبت فيو اف " المستخمص  ينبغي عمى المقاكؿ، عند تقديمو المستخمص النيائي 

مبالغ المستحقة لممقاكؿ بمكجب العقد اك ما يتصؿ بو ، كيمكف يشكؿ التسكية الكاممة كالنيائية لجميع ال "النيائي
النص في ىذه المخالصة عمى انيا ال تصبح نافذة المفعكؿ اال بعد اعادة ضماف االداء الى المقاكؿ كتسٌممو لما 

 تبقى لو مف رصيد المبالغ المستحقة لو، كفي ىذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة مف ىذا التاريخ . 
   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شيادة الدفعة الختامية: (14/13)

( كالمخالصػػة 14/11( يكمػػان مػػف تسػػممو" المسػػتخمص النيػػائي" بمكجػػب المػػادة )28ينبغػػي عمػػى المينػػدس خػػالؿ ) 
 -(، اف يصدر الى صاحب العمؿ شيادة الدفعة الختامية، مبينان فييا :14/12بمكجب المادة )

 لمبمغ الذم يستحؽ لممقاكؿ بصكرة نيائية،  ك ا  -أ 
الرصيد المسػتحؽ )إف كجػد( مػف صػاحب العمػؿ الػى المقػاكؿ اك مػف المقػاكؿ الػى صػاحب العمػؿ ) حسػب كاقػع  -ب 

الحاؿ( كذلؾ بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعيا صػاحب العمػؿ ، كرصػيد االقتطاعػات التػي تسػتحؽ لصػاحب 
 العمؿ بمكجب العقد .

( كالمخالصػػة عمػػالن باحكػػاـ المػػادة 14/11ا لػػـ يقػػـ المقػػاكؿ بتقػػديـ " المسػػتخمص النيػػائي " عمػػالن باحكػػاـ المػػادة )اذ 
( ، فإنو يتعيف عمى الميندس اف يطمب منو القياـ بذلؾ . كاذا اخفؽ المقػاكؿ فػي تقػديـ المسػتخمص خػالؿ 14/12)

، اف يصػػدر شػػيادة الدفعػػة الختاميػػة بالقيمػػة التػػي ( يكمػػان مػػف تػػاريخ طمػػب المينػػدس،  فمممينػػدس عندئػػذ 28مػػدة )
 يقدرىا بصكرة منصفة انيا مستحقة الدفع لممقاكؿ .
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 ”Cessation of Employer`s Liability” انتياء مسؤكلية صاحب العمؿ: (14/14)
 ال يعتبػػػػػػػر صػػػػػػػاحب العمػػػػػػػؿ مسػػػػػػػؤكالن تجػػػػػػػاه المقػػػػػػػاكؿ عػػػػػػػف أم امػػػػػػػر أك شػػػػػػػئ  نػػػػػػػاتج عػػػػػػػف ىػػػػػػػذا العقػػػػػػػد  

 -( اك عف تنفيذ االشغاؿ ، اال الى المدل الذم قدـ المقاكؿ بشأنو مطالبة بمبمغ ما صراحةن :) اك متصؿ بو 
 ضمف " المستخمص النيائي " ، كايضان  -أ 
( ، باسػػتثناء االمػػكر اك االشػػياء المسػػتجدة بعػػد 14/10ضػػمف "كشػػؼ دفعػػة االنجػػاز" المكصػػكؼ فػػي المػػادة ) -ب 

 اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . 
كؿ حاؿ، فاف ما يرد في ىذه "المادة" ال يحد مف مسؤكلية صاحب العمؿ بمكجب التزاماتو في التعكيض، اك مف  عمى 

 مسؤكلية صاحب العمؿ في أم مف حاالت الغش اك التقصير المتعمد، اك المسمؾ الالمبالي مف قبمو.
 "Currencis of Payment"عمالت الدفع : (14/15)

كمػا لػـ يػنص عمػى غيػر ذلػؾ فػي  -بالعممة اك العمالت المحددة في ممحؽ عػرض المناقصػة  يتـ دفع " قيمة العقد " 
 اذا كػػػػػػػاف الػػػػػػػدفع سػػػػػػػيتـ بػػػػػػػاكثر مػػػػػػػف عممػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة، فيجػػػػػػػب اف يػػػػػػػتـ الػػػػػػػدفع عمػػػػػػػى  -الشػػػػػػػركط الخاصػػػػػػػة 

 -النحك التالي :
 اذا كانت " قيمة العقد المقبكلة " محددة بالعممة المحمية فقط : -أ 
المبالغ لمعممة المحمية كالعمالت االجنبية كاسعار الصرؼ الثابتة التي سكؼ تستخدـ في  تككف النسب اك -1 

 حساب الدفعات، كما تـ تحديدىا في ممحؽ عرض المناقصة،اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ، ك 
كتعديؿ االسعار  (13/5يتـ الدفع كاجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالن باحكاـ المادة ) -2 

 (، بالعمالت كالنسب الكاجبة التطبيؽ، ك 13/7بسبب التشريعات عمالن باحكاـ المادة )
أ،ب،ج،د( ، فيػتـ دفعيػا بػالعمالت كالنسػب -14/3اما الدفعات كالخصميات االخرل المشار الييا في الفقػرات ) -3 

 (" اعاله ، ك1–المحددة في الفقرة ")أ 
يضات المحددة فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة يجػب اف يػتـ بػالعمالت كالنسػب المحػددة فػي ذلػؾ الدفع مقابؿ التعك  -ب 

 الممحؽ ، ك 
أمػػا الػػدفعات االخػػرل التػػي يسػػددىا المقػػاكؿ الػػى صػػاحب العمػػؿ فيجػػب اف تسػػٌدد بالعممػػة التػػي تػػـ انفػػاؽ المبػػالغ  -ج 

 بيف الفريقيف ، ك  عمييا بمعرفة صاحب العمؿ ، أك بأم عممة اخرل يتـ االتفاؽ عمييا فيما
اذا كاف المبمغ المستحؽ سداده الى صاحب العمؿ مف قبؿ المقاكؿ بعممة محػددة تتجػاكز المبمػغ المسػتحؽ دفعػو  -د 

مف صاحب العمؿ الى المقاكؿ بتمؾ العممة ، فإنو يجكز لصاحب العمؿ اف يخصػـ رصػيد ىػذا المبمػغ مػف المبػالغ 
 التي استحقت لممقاكؿ بعمالت اخرل ، ك 

اذا لـ يتـ تحديد اسعار تبػديؿ العمػالت فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة ، فتعتمػد اسػعار تبػديؿ العمػالت التػي كانػت  -ىػ 
 سائدة في مكعد التاريخ االساسي كما قررىا البنؾ المركزم في الدكلة .
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 الفصؿ الخامس عشر
 انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصكيب : (15/1)
طالبػان منػػو تػػدارؾ ىػػذا  اذا اخفػؽ المقػػاكؿ فػػي تنفيػذ أم التػػزاـ بمكجػػب العقػد ، يقػػكـ المينػػدس بارسػاؿ اشػػعار لػػو 

 االخفاؽ كعالجو خالؿ مدة معقكلة محددة .
 " Termination by Employer" انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ : (15/2)

 يحؽ لصاحب العمؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
إلشعارو بالتصكيب كما كرد  ( اك في االستجابة4/2اذا اخفؽ المقاكؿ في تقديـ ضماف االداء بمكجب المادة ) -أ 

 ( ، أك 15/1في المادة )
اذا تخمػػى المقػػاكؿ عػػف تنفيػػذ االشػػغاؿ ، اك اذا بػػٌيف بكضػػكحو نيتػػو فػػي عػػدـ االسػػتمرار فػػي تنفيػػذ التزاماتػػو  -ب 

 بمكجب العقد ، اك 
 اف المقاكؿ قد اخفؽ بدكف عذر معقكؿ في : -ج 
 ف " ، اك مكاصمة العمؿ كفقان الحكاـ " الفصؿ الثام -1 
( المتعمقػػة 7/6( المتعمقػػة بػػالرفض ، اك المػػادة )7/5التقيػػد بػػأم إشػػعار صػػادر بمكجػػب أم مػػف المػػادة ) -2 

 ( يكمان مف تاريخ تسممو لالشعار ، اك 28باعماؿ االصالحات ، خالؿ )
ؿ عمػى المكافقػػة إذا قػاـ المقػاكؿ بتمػزيـ االشػغاؿ بكامميػا لمقػاكؿ فرعػػي، اك بالتنػازؿ عػف العقػد دكف الحصػك -د 

 المطمكبة ، اك  
أف المقاكؿ قػد أصػبح مفمسػان اك معسػران، اك تعػرض لتصػفية مكجكداتػو، اك صػدر امػر ادارم ضػده اك اجػرل  -ىػ 

تسػػكية مػػع دائنيػػو، أك كافػػؽ عمػػى االسػػتمرار فػػي العمػػؿ تحػػت اشػػراؼ حػػارس قضػػائي اك مصػػؼو اك مػػدير 
س التػػأثير ألم مػػف ىػػذه االفعػػاؿ أك الحػػكادث ) بمكجػػب لمصػػمحة دائنيػػو، اك انػػو حػػدثت ايػػة كاقعػػة ليػػا نفػػ

 القكانيف الكاجبة التطبيؽ ( ، اك  
اف المقاكؿ قدـ اك عرض عمى أم شػخص ) بصػكرة مباشػرة اك غيػر مباشػرة ( رشػكة اك ىديػة اك منحػة اك  -ك 

 عمكلة اك ىبة مالية كترغيب اك مكافأة مقابؿ : 
 ء يتعمؽ بالعقد ، اكاف يعمؿ اك يمتنع عف عمؿ أم إجرا -1 
اف يظيػػػر اك يمتنػػػع عػػػف اظيػػػار محابػػػاة اك عػػػدـ محابػػػاة ألم شػػػخص لػػػو عالقػػػة بالعقػػػد، اك اذا قػػػاـ  -2 

بشػػػػػكؿ  ) أم مػػػػػف مسػػػػػتخدميو  ككالئػػػػػو اك مقاكليػػػػػو الفػػػػػرعييف باعطػػػػػاء اك الكعػػػػػد باعطػػػػػاء أم رشػػػػػكة
ة " ك"، اال مباشػػػػر اك غيػػػػر مباشػػػػر( الم شػػػػخص كحػػػػافز اك مكافػػػػأة حسػػػػبما ىػػػػك مكصػػػػكؼ فػػػػي الفقػػػػر 

 اف تقديـ المقاكؿ اية حكافز كمكافآت قانكنية الفراده ال يستكجب انياء العقد .
( يكمان 14ففي أم مف ىذه الحاالت اك الظركؼ ، يجكز لصاحب العمؿ ، بعد اشعار المقاكؿ خطيان لمدة )    

ار اف ينيي العقد فكران اذا العمؿ باشع ، اف ينيي  العقد كيقصي المقاكؿ مف المكقع ، اال انو يمكف لصاحب
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 حصمت أم مف الحالتيف )ىػ( اك )ك( اعاله .   
اف اختيار صاحب العمؿ النياء العقد يجب اف اليجحؼ بأية حقكؽ اخرل قد تتحقؽ لو بمكجػب العقػد ، اك لغيػر  

 ذلؾ مف االسباب.
نػػدس المػػكاـز المطمكبػػة كجميػػع " يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة اف يغػػادر المكقػػع كيقػػـك بتسػػميـ المي 

كثػػائؽ المقػػاكؿ" ، كأيػػة كثػػائؽ تصػػميـ اعػػدىا المقػػاكؿ اك تػػـ اعػػدادىا لصػػالحو . كمػػع ذلػػؾ ، فانػػو يتعػػيف عمػػى 
المقاكؿ اف يبذؿ قصارل جيده لينفذ فكران اية تعميمات معقكلة مشمكلة في االشعار الذم ارسػمو صػاحب العمػؿ ، 

 كذلؾ فيما يتعمؽ بػ :
 زؿ عف أم مقاكلة فرعية ، ك التنا -1 
 حماية الحياة اك الممتمكات اك سالمة االشغاؿ .  -2 
كيجػكز  ،بعد االنياء ، يحؽ لصاحب العمؿ، اف يكمؿ االشغاؿ، ك / اك اف يستخدـ أم اشخاص آخريف الكماليػا 

ئؽ المقػاكؿ ، ككثػائؽ عندئذو لصاحب العمؿ كىؤالء االشخاص االخريف اف يستخدمكا أيػان مػف لػكاـز المقػاكؿ ككثػا
 التصاميـ االخرل التي اعدىا المقاكؿ، اك تمؾ التي تـ اعدادىا لصالحو . 

يتعيف عمى صاحب العمؿ عندئذ ، اف يرسؿ اشعاران بأف معدات المقاكؿ كاالشغاؿ المؤقتة سكؼ يتـ االفراج عنيا  
التيػا عمػى مسػؤكليتو كحسػابو . اال انػو اذا الى المقاكؿ في المكقع اك بجػكاره ، كعمػى المقػاكؿ اف يقػـك فػكران بإز 

تبيف بأف المقاكؿ لـ يقـ لتاريخو بتسديد أم استحقاقات عميو الى صاحب العمؿ ، فانو يمكف لصػاحب العمػؿ اف 
يبيع تمؾ المكاـز لتحصيؿ استحقاقاتو ، كاذا تبقى رصيد مػف حصػيمة البيػع بعػد اسػترداد االسػتحقاقات فيػدفع ذلػؾ 

 كؿ .الرصيد الى المقا
  التقييـ بتاريخ انياء العقد : (15/3)

  "Evaluation at the  Date of Termination " 
بعػد اف يكػكف االشػعار بانيػاء العقػد قػد اصػبح نافػذان بمكجػب المػادة  –كبأسرع ما يمكف عمميان  –عمى الميندس 

كالمػكاـز ككثػائؽ المقػاكؿ كأيػة مبػالغ ( باالتفاؽ عمى قيمة االشغاؿ 3/5( ، اف يقـك عمالن باحكاـ المادة )15/2)
 اخرل تستحؽ لممقاكؿ مقابؿ االشغاؿ المنفذة بمكجب العقد اك اجراء تقديراتو بشأنيا . 

 " Payment after Termination" الدفع بعد انياء العقد : (15/4)
 ( ، اف يقـك بالتالي : 15/2لصاحب العمؿ ، بعد اف يككف اإلشعار بإنياء العقد قد اصبح نافذان بمكجب المادة ) 
 ( ، ك/ أك 2/5اف يباشر باتخاذ االجراءات المتعمقة بمطالباتو كفقان الحكاـ المادة ) -أ 
اف يمسؾ عف الدفع الى المقاكؿ الى حيف التحقؽ مف  تكاليؼ تنفيذ االشػغاؿ كانجازىػا كاصػالح ايػة عيػكب  -ب 

قاكؿ ) إف كجػدت ( ، كايػة تكػاليؼ اخػرل تكبػدىا صػاحب فييا ، كتحديد تعكيضات التأخير المتحققة عمى الم
 العمؿ ، ك/ أك 

اف يقتطػػع مػػف حسػػاب المقػػاكؿ مقابػػؿ ايػػة خسػػائر كاضػػرار تكبػػدىا صػػاحب العمػػؿ كايػػة تكػػاليؼ اضػػافية تػػـ  -ج 
صػرفيا لغػرض إنجػاز االشػػغاؿ ، كذلػؾ بعػد احتسػاب ايػػة مبػالغ تسػتحؽ لممقػاكؿ مقابػػؿ انيػاء العقػد بمكجػػب 

كبعد استرداد مثؿ ىذه الخسائر كاالضرار كالتكاليؼ االضافية يقـك صاحب العمػؿ بػدفع أم  ،( 15/3المادة )
 رصيد متبؽ الى المقاكؿ .

 حؽ صاحب العمؿ في انياء العقد  : (15/5)
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"Employer`s Entitlement to Termination”                   
يخػدـ مصػمحتو ، بحيػث يصػدر اشػعاران بػذلؾ الػى المقػاكؿ ، يحؽ لصاحب العمؿ اف ينيي العقد في أم كقت لما  

( يكمان مف بعد تاريخ تسمـ المقاكؿ لالشػعار المػذككر ، اك مػف تػاريخ اعػادة 28كيعتبر االنياء نافذان بعد مركر )
ضماف االداء اليو مف قبؿ صاحب العمؿ ، اييما الحؽ ، اال انو ال يحؽ لصػاحب العمػؿ اف ينيػي العقػد بمكجػب 

 " المادة " ليقـك بتنفيذ االشغاؿ بنفسو اك لمترتيب لتنفيذىا مف قبؿ مقاكؿ آخر .ىذه 
زالػة معداتػو كفقػان الحكػاـ المػادة )  ( ، كمػف ثػـ 16/3بعد ىذا االنياء ، يتعيف عمى المقاكؿ التكقؼ عػف العمػؿ كا 

 ( .19/6تتـ تسكية حساباتو بتطبيؽ احكاـ المادة )
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 ادس عشرالفصؿ الس
 تعميؽ العمؿ كانياء العقد مف قبؿ المقاكؿ

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حؽ المقاكؿ في تعميؽ العمؿ : (16/1)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "                               

( ، اك لػـ ينفػذ صػػاحب 14/6ـ المػادة )اذا لػـ يقػـ المينػدس بالتصػديؽ عمػػى أم شػيادة دفػع مرحميػة بمكجػب احكػػا 
( ، اك لػػـ يتقيػػد بمكاعيػػد الػػدفعات 2/4العمػػؿ التزاماتػػو بخصػػكص الترتيبػػات الماليػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المػػادة )

( 21( ، فإنػو يجػكز لممقػاكؿ بعػد تكجيػو اشػعار بميمػة ال تقػؿ عػف )14/7المستحقة لممقاكؿ عمالن باحكاـ المػادة )
، اف يعمؽ العمؿ ) أك اف يبطئ عممية التنفيذ ، ما لـ كحتى يتسمـ المقػاكؿ شػيادة الػدفع ، يكمان الى صاحب العمؿ 

 اكاثباتان معقكالن بشأف الترتيبات المالية ، اك يتـ الدفع لو ) حسب كاقع الحاؿ ( كحسبما ىك كارد في االشعار . 
( 14/8ي قد تتحقؽ لو بمكجب احكاـ المادة )اف اجراء المقاكؿ ىذا، ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات التمكيؿ الت 

 ( .16/2كال بحقو في انياء العقد عمالن باحكاـ المادة )
اذا تسمـ المقاكؿ الحقان الشعاره شيادة الػدفع اك دليػؿ الترتيبػات الماليػة اك الدفعػة المسػتحقة لػو قبػؿ قيامػو بتكجيػو  

 تاد كبأسرع كقت ممكف عمميان . اشعار االنياء ، فانو يتعيف عميو اف يستأنؼ العمؿ المع
أما اذا تكبد المقاكؿ تأخران في مدة االنجاز ك/ أك كمفة ما نتيجة لتعميػؽ العمػؿ ) اك ابطػاء عمميػة التنفيػذ ( بمكجػب  

احكاـ ىذه " المادة " ، فعميو اف يرسؿ اشعاران الى الميندس باالمر ، لتقدير استحقاقاتو بشأنيا ، مػع مراعػاة احكػاـ 
 ( بخصكص : 20/1) المادة

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر اك سػكؼ يتػأخر ، كذلػؾ بمكجػب احكػاـ المػادة  -أ 
 ( ، ك 8/4)

 أم كمفة كيذه مع ربح معقكؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفػػاؽ 3/5اءات بمكجػػب احكػػاـ المػػادة )كبعػػد تسػػمـ المينػػدس لمثػػؿ ىػػذا االشػػعار ، يتعػػيف عميػػو المضػػي بػػاالجر  

 عمييا اك اجراء التقديرات بشأف ىذه االمكر . 
 " Termination by Contractor" انياء العقد مف قبؿ المقاكؿ : (16/2)

 يحؽ لممقاكؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
اريخ ارسالو االشػعار الػى صػاحب العمػؿ بمكجػب المػادة ( يكمان مف ت42اذا لـ يتمؽ المقاكؿ اثباتان معقكالن خالؿ ) -أ 

 ( ، اك 2/4( بخصكص اخفاؽ صاحب العمؿ في االلتزاـ بعمؿ الترتيبات المالية حسب احكاـ المادة )16/1)
( يكمان مػف تػاريخ تسػممو لكشػؼ تمػؾ الدفعػة مػع 56اذا اخفؽ الميندس في اصدار شيادة دفع مرحمية خالؿ ) -ب 

 ، اك  البيانات المدعمة
( يكمػػان مػػف انقضػػاء 42اذا لػػـ يتسػػمـ المقػػاكؿ أم مبمػػغ اسػػتحؽ دفعػػو لػػو بمكجػػب شػػيادة دفػػع مرحميػػة خػػالؿ ) -ج 

( ) باسػتثناء الخصػميات التػي 14/7الميمة التي يتعيف عمى صاحب العمؿ الدفع خالليا بمكجب احكاـ المػادة )
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 يتحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اقتطاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكص مطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بمكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 ( ، اك 2/5 المادة ) 

 اذا اخؿ صاحب العمؿ بصكرة جكىرية في اداء التزاماتو بمكجب العقد ، اك   -د 
( المتعمقػػة 1/7( المتعمقػػة باتفاقيػػة العقػػد اك بالمػػادة )1/6اذا أخػػؿ صػػاحب العمػػؿ فػػي االلتػػزاـ باحكػػاـ المػػادة ) -ىػػػ 

 بالتنازؿ ، اك 
يػذ االشػغاؿ بكامميػا ، حسػبما ىػك منصػكص عميػو فػي المػادة اذا حدث تعميؽ مطكؿ لمعمؿ ، مما يؤثر عمى تنف -ك 

 ( ، اك 8/11)
اذا تبيف بأف صاحب العمؿ قد اصبح مفمسان اك كقع تحت التصفية ، اك فقد السيكلة ، اك صدر امر ادارم ضده  -ز 

االفعػاؿ اك ، اك انو قد اجرل تسكية مالية مػع دائنيػو ، أك قػد حػدثت أيػة كاقعػة ليػا نفػس التػأثير ألم مػف ىػذه 
 االحداث) بمكجب القكانيف الكاجبة التطبيؽ (، 

( يكمان ، اف ينيي 14ففي أم مف ىذه االحداث اك الظركؼ ، يمكف لممقاكؿ بعد إشعار صاحب العمؿ خطيان بميمة ) 
 العقد ، اال انو يمكف لممقاكؿ بإشعار اف ينيي العقد فكران اذا حصمت أم مف الحالتيف )ك( اك )ز( اعاله .

إف اختيػار المقػاكؿ النيػػاء العقػد يجػػب اف ال يجحػؼ بأيػػة حقػكؽ اخػرل تتحقػػؽ لػو بمكجػػب العقػد اك لغيػػر ذلػؾ مػػف  
 االسباب . 

 التكقؼ عف العمؿ كازالة معدات المقاكؿ : (16/3)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       

( ، اك 15/5تعمقة بانياء العقػد مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ بمكجػب احكػاـ المػادة )بعد اف يصبح أم مف االشعارات الم 
( ، اك باالنيػػاء االختيػػارم المترتٌػػب عمػػى حصػػكؿ قػػكة 16/2بانيػػاء العقػػد مػػف قبػػؿ المقػػاكؿ بمكجػػب احكػػاـ المػػادة )

 يمي : ( ، نافذان ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ اف يباشر عمى الفكر بما19/6قاىرة بمكجب احكاـ المادة )
التكقػػؼ عػػف تنفيػػذ أم عمػػؿ ، اال اذا كػػاف تنفيػػذ مثػػؿ ىػػذا العمػػؿ قػػد صػػدرت تعميمػػات بشػػأنو مػػف قبػػؿ المينػػدس  -أ 

 لغرض حماية االشخاص اك الممتمكات اك لسالمة االشغاؿ ، ك 
 اف يسمـ كثائؽ المقاكؿ كالتجييزات كالمكاد كاالشغاؿ االخرل التي تـ الدفع مقابميا ، ك  -ب 
 ف يزيؿ كؿ المكاـز االخرل مف المكقع ، باستثناء ما يمـز منيا المكر السالمة ، كاف يغادر المكقع.ا -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انياء العقد  (16/4)
ان ، اف ( قد اصبح نافذ16/2يتعيف عمى صاحب العمؿ ، بعد اف يككف االشعار الصادر بانياء العقد بمكجب المادة ) 

 يقـك بالتالي :
 اعادة ضماف االداء الى المقاكؿ ، ك  -أ 
 ( ، ك19/6اف يدفع استحقاقات المقاكؿ حسب احكاـ المادة ) -ب 
 اف يدفع لممقاكؿ بدؿ أم ربح فائت اك أم ضرر اك خسارة اخرل تكبدىا المقاكؿ نتيجة ليذا االنياء. -ج 
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 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر كالمسؤكلية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Indemnities": التعكيضػػات (17/1)
يتعيف عمى المقػاكؿ اف يعػكض كيحمػي مػف الضػرر كػال مػف صػاحب العمػؿ كافػراده كككالئيػـ ضػد جميػع المطالبػات  

 -كاالضرار كاالعباء كالنفقات )بما فييا االجكر كالنفقات القانكنية( كذلؾ فيما يتعمؽ بالتالي:
رض اك االعتالؿ اك الكفاة التي قد تمحؽ بأم شػخص ميمػا كػاف اذا كانػت ناجمػة عػف االصابات الجسدية اك الم -أ 

اك اثناء اك بسبب تصاميـ المقاكؿ ) اف كجدت( اك عف تنفيذ االشغاؿ كانجازىا كاصالح اية عيكب فييا ، ما لػـ 
 اك أم مف ككالئيـ ، ك تكف معزٌكة الى االىماؿ اك الفعؿ المتعمد اك نقضو لمعقد مف قبؿ صاحب العمؿ اك افراده 

الضرر اك الخسارة التي قد تمحؽ بالممتمكات العقاريػة اك الشخصػية ) فيمػا عػدا االشػغاؿ ( ، كذلػؾ الػى المػدل  -ب 
 الذم يككف فيو ىذا الضرر اك الخسارة : 

ايػة عيػكب  ناجمان عف اك اثناء اك بسبب تصاميـ المقاكؿ ) اف كجدت ( أك عػف تنفيػذ كانجػاز االشػغاؿ كاصػالح -1 
 فييا ، ك 

يعزل الى أم اىماؿ اك فعؿ متعٌمد اك نقض لمعقد مف قبؿ المقاكؿ اك أفراده اك أم مػف ككالئيػـ اك أم شػخص  -2 
 مستخدـ مف قبؿ أم منيـ بصكرة مباشرة اك غير مباشرة . 

اك اضػػرار اك  كمػػا يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يعػػكض كيحمػػي المقػػاكؿ كمسػػتخدميو كككالئيػػـ ضػػد ايػػة مطالبػػات 
 خسائر اك نفقات ) بما فييا االجكر كالنفقات القانكنية ( بخصكص ما يمي : 

نقػض العقػد  االصابات الجسدية اك المرض اك االعتالؿ اك الكفاة التي تعزل الى االىماؿ اك الفعؿ المتعمػد اك  ( 1) 
 مف قبؿ صاحب العمؿ اك افراده اك أم مف ككالئيـ ، ك 

 اخػػػرل تكػػػكف المسػػػؤكلية عنيػػػا مسػػػتثناة مػػػف التغطيػػػة التأمينيػػػة المنػػػكه عنيػػػا فػػػي الفقػػػرات  ايػػػة امػػػكر ( 2) 
 ( .18/3( مف المادة )3، 2،  1-) د  

 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاكؿ باالشغاؿ : (17/2)
اريخ المباشرة كحتى صدكر " شيادة يتحمؿ المقاكؿ المسؤكلية الكاممة عف العناية باالشغاؿ كالمكاـز ابتداء مف ت 

(، عندما تنتقؿ ىذه المسؤكلية الى صاحب 10/1تسمـ االشغاؿ" ) اك تعتبر ككأنيا قد صدرت ( بمكجب المادة )
العمؿ ، كينطبؽ ىذا المفيـك عمى أم قسـ اك جزء مف االشغاؿ تـ اصدار" شيادة تسمـ لالشغاؿ ") اك اعتبارىا 

 ككأنيا قد صدرت ( بخصكصو.
بعػػػد اف تنتقػػػؿ المسػػػؤكلية الػػػى صػػػاحب العمػػػؿ كفقػػػان لػػػذلؾ، يظػػػؿ المقػػػاكؿ مسػػػؤكالن عػػػف العنايػػػة بػػػأم عمػػػؿ متبػػػؽو  

 الػػػػػػػػػػػػػػػػى اف يػػػػػػػػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػتكمالو . ”بالتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ المحػػػػػػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػػػػػػي " شػػػػػػػػػػػػػػػػيادة تسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ االشػػػػػػػػػػػػػػػػغاؿ
اذا لحػػػػؽ باالشػػػػغاؿ اك المػػػػكاـز اك كثػػػػائؽ المقػػػػاكؿ أم ضػػػػرر اك خسػػػػارة خػػػػالؿ فتػػػػرة مسػػػػؤكلية المقػػػػاكؿ عػػػػػف 

، فػػػػػإف  )( الحقػػػػػان 17/3بيػػػػػا، الم سػػػػػبب مػػػػػف االسػػػػػباب ) باسػػػػػتثناء المخػػػػػاطر المبينػػػػػة فػػػػػي المػػػػػادة ) العنايػػػػػة
المقػػػاكؿ يكػػػكف  مسػػػؤكالن عػػػف أم ضػػػرر أك خسػػػارة، قػػػد تنػػػتج عػػػف أم فعػػػؿ أك أفعػػػاؿ قػػػاـ بيػػػا المقػػػاكؿ  بعػػػد 
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صػػػؿ بعػػػد كمػػػا يكػػػكف المقػػػاكؿ مسػػػؤكالن كػػػذلؾ عػػػف أيػػػة اضػػػرار اك خسػػػائر قػػػد تح ،صػػػدكر شػػػيادة تسػػػمـ  االشػػػغاؿ
 كلكنيا ناشئة عف حدث سابؽ كاف المقاكؿ مسؤكالن عنو. ،إصدار شيادة تسمـ  االشغاؿ

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمؿ : (17/3)
 ( الحقان ىي :17/4اف المخاطر المشار الييا في المادة )  
 ، اك افعاؿ االعداء االجانب. الحرب اك االعماؿ العدائية ) سكاء اعمنت الحرب اك لـ تعمف ( اك الغزك -أ 
 التٌمرد اك اعماؿ االرىاب اك الثكرة اك العصياف اك االستيالء عمى الحكـ بالقكة ، اك الحرب االىمية في الدكلة ،  -ب 
االضػػطرابات اك المشػػاغبات اك حركػػات االخػػالؿ بالنظػػاـ داخػػؿ الدكلػػة ممػػا يقػػـك بيػػا اشػػخاص ليسػػكا مػػف أفػػراد  -ج 

 خدمي مقاكليو الفرعييف ، المقاكؿ اك مست
االعتػػػدة الحربيػػػة اك المػػػكاد المتفجػػػرة اك االشػػػعاعات االيكنيػػػة اك التمػػػكث باالشػػػعاعات النككيػػػة داخػػػؿ الدكلػػػة ،  -د 

  .باستثناء ما ىك ناتج عف استخداـ المقاكؿ مثؿ ىذه االعتدة اك المكاد المتفجرة اك االشعاعات
ككسػائؿ النقػؿ الجكيػة المندفعػة بسػرعة الصػكت أك بسػرعة  تفػكؽ سػرعة  مكجات الضغط الناتجة عف الطػائرات -ىػ 

 الصكت،
 استخداـ صاحب العمؿ اك إشغالو الم جزء مف االشغاؿ الدائمة ، باستثناء ما ىك منصكص عميو في العقد ،  -ك 
احب العمػػؿ تصػميـ أم جػػزء مػف االشػػغاؿ تػـ اعػػداده مػػف قبػؿ أفػػراد صػاحب العمػػؿ اك مػػف قبػؿ آخػػريف يعتبػر صػػ -ز 

 مسؤكالن عنيـ ، ك 
أم عمميػػة لقػػكل الطبيعػػة ممػػا يعتبػػر امػػران غيػػر منظػػكر ، كالتػػي لػػـ يكػػف بكسػػع مقػػاكؿ متمػػرس تكقعيػػا بصػػكرة  -ح 

 معقكلة كاتخاذ االجراءات الكقائية الكافية ضدىا . 
 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمؿ : (17/4)

( اعاله أم خسارة اك ضرر لالشػغاؿ اك 17/3لمدل الذم( نتج عف أم مف المخاطر المدرجة في المادة )اذا )كالى ا 
المػػكاـز اك كثػػائؽ المقػػاكؿ ، فإنػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ اف يشػػعر المينػػدس بػػذلؾ فػػكران كاف يقػػـك باصػػالح الضػػرر اك 

 الخسارة الناتجة الى المدل الذم يطمبو الميندس . 
اكؿ تأخرا في التنفيذ ك/ اك كمفة ما بسبب اصالح تمؾ االضرار اك الخسػائر ، فإنػو يتعػيف عميػو ارسػاؿ كاذا تكبد المق 

 ( بخصكص: 20/1اشعار آخر الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا ، مع مراعاة احكاـ المادة )
خر ، كذلػؾ بمكجػب احكػاـ المػادة تمديد مدة االنجاز لقػاء ذلػؾ التػأخير ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر اك سػكؼ يتػأ -أ 

 ( ، ك 8/4)
 أم كمفػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػذه ، الضػػػػػػػػػافتيا الػػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػد ، مػػػػػػػػػع احتسػػػػػػػػػاب ربػػػػػػػػػح معقػػػػػػػػػكؿ لمحػػػػػػػػػالتيف -ب 

 ( اعاله . 17/3) ك ، ز( الكاردتيف في المادة ) 
جػػراء ( باالتفػػاؽ عمييػػا اك ا3/5يتعػػيف عمػػى المينػػدس ، بعػػد تسػػممو لالشػػعار الالحػػؽ اف يتصػػرؼ كفقػػان لممػػادة )  

 التقديرات بشأف ىذه االمكر . 
 حقكؽ الممكية الفكرية كالصناعية: (17/5)

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             
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يعني مصطمح " التعدم" في ىذه " المادة " : أم تعد ) اك زعـ بالتعدم ( عمػى أيػة حقػكؽ مػف حيػث بػراءة االختػراع  
التصاميـ المسجمة اك حقكؽ التأليؼ اك العالمات اك االسماء التجارية اك االسرار التجاريػة اك غيرىػا مػف حقػكؽ اك 

الممكيات الفكرية اك الصناعية المتعمقة باالشغاؿ ، كما يعني مصطمح " مطالبة " اية مطالبة ) اك اجراءات لممطالبػة 
 ( بادعاء حصكؿ تعدو ما . 

( يكمان مف تاريخ تسمـ مطالبة ما ، 28بأرساؿ اشعار الى الفريؽ االخر حكؿ اية مطالبة خالؿ )اذا لـ يقـ أم فريؽ  
 اعتبػػػػػػػر الفريػػػػػػػؽ االكؿ ) فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الفقػػػػػػػرة ( متنػػػػػػػازالن عػػػػػػػف حقػػػػػػػو فػػػػػػػي التعػػػػػػػكيض بمكجػػػػػػػب احكػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذه

 " المادة " .  
 ف االدعاء : يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعكض المقاكؿ كيحميو مف أم ادعاء بالتعدم ، اذا كا 
 قد حصؿ كنتيجة المتثاؿ المقاكؿ الحكاـ العقد ، مما لـ يكف بإمكانو تجنبو ، اك  -أ 
 ناتجان عف استخداـ صاحب العمؿ الية اشغاؿ :  -ب 
 ( لغرض غير المقصكد منيا ، اك مما يمكف استنتاجو مف العقد ، بصكرة معقكلة ، اك 1) 
ؿ بتكريػػده ، اال اذا كػػاف ىػػذا االسػػتخداـ معركفػػان لممقػػاكؿ قبػػؿ مكعػػد " التػػاريخ ( متصػػالن بػػأم شػػئ لػػـ يقػػـ المقػػاك2) 

 االساسي " اك انو منصكص عميو في العقد . 
 يتعيف عمى المقاكؿ اف يعكض صاحب العمؿ كيحميو ضد اية مطالبة اخرل قد تنشأ عف اك تككف متعمقة: 
 اـز ، اك بتصنيع اك استخداـ اك بيع اك استيراد ام مف المك  -1 
 أم تصميـ يعتبر المقاكؿ مسؤكالن عنو .  -2 
 اذا اسػػػػػتحؽ الم فريػػػػػػؽ تعػػػػػكيض بمكجػػػػػػب احكػػػػػاـ ىػػػػػػذه " المػػػػػادة " ، فإنػػػػػػو يتعػػػػػيف عمػػػػػػى الفريػػػػػؽ المعػػػػػػكض 

) اف يقػػـك عمػػى حسػػابو ( بالتفػػاكض لتسػػكية االدعػػاء كأيػػة اجػػراءات قضػػائية اك تحكيميػػة قػػد تػػنجـ عنيػػا . كعمػػى 
في تفنيد االدعاء بناءن عمى طمب الفريؽ المعكض كحسابو . كما يتعيف عمػى الفريػؽ االخػر  الفريؽ االخر اف يساعد

كافػػراده اف يمتنعػػكا عػػف تقػػديـ أم اقػػرار يمكػػف اف يكػػكف مجحفػػان بحػػؽ الفريػػؽ المعػػكض ، اال اذا كػػاف ىػػذا الفريػػؽ 
 الفريؽ االخر .  المعكض قد اخفؽ في اجراء التفاكض اك التقاضي اك التحكيـ بناءن عمى طمب مف قبؿ

 
 " Limitation of Liability"      محدكدية المسؤكلية :  (17/6)

ال يعتبر أم فريؽ مسؤكالن تجاه الفريؽ االخر ازاء فقداف استخداـ أم مف االشغاؿ ، اك فكات ربح عػف أم عقػد ، اك  
بالتتػابع ممػا قػد يمحػؽ بػالفريؽ  فقداف الفرصة لمحصكؿ عمى عقكد اخرل ، اك الم ضػررو اك خسػارة غيػر مباشػرة اك

( المتعمقػة بالػدفع عنػد انيػاء 16/4االخر بسبب العقد ، باستثناء ما تـ النص عميو مف تعكيضػات بمكجػب المػادة )
 ( المتعمقة بالتعكيضات . 17/1العقد ، كالمادة )

إف المسؤكلية الكمية التي يتحمميا المقاكؿ تجػاه صػاحب العمػؿ بمكجػب العقػد اك فيمػا ىػك متصػؿ بػو ، يجػب اف ال  
تتجاكز المبمغ المحدد في الشركط الخاصة اك " قيمة العقد المقبكلة" ) إف لـ يكف قد تـ تحديد مبمغ ما فػي الشػركط 

 الخاصة ( كذلؾ فيما عدا : 
 ( ،  4/19لماء بمكجب المادة )التزكيد بالكيرباء كا ■ 
 ( ،4/20معدات صاحب العمؿ كالمكاد المقدمة مجانان منو ، بمكجب المادة ) ■ 
 ( ،1/ 17التعكيضات ، بمكجب المادة ) ■ 
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 ( ، 17/5حقكؽ الممكية الفكرية كالصناعية ، بمكجب المادة ) ■ 
فػي أم مػف حػاالت الغػش اك التقصػير المتعمػد اك سػكء  كال تٌحد احكػاـ ىػذه " المػادة " مػف مسػؤكلية الفريػؽ المخػؿٌ  

 التصرؼ بال مباالة مف قبمو . 
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 الفصؿ الثامف عشر
 التأميف

INSURANCE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " General Requirements for Insurances" : المتطمبات العامة لمتأمينات  (18/1)
لكؿ نكع مف التأمينػات ، ذلػؾ الفريػؽ المسػؤكؿ عػف استصػدار  –يعني مصطمح " الفريؽ المؤِّمف " في " ىذا الفصؿ "  

 كادامة التأميف المنصكص عميو مف أم مف " مكاد " ىذا الفصؿ . 
أمينيػة كبشػركط تػأميف حيثما يككف المقاكؿ ىػك " الفريػؽ المػٌؤمف " فإنػو يتعػيف عميػو اف يقػـك بالتػأميف لػدل جيػات ت 

مقبكلة لدل صاحب العمؿ ، كبحيث تككف ىذه الشركط متكائمة مع أم شركط يتفؽ عمييا الفريقاف قبؿ تاريخ " كتػاب 
 القبكؿ " ، اذ اف ىذه الشركط المتفؽ عمييا ليا االكلكية عمى ما يرد في ىذا " الفصؿ " مف احكاـ . 

ٌمف " فإنو يتعيف اف يتـ التأميف لدل جيات تأمينية كبشركط متكائمػة مػع حيثما يككف صاحب العمؿ ىك " الفريؽ المؤ  
 التفاصيؿ المرفقة بالشركط الخاصة . 

اذا كاف مطمكبان في كثيقة التأميف تقديـ تعكيض لتأميف مشترؾ ) أم لمفريقيف مجتمعيف ( ، فإنو يجب تطبيؽ التغطية  
و قػد تػـ استصػدار كثيقػة منفػردة لػو . امػا اذا نصػت كثيقػة التػأميف التأمينية لكؿ فريؽ مؤىمف لو بصكرة مسػتقمة ككأنػ

عمػػى تقػػديـ تعكيضػػات " لمشػػتركيف اضػػافييف" أم الشػػخاص آخػػريف غيػػر الفػػريقيف المػػؤىمف ليمػػا بمكجػػب احكػػاـ ىػػذا " 
 الفصؿ "، فإنو يتعيف :

ؿ اذ يعتبػر صػاحب العمػؿ نائبػان اف ينكب المقاكؿ عف ىؤالء المشػتركيف االضػافييف ، فيمػا عػدا افػراد صػاحب العمػ -1 
 عنيـ ، ك 

ال يعتبر ىؤالء المشترككف االضافيكف مخػكليف بتسػمـ الػدفعات مباشػرة مػف الجيػة التأمينيػة اك اف يكػكف ليػـ أم  -2 
 تعامؿ مباشر مع تمؾ الجية التأمينية ، ك 

 الشركط الكاردة في كثيقة التأميف . لمفريؽ المؤٌمف اف يطمب مف جميع ىؤالء المشتركيف االضافييف االلتزاـ ب -3 
كما يشترط في كؿ كثيقة تأميف ضد الخسارة اك الضرر، اف يتـ دفع تعكيضاتيا بالعمالت المطمكبة لجبر الخسارة اك  

 الضرر، كاف تستخدـ الدفعات التي تقدميا الجيات التأمينية لغرض جبر الخسارة اك الضرر.
العالقػػة اف يقػػدـ الػػى الفريػػؽ االخػػر، خػػالؿ الفتػػرات المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض  يتعػػيف عمػػى " الفريػػؽ المػػؤٌمف " ذم 

 المناقصة ) كالتي يتـ احتساب بدايتيا مف تاريخ المباشرة ( ما يمي :
 اثباتان بإنو قد تـ استصدار كثائؽ التأميف المطمكبة بمكجب ىذا " الفصؿ " ك  -أ 
( كالتأميف ضد اصابة 18/2شغاؿ كمعدات المقاكؿ بمكجب المادة )نسخان مف كثائؽ التأميف المتعمقة بتأميف اال-ب 

 ( .18/3االشخاص كضد تضرر الممتمكات بمكجب المادة )
كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤٌمف " عند سداد كؿ قسط ، اف يقدـ نسخان عف ايصاالت السداد الى الفريؽ االخر ،  

 لى الفريؽ االخر ، فانو يتعيف اعالـ الميندس بذلؾ. كعندما يتـ تقديـ الكثائؽ اك ايصاالت السداد ا
يتعيف عؿ كؿ فريؽ اف يمتـز بالشركط المدرجة في أم مف كثائؽ التأميف . كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف  

حكاـ يعمـ الجية التأمينية عف أية تغييرات تحصؿ في االشغاؿ كاف يتأكد مف ادامة سرياف الكثائؽ التأمينية بمكجب ا
 ىذا " الفصؿ " . 
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ال يحؽ الم فريؽ اف يجرم ام تعديؿ جكىرم عمى شركط أم مف كثائؽ التأميف بدكف الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة  
مف الفريؽ االخر . كاذا قامت جية تأمينية بإجراء ) اك حاكلت اجراء ( أم تعديؿ عمى شركط التأميف ، فإنو يتعيف 

 ية التأمينية بامر التعديؿ اكالن اف يعمـ الفريؽ االخر فكران باالمر . عمى الفريؽ الذم اشعرتو تمؾ الج
اذا تخمؼ " الفريؽ المؤٌمف " عف استصدار كادامة أم مف التأمينات المطمكبة منو كفقان لشركط العقد ، اك اخفؽ في  

 لمفريؽ االخر  أف يقدـ دليالن مقنعان كنسخان مف الكثائؽ كفقان لمتطمبات ىذه " المادة "، فانو يحؽ
) باختياره كبدكف اجحاؼ بأم مف حقكقو اك تعكيضاتو ( اف يستصدر كثائؽ التأميف بالتغطيات المطمكبػة ، كاف يدفع 
ما يترتب عمييا مف اقساط ، كعمى الفريؽ المؤٌمف اف يسدد قيمة ىذه االقساط الى الفريؽ االخر ، كيتـ تعديؿ قيمة 

 العقد كفقان لذلؾ . 
ـ مف احكاـ ىذا " الفصؿ " ال يشكؿ تحديدان عمى أم مف كاجبات اك التزامات اك مسؤكليات المقاكؿ ك/ اك اف أم حك 

صاحب العمؿ بمكجب الشركط االخرل في العقد. اف أيان مف المبالغ التي لـ يتـ التأميف عمييا أك لـ يتـ تحصيميا مف 
كاجبات اك االلتزامات اك المسؤكليات ، باستثناء الحالة الجيات التأمينية كؿ حسب ما ىك مطمكب منو كفقان ليذه ال

التي يخفؽ فييا " الفريؽ المؤمف " باستصدار كادامة كثيقة تأميف يمكف استصدارىا ، كتككف مطمكبة بمكجب احكاـ 
ف أم مبالغ العقد ، كلـ يكافؽ الفريؽ االخر عمى إلغائيا ، كلـ يقـ ىك االخر بابراـ تأمينات لتغطية ىذا االخالؿ ، فإ

 كاف يمكف استردادىا مف التأميف لقاء استصدار تمؾ الكثيقة ، يتحمميا " الفريؽ المؤمف" .
( المتعمقة 2/5اف الدفعات التي يتعيف عمى أم فريؽ دفعيا الى الفريؽ االخر، تككف خاضعة الحكاـ المادة ) 

 ؿ ، حسبما ينطبؽ . ( المتعمقة بمطالبات المقاك20/1بمطالبات صاحب العمؿ اك المادة )
 : التأميف عمى االشغاؿ كمعدات المقاكؿ (18/2)

"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      
يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى االشغاؿ كالتجييزات كالمكاد ككثائؽ المقاكؿ بمبمغ يعادؿ قيمتيا  

ة مضافان الييا كمفة اليدـ كنقؿ االنقاض كاالجكر المينية كالربح.  يجب اف يسرم ىذا التأميف االستبدالية الكامم
 أ ( كحتى تاريخ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ " .-18/1اعتباران مف التاريخ المطمكب بو تقديـ االثبات بمكجب الفقرة )

التأميني الى تاريخ اصػدار " شيادة االداء "  ضد أم كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يحافظ عمى ادامة الغطاء  
خسارة اك ضرر قد يتسبب بيا المقاكؿ خالؿ قيامو بأية عمميات أخرل بما فييا اصالح العيكب عمالن باحكاـ " الفصؿ 

 الحادم عشر "  
ستبدالية بما في ذلؾ يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى معدات المقاكؿ بمبمغ ال يقؿ عف كامؿ قيمتيا اال 

نفقات ايصاليا الى المكقع ، مع مراعاة اف يككف ىذا التأميف نافذان لكؿ معدة اثناء نقميا الى المكقع كحتى تنتيي 
 الحاجة الييا كمعدات لممقاكؿ .

كدة كما لـ يكف قد نص عمى غير ذلؾ في الشركط الخاصة ، فانو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة لمتأمينات المقص 
 بيذه " المادة " :

 اف يتـ استصدارىا كادامتيا مف قبؿ المقاكؿ " كفريؽ مؤمِّف " .  - أ 
اف يككف التأميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ، كالمذاف يستحقاف مجتمعيف الحصكؿ عمى مبالغ التأميف مف  -ب 

 بر الضرر أك الخسارة فقط ، كالجيات التأمينية ، كيتـ مف ثـ حفظيا اك التصرؼ بيا بيف الفريقيف لغرض ج
اف تككف مغطية ايضان لكؿ ضرر أك خسارة ناتجة عف أية حالة لـ ترد ضمف مخاطر صاحب العمؿ المدكنة في  -ج 

 ( ، ك  17/3المادة )
كاف تككف مغطية ايضان لكؿ ضرر اك خسارة قد تمحؽ بأم جزء مف االشغاؿ كتعزل الى قياـ صاحب العمؿ  -د 
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اشغالو لجزء آخر مف االشغاؿ ، كلكؿ ضررو اك خسارة متعمقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات باستخدامو اك 
ج، ز،ح( مف مخاطر صاحب العمؿ ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكف التأميف عمييا بشركط -17/3)

ناقصة ، ) كاذا لـ تجارية معقكلة ، مع مبمغ خصـ لكؿ حادث بما ال يزيد عف المبمغ المحدد في ممحؽ عرض الم
 يتـ تحديد مبمغ ما فيو ، فإف ىذه الفقرة )د( ال تنطبؽ ( ، 

 كمع ذلؾ يجكز استثناء التأميف عمى الضرر اك الخسارة اك االستبداؿ لما يمي : -ىػ 
أم جزء مف االشغاؿ يككف في حالة معيبة بسبب أم عيب في التصميـ اك المكاد اك المصنعية )إال انو يجب  -1 

محافظة عمى غطاء تأميني ألية اجزاء أخرل لحؽ بيا ضرر ناتج عف ىذه الحالة بصكرة مباشرة كلكف ليس ال
 ( الحقان ( ، ك2عف االسباب المبينة في البند )

أم جزء مف االشغاؿ لحؽ بو الضرر أك الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرل مف االشغاؿ ، اذا كاف ىذا  -2 
 معيبة بسبب عيب في التصميـ اك المكاد اك المصنعية ، ك  الجزء االخر في حالة

أم جزء مف االشغاؿ كاف قد تـ تسميمو الى صاحب العمؿ ، باستثناء المدل الذم يككف معو المقاكؿ  -3 
 مسؤكالن عف جبر الضرر اك الخسارة ، ك 

( فيما يخص التجييزات كالمكاد 14/5المكاـز عندما ال تككف مكجكدة في الدكلة ، مع مراعاة احكاـ المادة ) -4 
 المقصكد استخداميا في االشغاؿ . 

بأف الغطاء التأميني المكصكؼ في الفقرة )د( اعاله لـ يعد   –بعد مركر سنة كاحدة مف" التاريخ االساسي" –اذا تبيف  
الى صاحب العمؿ بشأف  متكفران عمى اسس تجارية معقكلة، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ" كفريؽ مؤمف" اف يرسؿ اشعاران 

 كيككف صاحب العمؿ عندئذ : ،المكضكع، مرفقان بو التفاصيؿ المؤيدة
لمحصكؿ عمى مبمغ مف المقاكؿ مساكو ليذه التغطية التأمينية  –( 2/5مع مراعاة احكاـ المادة ) –مستحقان  -1 

  التجارية المعقكلة التي يككف المقاكؿ قد تكقع دفعيا مقابؿ تمؾ التغطية ، ك
يعتبر صاحب العمؿ، ما لـ يحصؿ عمى التغطية التأمينية عمى أسس تجارية معقكلة، انو قد صادؽ عمى  -2 

 ( .18/1الغائيا مف التأميف بمكجب احكاـ المادة )
 
 

 :  التأميف ضد اصابة االشخاص كضد االضرار بالممتمكات (18/3)
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      

يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف ضد مسؤكلية كؿ مف الفريقيف بسبب أم كفاة اك اصابة جسدية اك أم  
خسارة اك ضرر يمكف اف يمحؽ بأم ممتمكات مادية ) باستثناء االشغاؿ كمعدات المقاكؿ المؤمنة بمكجب احكاـ 

( ( ، كذلؾ لما يمكف اف ينتج عف عمميات 18/4اـ المادة )( أك بأم اشخاص مؤمنيف بمكجب احك18/2المادة ) 
 التنفيذ التي يقـك بيا المقاكؿ قبؿ صدكر" شيادة االداء ". 

يجب اف ال تقؿ قيمة ىذا التأميف لكؿ حادث عف المبمغ المحدد في ممحؽ عرض المناقصة، دكف اف يككف ىناؾ حد  
الخصكص في ممحؽ عرض المناقصة فإف احكاـ ىذه المادة ال  )كاذا لـ يذكر أم مبمغ بيذا اقصى لعدد الحكادث،

 تطبؽ ( .
ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشركط الخاصة ، فإنو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة لمتأمينات الكاردة في ىذه "  
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 المادة " :
 اف يتـ استصدارىا كادامتيا مف قبؿ المقاكؿ " كفريؽ مؤٌمف " ، ك - أ 
 التأميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ، ك اف يككف  -ب 
اف يتـ تكسيع مداىا لتشمؿ المسؤكلية ضد الخسارة كالضرر الذم قد يمحؽ بممتمكات صاحب العمؿ مما قد ينجـ  -ج 

 ( (، ك18/2عف تنفيذ المقاكؿ لمعقد،) باستثناء االشياء المؤمف عمييا بمكجب المادة )
 لية الى المدل الذم قد تنشأ معو عف : رغـ ذلؾ فإنو يمكف استبعاد المسؤك  -د 
حؽ صاحب العمؿ في اف ينفذ االشغاؿ الدائمة عمى اك فكؽ اك تحت اك عبر أم ارض، كاف يقـك بإشغاؿ ىذه  -1 

 االرض الغراض االشغاؿ الدائمة ، ك 
ة عيػػػػكب فييػػػا، الضػػػرر الػػػذم يعتبػػػر نتيجػػػة ال يمكػػػف تفادييػػػا اللتزامػػػات المقػػػاكؿ بتنفيػػػذ االشػػػغاؿ كاصػػػالح أيػػػ -2 

 ك 
متاحان بشركط  (، ما لـ يكف الغطاء التأميني ليا 17/3أم حالة مدرجة ضمف مخاطر صاحب العمؿ في المادة ) -3   

 تجارية معقكلة . 
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأميف عمى مستخدمي المقاكؿ (18/4)

رياف التأميف عمى المسؤكلية ضد المطالبات كاالضرار كالخسائر يتعيف عمى المقاكؿ اف يستصدر كيحافظ عمى س 
كالنفقات ) بما فييا االجكر كالنفقات القانكنية ( التي قد تنتج عف اصابة اك مرض اك اعتالؿ اك كفاة أم شخص 

 يستخدمو المقاكؿ اك أم مف مستخدمي المقاكؿ. 
ثيقة التأميف ىذه ، باستثناء أف ىذا التأميف يمكف كما يجب شمكؿ صاحب العمؿ كالميندس في التعكيض بمكجب ك  

 اف ال يشمؿ أية خسائر اك مطالبات الى المدل الذم نتج عف أم فعؿ اك اىماؿ مف قبؿ صاحب العمؿ اك افراده . 
 يجب ادامة ىذا التأميف بشكؿ فعاؿ كمستمر طيمة المدة التي يككف فييا ىؤالء االشخاص مشتركيف في تنفيذ االشغاؿ ، 

اما بالنسبة لمستخدمي أم مقاكؿ فرعي ، فإف بإمكاف المقاكؿ الفرعي اف يقـك بتأمينيػـ ، كلكف يظؿ المقاكؿ مسؤكالن عف 
 االلتزاـ بأحكاـ ىذا " الفصؿ ".
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 الفصؿ التاسع عشر
 القكة القاىرة

FORCE MAJEURE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 " Definition of Force Majeure"لقكة القاىرة  :تعريؼ ا (19/1)
 يعني مصطمح " القكة القاىرة " في ىذا " الفصؿ " أم كاقعة اك ظرؼ استثنائي يتصؼ بػ : 
 انو خارج عف سيطرة أم فريؽ ، ك  -أ 
 انو لـ يكف بكسع ذلؾ الفريؽ اف يتحرز منو بصكرة معقكلة قبؿ ابراـ العقد ، ك  -ب 
 يكف بكسع ذلؾ الفريؽ اف يتجنبو اك يتالفاه بصكرة معقكلة عند حدكثو ، ك  الذم لـ -ج 
 انو ال يعزل بشكؿ جكىرم الى الفريؽ االخر .  -د 
اف القكة القاىرة يمكف اف تشمؿ ، كلكنيا ليست محصكرة في أم مف انكاع االحداث اك الظركؼ االستثنائية التالية  

 اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعيا :  ، طالما تحقؽ فييا الشركط المدرجة
  .الحرب اك االعماؿ العدائية ) سكاء اعمنت الحرب اك لـ تعمف ( اك الغزك ، اك افعاؿ االعداء االجانب -1 
  .التٌمرد اك اعماؿ االرىاب اك الثكرة اك العصياف أك االستيالء عمى الحكـ بالقكة اك الحرب  االىمية -2 
المشاغبات اك حركات االخالؿ بالنظاـ، اك االضرابات اك الحصار مف قبؿ اشخاص مف غير االضطرابات اك  -3 

 أفراد المقاكؿ كالمستخدميف االخريف لدل المقاكؿ كالمقاكليف الفرعييف ، ك
 االعتدة الحربية اك المكاد المتفجرة اك االشعاعات االيكنية ، اك التمكث باالشعاعات النككية ، باستثناء ما  -4 

 يمكف اف يعزل الى استخداـ المقاكؿ لمثؿ ىذه االعتدة اك المتفجرات اك االشعاعات ، ك 
 ككارث الطبيعة مثؿ الزالزؿ اك االعاصير اك العكاصؼ العاتية اك النشاط البركاني .  -5

 " Notice of Force Majeure"االشعار عف القكة القاىرة  : (19/2)
اك كاف سيتعذر عميو ( اداء أم مف التزاماتو التعاقدية بسبب حصكؿ قكة قاىرة، فإنو اذا تعذر عمى احد الفريقيف )  

يتعيف عميو اف يرسؿ اشعاران الى الفريؽ االخر يعممو بالحدث اك الظركؼ التي تشكؿ القكة القاىرة ، كاف يحدد في 
تعيف اف يصدر ىذا االشعار خالؿ ىذا االشعار تمؾ االلتزامات التي اصبح ) أك سيصبح ( متعذران عميو أداؤىا . ي

( يكمان مف التاريخ الذم اصبح فيو ىذا الفريؽ عمى دراية ) اك يفترض فيو انو قد درل ( بالحدث اك الظرؼ 14)
 الذم شكؿ القكة القاىرة . 

القاىرة  يعتبر الفريؽ الذم قاـ بارساؿ اإلشعار معذكران مف اداء االلتزامات المنكه عنيا طيمة بقاء مفعكؿ القكة 
 المانعة لو مف ادائيا . 

كبالرغـ مف أم حكـ آخر في ىذا " الفصؿ " ، يجب اف ال يطبؽ حكـ القكة القاىرة عمى التزامات أم فريؽو في اف  
 يدفع الى الفريؽ اآلخر استحقاقاتو بمكجب العقد . 

 
 " Duty to Minimise Delay"كاجب التقميؿ مف التأخر : (19/3)
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كؿ فريؽ اف يبذؿ قصارل جيكده المعقكلة ، في كؿ االكقات ، لمتقميؿ مف التأخر في اداء التزاماتو يتعيف عمى  
 بمكجب العقد ، كنتيجة لمقكة القاىرة كعمى أم فريؽ اشعار الفريؽ االخر عند تكقؼ تأثره بالقكة القاىرة . 

 " Consequences of Force Majeure"     تبعات القكة القاىرة   : (19/4)
اذا منػػػع المقػػػاكؿ مػػػف أداء أم مػػػف التزاماتػػػو بمكجػػػب العقػػػد نتيجػػػة لقػػػكة قػػػاىرة تػػػـ ارسػػػاؿ اشػػػعار بشػػػأنيا عمػػػالن  

يكػػػكف المقػػػاكؿ، مػػػع مراعػػػاة ، (، كتكبػػػد بسػػػببيا تػػػأخران فػػػي مػػػدة التنفيػػػذ ك/ اك كمفػػػة مػػػا19/2بأحكػػػاـ المػػػادة )
 (، مستحقان لما يمي : 20/1احكاـ المادة )

النجػػػاز بسػػػبب ىػػػذا التػػػأخير، اذا كػػػاف االنجػػػاز قػػػد تػػػأخر اك سػػػكؼ يتػػػأخر، كذلػػػؾ بمكجػػػب تمديػػػد مػػػدة ا - أ 
 ( ، ك 8/4لمادة )ااحكاـ 

أف تػػػػدفع لػػػػو ىػػػػذه الكمفػػػػة، اذا كػػػػاف الحػػػػدث اك الظػػػػرؼ مػػػػف النػػػػكع المكصػػػػكؼ فػػػػي أم مػػػػف الفقػػػػرات  -ب 
 ،2 ،1د/ -19/1كفيمػػػػػػػػػا اذا حصػػػػػػػػػؿ أم مػػػػػػػػػف االحػػػػػػػػػداث فػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػرات )( 5,4,3,2,1د/ -19/1)
 ( في  الدكلة.  3،5,4

( لالتفاؽ عمييا اك اعداد تقديراتو 3/5يتعيف عمى الميندس بعد تسممو ىذا االشعار اف يتصرؼ بمكجب المادة ) 
 بشأنيا .   

  القكة القاىرة التي تؤثر عمى المقاكؿ الفرعي (19/5)
Force Majeure Affecting Sub Contractor”                                     

اذا كاف أم مقاكؿ فرعي مستحقان بمكجب أم عقد اك اتفاقية متعمقة باالشغاؿ العفاءو نتيجةن لقكة قاىرة بناءن عمى  
شركط اضافية اك شركط اكسع مف تمؾ المحددة في ىذا " الفصؿ " ، فاف تمؾ االحداث اك الظركؼ االضافية اك 

 ة عدـ ادائو ، كال تخكلة أم اعفاء بمكجب أحكاـ ىذا " الفصؿ " . االكسع لمقكة القاىرة ال تعفي المقاكؿ في حال
 إنياء العقد اختياريان ، الدفع كاالخالء مف مسؤكلية االداء   : (19/6)

"Optional Termination, Payment and Release "                               
( يكمان باستمرار بسبب القكة القاىرة التي تـ ارساؿ 84لمدة ) اذا تعذر االداء في تنفيذ كؿ االشغاؿ بصكرة جكىرية 

( يكمان بسبب نفس 140( ، اك لفترات متتابعة تتجاكز بمجمكعيا أكثر مف )19/2إشعار بشأنيا بمكجب المادة )
بإنياء القكة القاىرة التي تـ ارساؿ اإلشعار بشأنيا ، فعندىا يمكف الم فريؽ اف يرسؿ الى الفريؽ االخر اشعاران 

( أياـ مف تاريخ ارساؿ االشعار ، كيتعيف عمى المقاكؿ 7العقد . كفي ىذه الحالة ، يصبح انياء العقد نافذان بعد )
 ( . 16/3المباشرة باتخاذ االجراءات لمتكقؼ عف العمؿ كازالة معداتو ، عمالن باحكاـ المادة )

ـك بتقدير قيمة االشغاؿ التي تـ انجازىا ، كاصدار عند انياء العقد بيذه الصكرة ، يتعيف عمى الميندس اف يق 
 شيادة دفع تتضمف ما يمي : 

 المبالغ الكاجبة الدفع مقابؿ أم عمؿ تـ تنفيذه كلو سعر محدد في العقد ، ك  -أ 
كمفة التجييزات كالمكاد التي جرل تثبيت شرائيا كالتي تـ تسمميا مف قبؿ المقاكؿ أك تمؾ التي تعاقد عمى  -ب 

ريدىا، كفي مثؿ ىذه الحالة تصبح ىذه التجييزات كالمكاد ممكان لصاحب العمػؿ ) كضمػػػف مسؤكليتو( حاؿ تك 
 تسديده الثمانيا ، كيتعيف عمى المقاكؿ تسميميا ككضعيا تحت تصرؼ صاحب العمؿ، ك 
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جػػػػػاز أم كمفػػػػة اك مسػػػػؤكلية اخػػػػرل تكبػػػػدىا المقػػػػاكؿ فػػػػي تمػػػػؾ الظػػػػركؼ بشػػػػكؿ معقػػػػكؿ نتيجػػػػة تكقعػػػػو الن -ج 
 االشغاؿ، ك 

كمفة ازالة االشغاؿ المؤقتة كمعدات المقاكؿ مف المكقع ، كاعادتيا الى مخازنو في بمده ) اك الى أم مكاف آخر  -د 
 شريطة عدـ تجاكز كمفة اعادتيا الى بمده ( ، ك 

فرغة ، كذلؾ عند كمفة ترحيؿ مستخدمي المقاكؿ كعمالو الذيف كاف قد استخدميـ لتنفيذ االشغاؿ بصكرة مت -ىػ  
 انياء ىذا العقد . 

 االخالء مف مسؤكلية االداء بمكجب القانكف  : (19/7)
"Release from Performance under the Law”                                  

القكة  بالرغـ مف أم حكـ آخر في ىذا "الفصؿ"، اذا نشأ أم حدث أك ظرؼ خارج عف سيطرة الفريقيف ) بما في ذلؾ 
القاىرة كلكف ليس محصكران بيا (، كجعؿ كفاء أحد الفريقيف اك كمييما بالتزاماتو التعاقدية مستحيالن اك مخالفان 
لمقانكف، أك يؤدم بمقتضى القانكف الذم يحكـ العقد الى اعفاء الفريقيف مف االستمرار في اداء أم التزاـ آخر 

 :فريقيف الى الفريؽ االخر بذلؾ الظرؼ اك الحدثبمكجب العقد عندئذ، كبعد اشعار مف أم مف ال
يعفى الفريقاف مف االستمرار في اداء أم التزاـ آخر ، كلكف بدكف االجحاؼ بحقكؽ أم منيما بخصكص أم  -أ 

 اخالؿ سابؽ بالعقد ، ك 
ب احكاـ يككف المبمغ الذم يترتب عمى صاحب العمؿ اف يدفعو الى المقاكؿ، ىك نفس ما يستحؽ دفعو بمكج -ب 

 ( آنفان ، كما لك أف العقد قد تـ انياؤه بمكجبيا . 19/6المادة )
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 الفصؿ العشػركف
 المطالبات كالخالفات كالتحكيـ

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Contractor`s Claims"مطالبات المقاكؿ :  (20/1)
اذا كاف المقاكؿ يعتبر نفسو مستحقان لمحصكؿ عمى تمديد في " مدة االنجاز " ك / اك اية دفعة اضافية بمكجب أم "  

مادة " مف ىذه الشركط ، اك لغير ذلؾ مف االسباب المتعمقة بالعقد ، فإنو يتعيف عميو اف يرسؿ الى الميندس إشعاران 
لظرؼ الذم أدل الى تكٌكف المطالبة .  يتعيف ارساؿ ىذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمميان ، مبينان فيو الحدث اك ا

 ( يكمان مف تاريخ دراية المقاكؿ اك كجكب درايتو بذلؾ الحدث اك الظرؼ . 28كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز )
لػػف يػػتـ تمديػػد مػػدة االنجػػاز ، كلػػف ( يكمػػان تمػػؾ ، فإنػػو 28إذا اخفػػؽ المقػػاكؿ فػػي ارسػػاؿ االشػػعار خػػالؿ فتػػرة الػػػ ) 

يكػػػػػكف المقػػػػػاكؿ مسػػػػػتحقان لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػى أم دفعػػػػػة اضػػػػػافية ، كبػػػػػذلؾ يعتبػػػػػر صػػػػػاحب العمػػػػػؿ أنػػػػػو قػػػػػد اخميػػػػػت 
مسػػػػؤكليتو فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتمػػػػؾ المطالبػػػػة . كفيمػػػػا عػػػػدا ذلػػػػؾ ،  فإنػػػػو ينبغػػػػي تطبيػػػػؽ االحكػػػػاـ التاليػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػػذه " 

 المادة ". 
اف يرسؿ اية إشعارات أخرل تككف مطمكبة بمكجب العقد ، كاف يقدـ التفاصيؿ المؤيدة كما يتعيف عمى المقاكؿ ايضان  

 لممطالبة ، كذلؾ لكؿ ما لو عالقة بالحدث اك الظرؼ المذككريف . 
ينبغي عمى المقاكؿ اف يقـك بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستمزمو الضركرة الثبات صحة المطالبة  

دكف اف يككف مضطران لالقرار  –قع اك في أم مكاف آخر مقبكؿ لدل الميندس . كيمكف لمميندس ، إما في المك 
بعد تسممو آلم اشعار بمكجب ىذه " المادة " ، اف يرصد حفظ السجالت ك / اك اف  –بمسؤكلية صاحب العمؿ عنيا 

يتيح لمميندس فرصة االطالع عمى يكعز الى المقاكؿ بمكاصمة تدكيف السجالت المعاصرة . كيتعيف عمى المقاكؿ اف 
 السجالت كتفحصيا ، كاف يقدـ لو نسخان منيا )اذا طمب منو ذلؾ(.

( يكمان مف تاريخ درايتو بالحدث أك الظرؼ الذم ادل الى 42كما ينبغي عمى المقاكؿ اف يرسؿ الى الميندس خالؿ ) 
درل بو ( ، اك خالؿ اية فترة اخرل يقترحيا  تككف المطالبة ) اك مف التاريخ الذم كاف مفركضان فيو اف يككف قد

المقاكؿ كيكافؽ عمييا الميندس ، مطالبةن مفصمةن بصكرة كافية كشاممة لمتفاصيؿ المؤيدة السس المطالبة كتمديد 
المدة ك / اك الدفعة االضافية المطالب بيا . اما اذا كاف لمحدث اك الظرؼ الذم ادل الى تككف المطالبة مفعكؿ 

 إنو : مستمر، ف
 تعتبر المطالبة المفٌصمة التي تـ تقديميا مطالبةن مرحمية ، ك - أ 
يتعيف عمى المقاكؿ اف يكاصؿ ارساؿ المطالبات المرحمية االخرل شيريان ، مبينان في كؿ منيا مدة التأخر المتراكـ  -ب 

 بصكرة معقكلة .ك/ اك المبمغ المطالب بو ، كغيرىا مف التفاصيؿ المؤيدة حسبما يطمبو الميندس 
 ( يكمان مف تاريخ انتياء اآلثار الناجمة عف28يتعيف عمى المقاكؿ أف يرسؿ مطالبتو النيائية خالؿ ) -ج

 الحدث أك الظرؼ، أك خالؿ أم مدة أخرل قد يقترحيا المقاكؿ كيكافؽ عمييا الميندس.     
 - ك أم تفاصيؿ اخرل مؤيدة لمطالبة سابقة( يكمان مف تاريخ تسممو مطالبة ما، ا42يتعيف عمى الميندس، خالؿ )

اف يقٌيـ المطالبة كيرد عمييا اما بالمكافقة، اك عدـ  –أك خالؿ أم فترة يقترحيا الميندس كيكافؽ عمييا المقاكؿ 
المكافقة مع بياف تعميقاتو مفصمة عمييا ، كلو ايضان اف يطمب أية تفاصيؿ اخرل ضركرية،كرغـ ذلؾ، فانو يعتبر 
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قديـ رٌده عمى اسس المطالبة خالؿ تمؾ الفترة ، كاذا لـ يًؼ الميندس بيذا االلتزاـ يمكف الم فريؽ اعتبار اف ممزمان بت
المطالبة قد تحكلت الى خالؼ، كألم فريؽ أف يحيؿ الخالؼ الى المجمس لمنظر فيو، عمى اف يرفؽ بتمؾ االحالة 

 المذكرات التي تثبت اف الميندس لـ يًؼ بالتزامو.
اف تتضمف كؿ شيادة دفع تمؾ المبالغ الخاصة بأم مطالبة أمكف إثبات استحقاقيا بصكرة معقكلة بمكجب أم يجب  

مف احكاـ العقد ذات الصمة .  ما لـ ، كالى أف ، يتـ تقديـ التفاصيؿ الكافية التي تثبت صحة االدعاء لكامؿ المطالبة 
جزء مف المطالبة الذم تمكف مف اف يثبت صحة ادعائو ، فإف استحقاؽ المقاكؿ بشأنيا ، يككف محصكران بذلؾ ال

 بشأنو . 
اك اف   -(، باالتفاؽ عمى 3/5يتعيف عمى الميندس خالؿ الفترة المحددة اعاله، اف يتصرؼ كفقان الحكاـ المادة )  

 يقـك بإعداد التقديرات المتعمقة بخصكص : 
 ( ، ك/ أك  8/4ئيا ( بمكجب المادة ) ( أم تمديد في مدة االنجاز ) سكاء قبؿ أك بعد انقضا1) 
 ( الدفعة االضافية ) اف كجدت( مما يستحؽ لممقاكؿ بمكجب احكاـ العقد . 2) 
كاذا لـ يمتـز المقاكؿ ، تعتبر متطمبات ىذه" المادة " اضافة لتمؾ الكاردة في أم" مادة " أخرل قد تنطبؽ عمى المطالبة 

خرل فيما يتعمؽ بأية مطالبة ، فينبغي اف يؤخذ في االعتبار مدل ) اف كجد ( أثر باحكاـ ىذه" المادة" أك أية" مادة "ا
ىذا االخفاؽ عمى التقصي المناسب لممطالبة عند تقدير أم تمديد في  مدة االنجاز ك/ اك اية دفعة اضافية بصكرة 

 مادة" . مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تـ استبعادىا بمكجب الفقرة الثانية مف ىذه " ال
 تعييف مجمس فٌض الخالفات ) المجمس(  : (20/2)

"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "               
(، كيتعيف عمى الفريقيف اف يقكما 20/4يتـ فٌض الخالفات مف قبؿ "مجمس فٌض الخالفات" اعماال الحكاـ المادة ) 

 ركة ضمف المدة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة . بتسمية اعضاء المجمس بصكرة مشت
يتككف " المجمس " مف عضك كاحد اك ثالثة اعضاء كما ىك محدد في ممحؽ عرض المناقصة مف اشخاص ذكم  

تأىيؿ مناسب ) االعضاء ( كاذا لـ يكف قد تـ تحديد عدد " االعضاء" كلـ يتـ االتفاؽ مف قبؿ الفريقيف عمى ذلؾ ، 
 بر ثالثة . فإف العدد يعت

اذا كاف " المجمس " يتككف مف ثالثة اعضاء يقـك كؿ فريؽ بتسمية عضك كاحد لمحصػكؿ عمػى مكافقػة الفريػؽ االخػر  
عميو ، كمف ثـ يقـك الفريقاف بالتشاكر مع العضكيف المعينيف لالتفاؽ عمى العضػك الثالػث ، كالػذم يػتـ تعيينػو رئيسػان 

 لممجمس . 
قائمة أعضاء مرشحيف مشاران الييا في العقد ، فانو يتـ اختيار اسماء االعضاء مف بيف  عمى انو اذا كانت ىنالؾ 

 االسماء الكاردة فييا ، باستثناء أم شخص غير قادر اك غير راغب في قبكؿ التعييف كعضك في المجمس . 
ة بحيث يشار الى الشركط تتـ صياغة االتفاقية بيف الفريقيف كعضك المجمس الكحيد اك كؿ عضك مف االعضاء الثالث 

العامة المتعمقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كممحؽ بالشركط الخاصة لمعقد ، مع ادخاؿ اية تعديالت يتفؽ 
 عمييا فيما بينيـ .

المنفرد اك لكؿو مف  يجب اف يتفؽ الفريقاف عند االتفاؽ عمى شركط التعييف عمى مقدار المكافآة لعضك المجمس 
 الثالثة ، كايضان عمى مقدار المكافأة الم مف الخبراء الذيف يستشيرىـ المجمس .األعضاء 

يجكز لمفريقيف مجتمعيف ، اذا اتفقا عمى ذلؾ في ام كقت ، احالة ام امر الى المجمس البداء الرأم حكلو ، لكنو ال  
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 يحؽ الم فريؽ أف يستشير " المجمس " في أم امر اال بمكافقة الفريؽ االخر .  
اذا اتفؽ الفريقاف عمى ىذا النحك في أم كقت ، فيجكز ليما تعييف شخص اك اشخاص بدالء كبتأىيؿ مناسب )  

ليككف أك يككنكا بدالء ( لعضكو اك اكثر مف اعضاء المجمس. كما لـ يتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ ، فإف التعييف 
ير قادر عمى اداء ميامو بسبب العجز اك الكفاة يصبح نافذان في حالة استنكاؼ أم عضك عف العمؿ اك انو اصبح غ

 ، اك بسبب االستقالة اك انياء التعييف.
اذا حصمت أم مف ىذه الظركؼ كلـ يمكف قد تـ تعييف البديؿ ، فانو يجب تعييف العضك البديؿ باتباع نفس  

كذلؾ بمكجب احكاـ ىذه "  االجراءات التي تـ مف خالليا تعييف العضك االصيؿ ، مف حيث تسميتو كالمكافقة عميو
 المادة " . 

يمكف انياء تعييف أم عضك باتفاؽ الفريقيف مجتمعيف ، كليس مف قبؿ أم مف صاحب العمؿ اك المقاكؿ باالنفراد .  
كما لـ يتـ االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ مف قبؿ الفريقيف ، فاف مدة تعييف " المجمس " ) بما في ذلؾ كؿ عضك فيو ( 

( نافذه ، إال اذا تـ النص في الشركط الخاصة  14/12بح " المخالصة " المنكه عنيا في المادة ) تنتيي عندما تيص
 اك اتفاقية فض الخالفات عمى غير ذلؾ .

 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييف " المجمس:  (20/3)
Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 

 دان :اذا انطبقت أم مف الحاالت التالية تحدي
لػػػـ يتفػػػؽ الفريقػػػاف عمػػػى تعيػػػيف عضػػػك المجمػػػس المنفػػػرد فػػػي المكعػػػد المحػػػٌدد ضػػػمف الفقػػػرة االكلػػػى مػػػف المػػػادة  - أ 

 ( ، اك 20/2) 
اخفؽ أم فريؽ في تسمية عضك ما ) لممكافقة عميو مف قبؿ الفريؽ االخر ( اذا كاف " المجمس" يتككف مف  -ب 

 كثالثة اعضاء في المكعد المذككر اعاله ، ا
 لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف العضك الثالث ) رئيس المجمس ( في المكعد المذككر اعاله ، اك -ج 
( يكمان مف انتياء ميمة العضك المنفرد لممجمس ،  42لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف أم عضك بديؿ خالؿ مدة )  -د 

اك العجز عف اداء المياـ اك بسبب االستقالة اك  اك احد االعضاء الثالثة لممجمس ، بسبب استنكافو اك بسبب الكفاة
بناءن عمى طمب أم  –انياء التعييف، فعندىا ، تقـك جية التعييف أك الشخص الرسمي المسمى في الشركط الخاصة 

كيككف ىذا  ،بتعييف عضك المجمس ىذا  –الفريقيف  مف الفريقيف أك كمييما كبعد اجراء التشاكر الالـز مع كال
ائيان كقطعيان ، كما يتعيف عمى الفريقيف أف يدفعا مكافآة ىذه الجية أك الشخص الرسمي الذم قد تـ تعيينو التعييف ني
 مناصفة.

 

 اتخاذ القرار مف قبؿ مجمس فٌض الخالفات ) المجمس (: (20/4)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "                      

ف أم نكع كاف بيف الفريقيف ، فيما يتصؿ اك ينشأ عف العقد عف تنفيذ االشغاؿ ، بما في ذلؾ أم اذا نشأ خالؼ م 
خالؼ حكؿ أم شيادة أك تقديرات أك تعميمات أك رأم اك تحديد قيمة مف قبؿ الميندس ، فإنو يمكف الم فريؽ احالة 

نسختيف مف ذلؾ االشعار الى الفريؽ االخر الخالؼ خطيان الى " المجمس " لدراستو كاتخاذ قرار بشأنو ، مع ارساؿ 
 كالميندس ، كعمى اف يتـ التنكيو بأف احالة الخالؼ ىذه تتـ كفقان الحكاـ ىذه " المادة " . 

كاذا كاف " المجمس " مككنا مف ثالثة اعضاء ، فإف المجمس يعتبر انو قد تسمـ اشعار احالة الخالؼ اليو كفقان  
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 اريخ الذم يتسمـ فيو رئيس المجمس مثؿ ىذا االشعار . الحكاـ ىذه " المادة " بالت
يتعيف عمى الفريقيف اف يقدما الى المجمس كؿ المعمكمات االضافية بدكف تكافو ، كاف يكفرا امكانية الدخكؿ الى  

 المكقع كالتسييالت المناسبة مما قد يطمبو " المجمس " لغرض تمكيف المجمس مف اتخاذ قرار بشأف ذلؾ الخالؼ ،
 كيفترض ضمنان اف المجمس ال يعمؿ كييئة تحكيـ.

( يكما مف تاريخ تسممو اشعاران بإحالة الخالؼ اليو ، اك خالؿ اية 84يتعيف عمى " المجمس " خالؿ مدة ال تتجاكز )  
مال ، فترة اخرل يقترحيا المجمس كيكافؽ عمييا الفريقاف ، اف يتخذ قراره بشأنو ، كيشترط في ىذا القرار اف يككف مع

كاف ينكه فيو عمى انو يتـ اصداره عمالن باحكاـ ىذه " المادة " . كيعتبر ىذا القرار ممزمان لمفريقيف كيتعيف عمييما 
تنفيذه ما لـ كحتى تتـ مراجعتو بطريقة التسكية الكٌدية اك مف خالؿ اجراءات التحكيـ كما سيرد الحقان ، كما لـ يكف 

اك انيائو ، فانو يتعيف عمى المقاكؿ في مثؿ ىذه الحالة اف يستمر في تنفيذ قد جرل التخمي عف العقد اك نقضو 
 االشغاؿ كفقان الحكاـ العقد . 

( يكمان مف تاريخ تسممو لمقرار ، اف يرسؿ إشعاران 28بقرار " المجمس "  فعميو خالؿ ) أحد الفريقيف ضاذا لـ ير  
( يكمان ) اك 84" المجمس " مف اصدار قراره خالؿ فترة الػ )لمفريؽ االخر يعممو فيو بعدـ رضاه . كاذا لـ يتمكف 

حسبما يتفؽ عميو خالفان لذلؾ ( مف تاريخ تسممو طمب احالة الخالؼ اليو ، عندئذ يجكز ألم فريؽ خالؿ فترة الػ 
 ( يكمان المنقضية ، اف يعمـ الفريؽ االخر بعدـ رضاه . 84( يكمان التالية لفترة الػ )28)

اتيف الحػػػػالتيف ، يتعػػػػيف بيػػػػاف االمػػػػر المتنػػػػازع عميػػػػو كاسػػػػباب عػػػػدـ الرضػػػػى فػػػػي ذلػػػػؾ اإلشػػػػعار ، فػػػػي أم مػػػػف ىػػػػ 
ككػػػذلؾ التنكيػػػو عمػػػى انػػػو يػػػتـ اصػػػداره بمكجػػػب احكػػػاـ ىػػػذه " المػػػادة " . كباسػػػتثناء مػػػا يػػػرد تاليػػػان فػػػي المػػػادتيف 

اال اذا تػػػػـ اصػػػػدار ( فإنػػػػو ال يجػػػػكز ألم فريػػػػؽ المباشػػػػرة بػػػػأجراءات التحكػػػػيـ حػػػػكؿ الخػػػػالؼ،  20/8 (ك )20/7)
 االشعار بعدـ الرضى عمى النحك المحدد في ىذه " المادة " . 

أمػػػا اذا قػػػاـ " المجمػػػس " باصػػػدار قػػػراره المتعمػػػؽ بػػػأم أمػػػر متنػػػازع عميػػػو ، كلػػػـ يصػػػدر إشػػػعار بعػػػدـ الرضػػػا مػػػف  
كممزمػػػا لكػػػال ( يكمػػػان مػػػف بعػػػد تػػػاريخ تسػػػممو لمقػػػرار ، فػػػإف قػػػرار " المجمػػػس " يصػػػبح نيائيػػػان 28أم فريػػػؽ خػػػالؿ )

 الفريقيف . 
 "Amicable Settlement"التسكية الكدية  : (20/5)

( اعاله ، فإنو يتعيف عمػى الفػريقيف محاكلػة تسػكية الخػالؼ بشػكؿ 20/4اذا صدر اشعار بعدـ الرضى اعماالن لممادة ) 
د اليػكـ السػادس كالخمسػيف كدم كمالـ يتفؽ الفريقاف عمى خالؼ ذلؾ، فإنو يجكز البػدء بػإجراءات التحكػيـ فػي أك بعػ

 مف تاريخ ارساؿ االشعار بعدـ الرضى ، حتى لك لـ تتـ محاكلة تسكية الخالؼ بينيما كديان .  
 " Arbitration"   التحكيػػـ : (20/6)
مػػا لػػـ يكػػف قػػد تمػػت تسػػكية الخػػالؼ كديػػان ، فػػإف أم خػػالؼ حػػكؿ قػػرار " المجمػػس " ) اف كجػػد ( بشػػأنو، ممػػا لػػـ  

كممزمػػػان، تػػػتـ تسػػػكيتو) بكاسػػػطة التحكػػػيـ الػػػدكلي(. كمػػػا لػػػـ يتفػػػؽ الفريقػػػاف عمػػػى غيػػػر ذلػػػؾ، فانػػػو  يصػػػبح نيائيػػػان 
:-   

 .( ، كI.C.Cتتـ تسكية الخالؼ نيائيان بمكجب قكاعد التحكيـ الصادرة عف غرفة التجارة الدكلية )  -أ 
مكجػػػػب قكاعػػػػد التحكػػػػيـ تػػػػتـ تسػػػػكية الخػػػػالؼ مػػػػف قبػػػػؿ ىيئػػػػة تحكػػػػيـ مككنػػػػة مػػػػف ثالثػػػػة اعضػػػػاء يعينػػػػكف ب -ب 

 المذككرة ، ك 
 ( . 1/4تتـ اجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة في المادة ) -ج 
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تتمتع ىيئة التحكيـ بصالحية كاممة لمكشؼ كمراجعة كتنقيح اية شيادة اك تقديرات اك تعميمات اك اراء اك تقييـ صدر  
يما يتعمؽ بالخالؼ ، عممان بأنو ال شئ يمكف اف ينزع عف الميندس ، كأم قرار صادر عف مجمس فٌض الخالفات ف

 االىمية عف الميندس مف المثكؿ اماـ ىيئة التحكيـ لإلدالء بشيادتو اك تقديـ ادلة في أم امر متعمؽ بالخالؼ . 
كما ينبغي عدـ تقييد أم مف الفريقيف في االجراءات اماـ ىيئة التحكيـ بخصكص البينات اك الحجج التي سبؽ  

حيا اماـ " المجمس " قبؿ اتخاذ قراره ، اك االسباب المذككرة في اشعار عدـ الرضى ، كما يعتبر أم قرارو  لممجمس طر 
 " بٌينو مقبكلة في التحكيـ . 

يجكز المباشرة بالتحكيـ قبؿ اك بعد انجاز االشغاؿ ، كيجب اف ال تتأثر التزامات أم مف الفريقيف أك الميندس أك "  
 تمت المباشرة باجراءات التحكيـ اثناء تنفيذ االشغاؿ .  المجمس " اذا

 عدـ االمتثاؿ لقرار " المجمس " : (20/7)
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "     

 في حالة انو : 
 ( ، ك 20/4لـ يقـ أم فريؽ بإرساؿ اشعار بعدـ الرضى خالؿ الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 اصبح قرار " المجمس " المتعمؽ بالخالؼ المنظكر ) اف كجد ( نيائيان كممزمان ، ك  -ب 
 اخفؽ أم فريؽ في االمتثاؿ ليذا القرار ،  -ج 
اف يحيػػػػػػػؿ  –بػػػػػػػدكف االجحػػػػػػػاؼ بػػػػػػػأم حقػػػػػػػكؽ اخػػػػػػػرل قػػػػػػػد تكػػػػػػػكف لػػػػػػػو  –عندئػػػػػػػذ ، يمكػػػػػػػف لمفريػػػػػػػؽ االخػػػػػػػر  

( كفػػػػػػي مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة ، ال تطبػػػػػػؽ 20/6مػػػػػػادة )مكضػػػػػػكع عػػػػػػدـ االمتثػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا الػػػػػػى التحكػػػػػػيـ بمكجػػػػػػب ال
 ( المتعمقة بالتسكية الكدية.20/5( المتعمقة بقرار المجمس ك )20/4احكاـ المادتيف )

 انقضاء فترة تعييف ) المجمس(  : (20/8)
  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "          

يف فيمػػػا يتصػػػؿ بالعقػػػد اك ممػػػا ىػػػك ناشػػػئ عنػػػو اك عػػػف تنفيػػػذ االشػػػغاؿ ، كلػػػـ يكػػػف اذا نشػػػأ أم خػػػالؼ بػػػيف الفػػػريق 
ىنالػػػػؾ كجػػػػكد " لمجمػػػػس " فػػػػٌض الخالفػػػػات " سػػػػكاء بسػػػػبب انقضػػػػاء فتػػػػرة تعيينػػػػو ، اك لغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف االسػػػػباب، 

 فإنو : 
بالتسػػػػػكية  ( المتعمقػػػػػة20/5( المتعمقػػػػػة بقػػػػػرار المجمػػػػػس ، كال المػػػػػادة )20/4ال يػػػػػتـ تطبيػػػػػؽ احكػػػػػاـ المػػػػػادة ) -أ 

 الكدية ، ك 
 ( . 20/6يمكف اف يحاؿ الخالؼ مباشرة الى التحكيـ بمكجب احكاـ المادة ) -ب 
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 الجػػزء الثالػث 
 الشػػػركط الخاصػػػة  

 
 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

94 

 

 الفيرس 
 96 ةالشركط الخاص - أ الجزء الثالث

 97 األحكػاـ العامة األكؿ
 99 صاحب العمػػؿ الثاني
 100 المينػػػػدس الثمث
 101 المقػػػػػاكؿ الرابع
 103 المستخدمكف كالعماؿ السادس
 105 التجييزات اآللية كالمكاد كالمصنعية السابع
 106 المباشرة كالتأخيرات كتعميؽ العمؿ الثامف
 107 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 108 تسٌمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ العاشر

 110  المسؤكلية عف العيكب الحادم عشر
 111 كيؿ األشغاؿ كتقدير القيمة  الثاني عشر
 112 التغيػيرات كالتعديالت الثالث عشر
 114 قيمة العقد كالدفعات الرابع عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاكؿ  السادس عشر  116 تعميؽ العمؿ كا 
 117 المخاطر كالمسؤكلية السابع عشر
 120 التأمػػػػػيف الثامف عشر
 121 المطالبات كالخالفات كالتحكيـ العشركف

 124 الشركط الخاصة اإلضافية -ب 
 132 معمكمات مطمكبو مف المقاكؿ 
 136 نماذج العرض كالضمانات كاالتفاقيات كالبيانات ج
 137 نمكذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 138 ممحؽ عرض المناقصة 2ج
 142 نمكذج كفالة المناقصة 3ج
 143 نمكذج اتفاقية العقد 4ج
 145 نمكذج اتفاقية فٌض الخالفات ) مجمس بعضك كاحد (  5ج
 146 نمكذج اتفاقية فٌض الخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء ( 6ج

 147 شركط اتفاقية فٌض الخالفات 
 150 فالة التنفيذ (نمكذج ضماف األداء ) ك 7ج
 151 نمكذج ضماف إصالح العيكب ) كفالة إصالح العيكب ( 8ج
 152 نمكذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 153 نمكذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ االشغاؿ  10ج
 154 نمكذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 155 نمكذج التزامات المقاكؿ 12ج
 156 ات األخرل إقرار متعمؽ بالدفع 13ج
 157 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة  14ج



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

95 

 

 
 عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية

  الجزء الثالث : الشركط الخاصة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 .....................................................إعادة تاىيؿ شكارع أـ صيحكف  المشركع:
     

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

 ........................................................................0202ـ. خ     / العطاء رقـ: 
 
 
 
 الشركط الخاصة . - أ
 خاصة اإلضافية.الشركط ال -ب
 نماذج العرض كالضمانات كاالتفاقيات كالبيانات .  -ج

     
 
 

يعتبر ىذا الجزء مف دفتر عقد المقاكلة المكحد متممان لجزء الشركط العامة ،  كتعتمد الشركط الكاردة في ىذا     
 الجزء كشركط خاصة لمعقد .

يؿ عمى مكاد الشركط العامة يعتبر سائدان كيؤخذ بو بالقدر إٌف ما يرد في ىذه الشركط مف إضافة أك إلغاء أك تعد    
 الذم يفسر أك يضيؼ أك يمغي أك يعٌدؿ عمى تمؾ " المكاد " .
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 الشركط الخاصة     -أ
 

 األحكاـ العامة  -
 صاحب العمؿ -
 المينػػدس -
 المقػػػاكؿ -
 المستخدمكف كالعماؿ -
 التجييزات كالمكاد كالمصنعية -
 كتعميؽ العمؿ  المباشرة كالتأخيرات -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ -
 كيؿ األشغاؿ كتقدير القيمة -
 التغيػيرات كالتعديالت -
 قيمة العقد كالدفعات -
نياء العقد مف قبؿ المقاكؿ -  تعميؽ العمؿ كا 
 المخاطر كالمسؤكلية  -
 التأميػػػف  -
 المطالبات ، الخالفات كالتحكيـ  -
 
 
 
 

 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

97 

 

 كؿالفصؿ األ 
 األحكاـ العامة 

  "General Provisions " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -الفرقاء كاألشخاص : –( 1/1/2المادة )
 

 ( ما يمي :1/1/2/2يضاؼ إلى البند )
 "  " كيعتبر صاحب العمؿ الفريؽ األكؿ في العقد

 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11البند )
 المكظؼ:

المكظؼ الرسمي أك المستخدـ أك الممثؿ أك الككيؿ لدل صاحب العمؿ أك مف يمثمو صاحب العمؿ، ك يشمؿ ذلؾ  
 العامميف لدل المؤسسات الحككمية كالشركات التي تساىـ بيا الحككمة.

 

 ( 1/1/3/1البند )
 -كط العامة كيستعاض عنو بالفقرة التالية :يمغى النص االساسي الكارد في الشر  –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تـ النص في ممحؽ  ( يكمان 14يعني التاريخ الذم يسبؽ المكعد النيائي اليداع عركض المناقصات بػ )

 عرض المناقصة عمى غير ذلؾ  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقكلة

ذا طرأت الحاجة لتككف أكثر مف تمؾ المدة فيجب أف 14) ىي المدة التي ال تزيد عف ( يكما، أينما كجدت، كا 
 يككف تبريرىا مقبكال مف صاحب العمؿ.

 

 المبالغ كالدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاؼ البنداف التالياف إلى نياية المادة :

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرل :
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أتعاب االستشارات أك أتعاب الككالء أك غيرىا المباشرة كغير المباشرة كأم شيء ذك قيمة مادية ىي جميع العمكالت أك 
دفعيا المقاكؿ أك تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف " كيشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كصفان مفصالن 

شكؿ مباشر أك غير مباشر مف قبؿ المقاكؿ أك نيابة عنو ، ليذه الدفعات األخرل كسببيا ، سكاء تـ دفعيا أك كانت ستدفع ب
أك مف قبؿ مقاكليو مف الباطف أك نيابة عنيـ أك أم مف مكظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ ، كذلؾ فيما يتعمؽ بالدعكة إلى 

أك المفاكضات التي  تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أك عممية المناقصة / المزاكده نفسيا كاإلحالة عمى المقاكؿ
 تجرم إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعالن. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنكعة :
 

ىي جميع المبالغ سكاء كانت عمكالت أك أتعاب استشارات أك أتعاب أك غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أك غير مباشر أك شيئ ذك قيمة 
فع مثؿ ىذه المبالغ أك تقديـ ىذه األشياء سكاء مباشرة أك بالكاسطة ، كبغض النظر عما إذا كاف مادية أك الكعكد أك التعيدات لد

ذلؾ تـ مف قبؿ المقاكؿ أك نيابة عنو أك مف قبؿ مقاكليو مف الباطف أك نيابة عنيـ أك أم مف مستخدمييـ كككالئيـ أك ممثمييـ 
ال ك ذلؾ فيما يتعمؽ بالدعكة إلى تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا كالتي تدفع إلى أم " مكظؼ " سكاء تصرؼ بصفة رسمية أـ 

 العقد أك عممية المناقصة / المزاكدة  نفسيا أك اإلحالة عمى المقاكؿ أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعالن .
 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
 ي كؿ شركط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أم كمفة كيذه مع ربح معقكؿ " بحيث يحسب الربح بنسبة" ف
 ج( (. -16/4% ( مف ىذه الكمفة "  ) كىذه النسبة ال تنطبؽ عمى الربح الفائت الكارد في المادة )5)  

 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 

 سي كيستعاض عنيا بالفقرة التالية :تمغى الفقرة األخيرة مف النص األسا
" كما يتعيف عمى المقاكؿ أف يدفع رسـك الطكابع كغيرىا مف النفقات المشابية التي قد تتحقؽ عمى إبراـ ىذه االتفاقية بمكجب 

 القكانيف النافذة " .
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 الفصؿ الثاني
 صاحب العمؿ

 "The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أفراد صاحب العمؿ : –(  2/3المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" فػػػي حالػػػة كجػػػكد مقػػػاكليف آخػػػريف يعممػػػكف فػػػي المكقػػػع لصػػػالح صػػػاحب العمػػػؿ ، فإنػػػو يجػػػب تضػػػميف عقػػػكدىـ أحكامػػػان مماثمػػػة 
ا يتعػػػػيف عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ أف يشػػػػعر المقػػػػاكؿ بكجػػػػكد ىػػػػؤالء المقػػػػاكليف لمتعػػػػاكف كااللتػػػػزاـ بتػػػػكفير إجػػػػراءات السػػػػالمة ، كمػػػػ

 اآلخريف " .
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمؿ : –(  2/4المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

اؽ عمى المشركع خالؿ مدة " تككف الترتيبات المالية التي يقـك صاحب العمؿ بإشعار المقاكؿ عنيا متمثمة في كتاب التزاـ باإلنف
 اإلنجاز ، إاٌل إذا تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ترتيبات أخرل حسب ظركؼ المشركع كطريقة تمكيمو كخصكصياتو األخرل " .
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 الفصؿ الثالث
 الميندس      

       " The Engineer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         

 : كاجبات كصالحية الميندس –(  3/1المادة ) 
 

يمارس الميندس الصالحيات المنكطة بو تحديدان في العقد ، أك تمؾ المفيكمة مف العقد ضمنان بحكـ الضركرة كيتعيف  عميو الحصكؿ 
عالـ المقاكؿ خطٌيان بذلؾ  الية :في األمكر الت عمى مكافقة صاحب العمؿ المسبقة كا 

 
 إصدار التعميمات بتغيير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعكيضات التأخير .  -2
 المكافقة عمى تعيػيف المقاكليف الفرعيػيف . -4
 إصدار األمر بتعميؽ العمؿ . -5
 

 : استبداؿ الميندس –(  3/4المادة ) 
 

 -يمغى النص األصمي كيستعاض عنو بما يمي :
( يكما مف تاريخ االستبداؿ أف يشعر 28استبداؿ الميندس ، فإنو يتعيف عميو قبؿ ميمة ال تقؿ عف ) إذا اعتـز صاحب العمؿ

ذا كاف لممقاكؿ اعتراض معقكؿ عميو فإنو  المقاكؿ بذلؾ ، كأف يحدد في إشعاره اسـ كعنكاف كتفاصيؿ خبرة الميندس البديؿ . كا 
( يكمان مف تاريخ تسممو إشعار صاحب العمؿ مع بياف التفاصيؿ  14يتعيف عمى المقاكؿ أف يشعر صاحب العمؿ بذلؾ خالؿ )

المدعمة العتراضو. كلدل تسمـ صاحب العمؿ لمثؿ ىذا اإلشعار كالتفاصيؿ المذككرة ، يقـك صاحب العمؿ باتخاذ القرار الذم يرتئيو 
 كيككف قراره نيائيان كباتان .

 

 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 ية :االجتماعات اإلدار 
" لمميندس أك لممثؿ المقاكؿ أف يدعك كؿ منيما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمكر العمؿ ، كيتعيف عمى الميندس في 
لى صاحب العمؿ ، مع مراعاة أف تككف  مثؿ ىذه الحالة أف يسجؿ محضران لحيثيات االجتماع كيسمـ نسخة منو لكؿ مف الحاضريف كا 

 اؿ مطمكبة مف أم منيـ متكافقة مع أحكاـ العقد " .المسؤكليات عف أية أفع
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 الفصؿ الرابع 
 المقاكؿ

   "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضماف األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 األصمية كيستعاض عنو بالتالي : يمغى نص الفقرات الثانية كالثالثة كالرابعة مف المادة
 

( يكمان مف تاريخ تسممو لكتاب القبكؿ إاٌل إذا نص عمى 14يتعيف عمى المقاكؿ أف يقدـ ضماف األداء إلى صاحب العمؿ خالؿ )"
خالؼ ذلؾ ، كأف يرسؿ نسخة مف الضماف إلى الميندس . كبخالؼ ذلؾ يعتبر المقاكؿ مستنكفان عف عرض مناقصتو كيحؽ لصاحب 

 لعمؿ أف يصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ كأف تقدـ بيا.ا

ينبغي أف يككف ضماف االداء صادران مف دكلة مكافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ كأف يقدمو المقاكؿ حسب النمكذج المرفؽ بيذه 
ذا كاف ضماف األداء كفالة بنكية فإنو يجب إصداره مف قبؿ بنؾ محمي مرخص ، كما  يجب تعزيز أم ضماف الشركط الخاصة . كا 

ذا لـ يكف الضماف بنمكذج كفالة بنكية فإنو يتعيف أف يككف  صادر عف أم بنؾ أجنبي مف قبؿ أحد البنكؾ المحمية المرخصة . كا 
 صادران عف مؤسسة مالية مسجمة كمرخصة لمعمؿ في األردف كأف يككف مقبكالن لدل صاحب العمؿ .

% مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػػد ، أك أف 5ض قيمػػػػة ضػػػػماف األداء لتصػػػػبح بنسػػػػػبة بعػػػػد صػػػػدكر شػػػػيادة تسػػػػػمـ األشػػػػغاؿ يمكػػػػف أف تخفػػػػػ
% مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػد ، أك تخفػػػػيض قيمػػػػة ضػػػػماف 5يسػػػػتبدؿ بيػػػػا ضػػػػماف إصػػػػالح العيػػػػكب ) كفالػػػػة إصػػػػالح العيػػػػكب ( بكاقػػػػع  

 %( .5األداء إلى )
ممحؽ عرض المناقصة إلى أف  كما يتعيف عمى المقاكؿ أف يتأكد مف أف يبقى ضماف األداء سارم المفعكؿ بالقيمة المحددة في

ذا احتكت شركط الضماف عمى تاريخ النقضائو ، كتبيف بأٌف المقاكؿ لف يككف مخكالن بتسمـ أم مف  ينجز المقاكؿ األشغاؿ . كا 
يد ( يكمانُي . فإنو يتعيف عميو أف يقـك بتمد 28شيادتي اإلنجاز أك األداء بتاريخ يسبؽ المكعد النيائي لصالحية أم منيما بمدة )

 . "سرياف الضماف إلى أف يتـ إنجاز األشغاؿ أك إصالح العيكب حسب كاقع الحاؿ 
 

 المقاكلكف الفرعيكف : –(  4/4المادة ) 
 يضاؼ ما يمي إلى نياية " المادة " :

 

% ( 33إٌف الحػػػد األقصػػػى لمجمػػػكع المقػػػاكالت الفرعيػػػة التػػػي يسػػػػمح لممقػػػاكؿ الرئيسػػػي إيكاليػػػا إلػػػى المقػػػاكليف الفرعيػػػػيف ىػػػػك )
مػػػف قيمػػػة العقػػػد المقبكلػػػة كفقػػػان السػػػعار العقػػػد إاٌل إذا كػػػاف المقػػػاكؿ الفرعػػػي مطمكبػػػان بمكجػػػب العقػػػد ، كعمػػػى المقػػػاكؿ أف يرفػػػؽ 
بعرضػػػو كشػػػفان يبػػػيف فيػػػو األعمػػػاؿ التػػػي سػػػيقـك بإيكاليػػػا إلػػػى المقػػػاكليف الفرعيػػػػيف مػػػع تحديػػػد النسػػػبة مػػػف قيمػػػة العقػػػد لكمعمػػػؿ 

مػػػى المقػػػاكؿ أثنػػػاء فتػػػرة التنفيػػػذ تزكيػػػد المينػػػدس كصػػػاحب العمػػػؿ بنسػػػخ عػػػف جميػػػع عقػػػكد سػػػينفذ مػػػف قبػػػؿ أم مقػػػاكلفرعي . ع
بػػػالغ صػػػاحب العمػػػؿ عػػػف أيػػػة  المقػػػاكالت الفرعيػػػة ، كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس التأكػػػد مػػػف عػػػدـ تجػػػاكز النسػػػبة المبينػػػة آنفػػػان كا 

 مخالفات بيذا الخصكص .
قػػػانكف مقػػػاكلي اإلنشػػػاءات، فيػػػتـ اإللتػػػزاـ بالنسػػػبة التػػػي يقررىػػػا مػػػف  16فػػػي حػػػاؿ العطػػػاءات التػػػي تنطبػػػؽ عمييػػػا أحكػػػاـ المػػػادة 

 مجمس الكزراء .



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

102 

 

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرتاف التاليتاف إلى نياية المادة :

طمكبػػة مػػف " إذا كػػاف ىنالػػؾ عػػدة مقػػاكليف يعممػػكف فػػي المكقػػع فػػي نفػػس الكقػػت ، تػػتـ إعػػادة النظػػر فػػي قائمػػة إجػػراءات السػػالمة الم
 المقاكؿ ، كفي ىذه الحالة يتـ تحديد التزامات صاحب العمؿ بشأنيا .

يتعػػيف عمػػى المقػػاكؿ كصػػاحب العمػػؿ كالمينػػدس االلتػػزاـ بػػأمكر السػػالمة العامػػة كاألمػػكر المتعمقػػة بيػػا " كفقػػان ألحكػػاـ كػػكدات البنػػاء 
 الكطني .

 

 تككيد الجكدة : –(  4/9المادة ) 

ىنالؾ حاجة إلى كجكد نظاـ لتككيد الجكدة في األشػغاؿ فإنػو يتعػيف بيػاف ذلػؾ فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة إذا قرر صاحب العمؿ أٌف 
يراد التفاصيؿ في كثائؽ العقد فاف لـ يتـ بياف ذلؾ فال يككف نظاـ الجكدة مطمكبان..  أك في الشركط الخاصة اإلضافية ، كا 

 يا:معدات صاحب العمؿ كالمكاد التي يقدم –(  4/20المادة ) 
 

يجب أف يحدد في الشركط الخاصػة اإلضػافية كػؿ بنػد مػف المعػدات أك المػكاد التػي سػيقكـ صػاحب العمػؿ بتشػغيميا أك بتقػديميا إلػى 
المقاكؿ بصكرة مفصمة ، كلبعض أنكاع التسييالت يتعيف تحديد األحكػاـ األخػرل لتكضػيح نػكاحي المسػؤكلية كالتأمينػات فػي الشػركط 

 الخاصة اإلضافية .
 األمف في المكقع : –(  4/22ة ) الماد

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
" إذا تكاجد أكثر مف مقاكؿ في المكقع ، فإنو يجب تحديد مسؤكلية صاحب العمؿ ككؿ مف المقاكليف اآلخريف المكجكديف فػي المكقػع 

 في الشركط الخاصة اإلضافية .
 

 ية( :االشغاؿ المؤقتة )إضاف –(  4/25المادة ) 

 
 األشغاؿ المؤقتة :

 

دامتيػػا كصػػيانتيا كتشػػغيميا ، فػػي جػػدكؿ  -أ يػػتـ بيػػاف متطمبػػات األشػػغاؿ المؤقتػػة المطمػػكب مػػف المقػػاكؿ تنفيػػذىا أك تقػػديميا كا 
 الكميات كبنكد في قسـ األعماؿ التمييدية .

 كما يتعيف بياف أية أشغاؿ مؤقتة سيقـك صاحب العمؿ بتزكيدىا . -ب
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 الفصؿ السادس
 المستخدمكف كالعماؿ 
   "Staff and Labour " 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 تعيػيف المستخدميف كالعماؿ :  –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
مة كالقكانيف المتعمقة باستخداـ العماؿ األجانب كااللتزاـ باتباع القكانيف المحمية المرعية بخصكص " يتعيف عمى المقاكؿ مراعاة األنظ

 اإلقامة كتصاريح العمؿ المتعمقة بيـ " .
 
 
 

 ساعات العمؿ : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
، االثنيف ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمؿ يكميان  " تككف أياـ العمؿ خالؿ األسبكع : ) السبت ، األحد

 بحيث ال يستثنى يـك السبت مف أياـ العمؿ األسبكعية " .
 

 مناظرة المقاكؿ :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
المستخدميف لدل المقاكؿ الذيف يجب أف يستخدمكا ىذه المغة  " لمتأكد مف حسف استعماؿ لغة االتصاالت ، يمكف تحديد نسبة

 بطالقة ، أك انو يتعيف عمى المقاكؿ تكظيؼ عدد مناسب مف المترجميف  " .
 
 

 مستخدمك المقاكؿ : –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد كمؤىالت جياز المقاكؿ المنفذ ، حسب ما ىك مدرج في الشركط الخاصة االضافية.
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12 المادة )
 

 مقاكمة الحشرات كالقكارض : -أ
يتعيف عمى المقاكؿ في كؿ كقت أف يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدميف كالعماؿ العامميف في المكقع مف 

ناسبة ضدىا أذل الحشرات كالقكارض ، كأف يقمؿ مف خطرىا عمى الصحة . كما يتعيف عميو أف يكفر أدكية  الكقاية الم
 لمستخدميو كأف يتقيد بأية تعميمات صادرة عف أم سمطة صحية محمية ، بما فييا استعماؿ مبيدات الحشرات .

 

 حظر تعاطي المخدرات كالمشركبات الكحكلية : -ب
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يحظر عمى المقاكؿ أف يحضر إلى مكقع العمؿ أم مشركبات كحكلية أك مخدرات ، أك أف يسمح أك يتغاضى عف 
 لو كمستخدميو أك عماؿ كمستخدمي مقاكليو الفرعيػيف بتعاطييا في المكقع .قياـ عما

 

 حظر استعماؿ األسمحة : -ج
 

يحظر عمى المقاكؿ أف يحضر إلى مكقع العمؿ ، أك أف يستعمؿ فيو أية أسمحة أك ذخيرة أك مكاد متفجرة يمنعيا 
قاكليو الفرعيػيف مف حيازة ىذه األسمحة القانكف ، كيجب عميو أف يمنع عمالو كمستخدميو كعماؿ كمستخدمي م

 كالذخائر في المكقع .
 

 احتراـ الشعائر الدينية كااللتزاـ بالعطؿ الرسمية : -د
 

 عمى المقاكؿ أف يتقيد بأياـ األعياد الرسمية كأف يراعي الشعائر الدينية المتعارؼ عمييا .
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 الفصؿ السابع 
 المصنعيةالتجييزات اآللية كالمكاد ك 

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 ضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .ت
" إذا كانت األشغاؿ تنفذ بقركض مف قبؿ مؤسسة مالية تقتضي قكاعدىا إلزاـ صاحب العمؿ بشراء بعض التجييزات أك المكاد مف 

 Eligibleأسكاؽ محددة كضمف شركط محددة فيتـ االلتزاـ بذلؾ ، حسب ما ىك منصكص عميو في بياف " دكؿ المصدر المؤىمة " 
Source Countries  " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

إيضاحا لما كرد في ىذه المادة  فإٌف المقاكؿ يتحمؿ  تكاليؼ ما يترتب عمى إجراء االختبارات المنصكص عمييا في العقد ) بما فييا 
 المكاصفات الخاصة كالعامة (  أثناء التنفيذ كعند اإلنجاز .
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 ثامفالفصؿ ال
 المباشرة كالتأخيرات كتعميؽ العمؿ

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
ذا كانػػت األشػػغاؿ سػػكؼ يػػتـ تسػػممي ا عمػػى مراحػػؿ ، فإنػػو يجػػب تحديػػد تمػػؾ المراحػػؿ كأقسػػاـ فػػي ممحػػؽ عػػرض المناقصػػة أك فػػي " كا 

 الشركط الخاصة اإلضافية  " .
 

 

 برنامج العمؿ : –(  8/3المادة ) 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
 و إشعار الميندس بضركرة تقديميا .( يكمان مف تاريخ تسمم14" يتعيف عمى المقاكؿ أف يقٌدـ برامج العمؿ المعٌدلة خالؿ )

 
 تعكيضات التأخير : –(  8/7المادة ) 

ينص في ممحؽ عرض المناقصة اك في الشركط الخاصة االضافية عمى قيمة تعكيضات التأخير لكؿ قسـ مف االشغاؿ ككيفية 
 احتسابيا في حالة التراكـ .

 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 : مكافأة اإلنجاز المبكر
إذا كانػػت حاجػػة صػػاحب العمػػؿ تسػػتدعي إشػػغاؿ  المشػػركع فػػي كقػػت مبكػػر ، تكػػكف قيمػػة  " مكافػػأة اإلنجػػاز المبكػػر حسػػب مػػا ىػػك 

 كفي حاؿ كجكدىا فإنو يتـ تفصيؿ ذلؾ في الشركط الخاصة االضافية .منصكص عميو " في ممحؽ عرض المناقصة ، 
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 الفصؿ التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 التزامات المقاكؿ : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .

ذا كانت األشغاؿ " يتعيف أف ينص في " المكاصفات " عمى تحديد االختبارات التي يجب إجراؤىا قبؿ إصدار شيادة ت سمـ األشغاؿ ،  كا 
سكؼ يتـ اختبارىا كتسمميا عمى مراحؿ ، فإفٌ  متطمبات االختبارات يجب أف تأخذ في الحسباف أٌف بعض أجزاء األشغاؿ غير مكتممػة 

. " 
 فحص كتشغيؿ كافة االعماؿ الكيركميكانيكيو . -1
 كاد المشركع .الفحكضات المقرره في المكاصفات العامو لمختمؼ بنكد االعماؿ كم -2
 لممشركع كامال" . As Builtتقديـ كاعتماد مخططات  -3

 
يعتبر المقاكؿ ممتزما" باجراء كافة االختبارات كالتجارب كتقديـ العينات كالمصنعيات الالزمو كذلؾ لضماف تحقيؽ 

العمؿ كذلؾ الجكده المطمكبو كطبقا" لما كرد بمختمؼ كثائؽ العطاء كتمؾ التي يطمبيا الميندس المشرؼ كصاحب 
 عمى نفقة كمسؤكلية المقاكؿ .
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 الفصؿ العاشر
 تسمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ 
"Employers Taking - Over  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تسمـ األشغاؿ كأقساـ األشغاؿ :  –(  10/1المادة ) 

 

 -الثالثة التي تبدأ بػ ) يتعيف عمى الميندس ..... ( إلى نياية المادة كيستعاض عنيا بما يمي :تمغى الفقرة 
 
عندما يتـ إنجاز األشغاؿ بكامميا أك أم قسـ منيا " حسبما ىك محدد في ممحؽ عرض المناقصة " ، كبحيث يمكف  -أ

د إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" المطمكبة بمكجب استعماليا لمغاية التي أنشئت مف أجميا بشكؿ مناسب ، كيتبيف أنيا ق
رساؿ نسخة مف اشعاره إلى صاحب العمؿ ( عمى أف يرفؽ بيذا  العقد ، فيجكز لممقاكؿ أف يشعر الميندس بذلؾ ) كا 

 األشعار تعيدان منو بإنجاز أية إصالحات أك أعماؿ متبقية بالسرعة الالزمة خالؿ فترة اإلشعار بالعيكب .
 ىذا األشعار المشار إليو كالتعيد الخطي المرفؽ بو طمبان مقدمان إلى الميندس إلصدار شيادة تسمـ األشغاؿ .كيعتبر  

( يكمان مف تاريخ تسممو طمب المقاكؿ بالكشؼ عمى األشغاؿ ، كيقدـ تقريران بنتيجة كشفو إلى 14يقـك الميندس خالؿ )   -ب
رساؿ نسخة عنو إلى المقاكؿ ( ، فإما أف يشيد بأٌف األشغاؿ قد أنجزت كأنيا في كضع  صاحب العمؿ خالؿ ىذه المدة ) كا 

قابؿ لمتسمـ ، أك أف يصدر تعميمات خطية إلى المقاكؿ يبيف فييا األمكر التي يترتب عمى المقاكؿ استكماليا قبؿ إجراء 
حيح األشغاؿ بشكؿ مقبكؿ لدل عممية التسمـ ، كيحدد لممقاكؿ الفترة الزمنية الالزمة الستكماؿ األعماؿ المتبقية كتص

 الميندس 
( يكمان األنفة الذكر دكف أف يقدـ الميندس تقريران بنتيجة كشفو إلى صاحب العمؿ يقـك صاحب 14) كفي حاؿ انقضاء مدة )

اؿ العمؿ بالتحقؽ مف الكاقع بالطريقة التي يختارىا كلو اف يشكؿ لجنة تسمـ األشغاؿ أك الطمب مف المقاكؿ باستكماؿ االعم
 تمييدان الجراء عممية التسمـ كتحديد تاريخ التسمـ ( .

   
يكما مف تسممو تقرير الميندس ) الذم يشيد فيو بأٌف األشغاؿ قد تـ إنجازىا كأنيا في كضع ( 21) يقـك صاحب العمؿ خالؿ   –ج 

عمى أف ال يتجاكز عدد اعاله  ( يكمان المشار الييا14)ػ بعد انقضاء مدة القابؿ لمتسمـ ( بتشكيؿ لجنة تسمـ األشغاؿ 
) كيككف الميندس أحد أعضائيا ( كيبمغ المقاكؿ بالمكعد المحدد لمعاينة األشغاؿ ، كفي أثناء ذلؾ   –أعضائيا عف سبعة 

 .يقكـ الميندس مع المقاكؿ بإعداد ما يمـز مف كشكؼ كبيانات كجداكؿ كمخططات الزمة لتسييؿ ميمة المجنة

، فعندىا ( يكما المحددة في الفقرة )ج( 21عف تشكيؿ لجنة استالـ االشغاؿ خالؿ فترة الػ ) صاحب العمؿفي حاؿ تخمؼ  -
( مع التزاـ المقاكؿ التاـ باستكماؿ 10/1يجب اعتبار المشركع قد قد تـ تسممو )كحسب الحاالت الكاردة في الفقرة )ب/

 جميع االعماؿ الناقصة ك معالجة العيكب كفقا لشركط العقد.
 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

109 

 

( أياـ مف تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضكر المقاكؿ أك مف يفكضو ، كمف ثـ تقـك بإعداد 10المجنة خالؿ ) تقـك -د
، كيكقع عميو أعضاء المجنة كالمقاكؿ أك ككيمو المفكض ، كتسمـ نسخ منو إلى كؿ مف صاحب  محضر تسمـ األشغاؿ

عدادالعمؿ كالمقاكؿ كالميندس ، كفي حالة تخمؼ المجنة عف إجر  ( يكمان مف 28)التقرير خالؿ مدة أقصاىا  اء المعاينة كا 
تاريخ انتياء المدة المحددة آنفان ، عندئذو يعتبر في ىذه الحالة تاريخ التسمـ ىك تاريخ تقرير الميندس المشار اليو في 

 الفقرة ) ب ( أعاله .
 

األشغاؿ أف يصدر شيادة تسمـ األشغاؿ /  ( أياـ مف تكقيع المحضر المتضمف تسمـ7يتعيف عمى الميندس خالؿ ) -ىػ
محددان فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بمكجب العقد ، كيعتبر ىذا التاريخ ىك تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيكب ، كما 
يتعيف عمى الميندس أف يرفؽ بالشيادة كشفان باألعماؿ المتبقية كاإلصالحات المطمكبة مف المقاكؿ كالتي يتعيف 

 أف ينفذىا خالؿ مدة محددة مف بدء فترة األشعار بالعيكب . عمى المقاكؿ
 

( أياـ مف تاريخ تكقيع  7يحؽ لممقاكؿ إبداء مالحظاتو أك اعتراضو عمى تقرير المجنة ، عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ )  -ك
 عمؿ .التقرير كيقدـ اعتراضو خطيان إلى الميندس الذم يتعيف عميو دراسة األمر كتقديـ تنسيبو إلى صاحب ال
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 الفصؿ الحادم عشر 
 المسؤكلية عف العيكب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 "Performance Certificate"( شيادة االداء :11/9المادة )

 
 إلى نياية المادة: إضافة الجممة التالية 

 (.) كتعتبر األشغاؿ مقبكلة عقديا في حاؿ تأخر صاحب العمؿ بإصدار ىذه الشيادة بعد انتياء الفترة المحددة
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 الفصؿ الثاني عشر
 كيؿ األشغاؿ كتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 -تمغى الفقرتاف ) أ ، ب ( مف ىذه المادة كيستعاض عنيما بما يمي :
 

% ( مف الكمية المدكنة في جدكؿ الكميات أك في أم 20زيد أك ينقص عف ) إذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما ي -أ
% مف قيمة 1جدكؿ مسٌعر آخر ، ككاف حاصؿ ضرب التغير في الكمية بسعر الكحدة المحدد في العقد ليذا البند يتجاكز 

  العقد المقبكلة ، كأٌف ىذا البند لـ تتـ اإلشارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت أك
 -ب

 إٌف العمؿ صدر بشأنو تعميمات بتغيػير بمكجب أحكاـ الفصؿ " الثالث عشر " ، ك   -1
 أنو ال يكجد سعر كحدة مدكف ليذا البند في العقد ، ك - 2
أنو ال يكجد سعر كحدة محدد مناسب ، ألٌف طبيعة العمؿ فيو ليست متشابية مع أم بند مف بنكد العقد ، أك أٌف  -3 

 نفيذه ضمف ظركؼ مشابية لظركفو .العمؿ ال يتـ ت
 

يتـ اشتقاؽ سعر الكحدة الجديد مف أسعار بنكد العقد ذات الصمة ، مع تعديالت معقكلة لشمكؿ أثر األمكر المكصكفة  في 
 الفقرتيف ) أ  ك/ أك  ب ( أعاله ، حسبما ىك كاجب لمتطبيؽ منيا .

د ، فإنو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكمفة المعقكلة لتنفيذ إذا لـ يكف ىناؾ بنكد ذات صمة الشتقاؽ سعر الكحدة الجدي
 العمؿ ، مضافان إلييا ربح معقكؿ ، مع األخذ في االعتبار أية أمكر أخرل ذات عالقة .

لى أف يحيف كقت االتفاؽ عمى سعر الكحدة المناسب أك تقديره، فإنو يتعيف عمى الميندس أف يقـك بكضع سعر كحدة  كا 
 -في كؿ األحكاؿ يتـ تطبيؽ سعر الكحده الجديد عمى النحك التالي : ادات الدفع المرحميةمؤقت ألغراض شي

 
 في حالة الزيادة يطبؽ السعر الجديد عمى الكمية التي تزيد عف الكمية المدكنة في الجداكؿ ، ك  -أ
 في حالة النقصاف يطبؽ السعر الجديد عمى الكميات المنفذة فعالن . -ب
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 عشر الفصؿ الثالث
 التغيػيرات كالتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التعديالت بسبب تغير التكاليؼ :  –(  13/8المادة ) 

 

 الػػػنص األساسػػػي مػػػف الفقػػػرة الثالثػػػة كالتػػػي تبػػػدأ بػػػػ ) يػػػتـ احتسػػػاب التعػػػديؿ .... ( إلػػػى نيايػػػة المػػػادة ، كيسػػػتعاض عنػػػو يمغػػػى 
 -بما يمي :

 -يتـ احتساب التعديؿ في التكاليؼ الناجمة عف تعديؿ األسعار كفقان لألسس التالية  :
كالػكاردة فػي التعػديؿ لتػي تػدخؿ فػي صػمب األشػغاؿ الدائمػة إذا حصؿ أم تغيػير في أسعار المكاد المحددة فػي جػدكؿ بيانػات  -أ

بعد مكعد التاريخ األساسي فإٌف أسعار البنكد المتعمقة بيا تتـ مراجعتيا لغايات حساب أم تعديؿ سػكاء  جدكؿ بيانات التعديؿ
 -بالزيادة أك النقصاف كفقان لما يمي :

 ار المكاد المسٌعرة مف قبؿ الدكلة ك/ أك إذا تـ التغيػير بناء" عمى قرار حككمي بالنسبة ألسع -1
بناء" عمى النشرات الدكرية التي تصدرىا " كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف " بعد األخذ برأم إحػدل المجػاف الفنيػة الدائمػة  -2

صػرؼ الصػحي لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقاكالت الرئيسية ) الطرؽ ، االبنية ، الكيرباء ، الميكانيؾ ، المياه كالالمختصة 
( كذلؾ بالنسبة ألسعار المكاد غير المسٌعرة مف قبؿ الدكلػة يػتـ تكميفيػا مػف قبػؿ كزيػر األشػغاؿ العامػة كاإلسػكاف كيكػكف 

 -أحد أعضائيا مندكبان عف نقابة المقاكليف ، كتتضمف ما يمي :
فػي االسػعارمبينان فييػا تػاريخ تغيػٌػر  المصػنعة محميػان حسػب فتػرات التغيػرالكاردة في جدكؿ بيانات التعديؿ أسعار المكاد   -

 األسعار استنادان إلى أسعار المكاد المعمنة مف قبؿ الشركات المنتجة ليذه المكاد .
أسعار المكاد الػكاردة فػي جػدكؿ بيانػات التعػديؿ المسػتكردة مػف خػارج المممكػة حسػب النشػرات مبينػان فييػا تػاريخ  -

لمقدمػة مػف الجيػات الرسػمية مثػؿ البيانػات الجمركيػة أك االعتمػادات أك تغيػير األسعار اسػتنادان إلػى المعمكمػات ا
 اسعار بمد المنشأ أك غيرىا مف البيانات .

، يتـ التعػديؿ فػي أسػعار بنػكد العقػد سػكاء بالزيػادة أك النقصػاف  ( مف الشركط العامة13/8بالرغـ مما كرد في المادة ) -3
بحيػث يضػاؼ الػى أك يحسػـ مػف المقػاكؿ فػرؽ أسػعار المػكاد   انات التعػديؿإزاء تغير أسعار المكاد المحددة في جدكؿ بي

 الناجـ عف تغٌير األسعار .
 ( أنفػػػػان ككػػػػذلؾ الفقػػػػرة 13/7عمػػػػى أف ال يشػػػػمؿ ىػػػػذا التعػػػػديؿ فػػػػي السػػػػعر أم فػػػػرؽ نػػػػاتج عػػػػف تطبيػػػػؽ المػػػػادة )

 ة كاإلسكاف .ب( الحقان ، كيتـ القرار حكؿ تعديؿ األسعار مف قبؿ كزير األشغاؿ العام – 13/8)
المقصكدة بالفقرة )أ( أعاله كالمشػمكلة بالتعكيضػات بمػا يتناسػب  يتـ تحديد المكاد المحددة في جدكؿ بيانات التعديؿ -

 كطبيعة المشركع مف بيف المكاد المدرجة في جداكؿ بيانات التعديؿ في ممحؽ عرض المناقصة .
زيػادة اك النقصػاف مقابػؿ الػدكالر االمريكػي اك اليػكرك ممػا إذا حصؿ أم تعػديؿ فػي اسػعار صػرؼ الػدينار سػكاء بال  -ب

يعمنو البنؾ المركزم في المممكة  حسب النشػرة اليكميػة الصػادرة عػف البنػؾ المركػزم عػف تمػؾ االسػعار المعمنػة قبػؿ 
 يـك كاحد مف آخر مكعد اليداع العركض  ، فيتـ تعػكيض المقػاكؿ أك الحسػـ منػو فػرؽ اسػعار تبػادؿ الػدينار مقابػؿ
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الدكالر األمريكي أك اليكرك عند دفع أثماف المكاد كالتجييػزات التػي تػدخؿ فػي صػمب األشػغاؿ الدائمػة كالمشػتراة مػف 
 -األسكاؽ األجنبية ، كيقتضي في ىذه الحالة مراعاة الشركط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني :

الساسػي اليػداع اساسية لسعر التبادؿ اعتبػاران مػف التػاريخ % مف القيمة األ2أف ال يقؿ التغٌير في السعر عف  -1
 العركض .

أف يتـ حصر كميات المكاد المحٌضرة في المكقع كيتـ احتساب التغٌير في االسعار لغايات الحسػـ اك التعػكيض  -2
أك  عػػف الكميػػات الالزمػػة إلنجػػاز األشػػغاؿ بعػػد تػػاريخ تغٌيػػر سػػعر تبػػادؿ العممػػة كبحيػػث ال يػػدفع فػػرؽ لمفاقػػد

 اإلضافات في تمؾ المكاد أك التجييزات اآللية .
 ال يحسب لممقاكؿ أم تعكيض عف المصاريؼ اإلدارية كاألرباح . -3
ف عػػال يحسػػب أم أثػػر لتغٌيػػر السػػعر فػػي أم مػػادة تقػػؿ قيمػػة بنػػد األشػػغاؿ المتعمػػؽ بيػػا فػػي جػػدكؿ الكميػػات  -4

 %  نصؼ بالمائة مف " قيمة العقد المقبكلة " .0,5
تطبػػؽ التعكيضػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي الفقػػرة ) ب ( أعػػاله عمػػى أم مقػػاكؿ يتقاضػػى جػػزءا" مػػف اسػػتحقاقاتو ال  -ج

 بالعمالت األجنبية " .
إذا تغيرت أسعار المحركقات الالزمة لتشغيؿ معدات المقاكؿ في األشغاؿ المستخدمة فػي المشػاريع اإلنشػائية عػف  -د

مػػف آخػػر مكعػػد إليػػداع العػػركض  فيػػتـ تعػػديؿ أسػػعار بنػػكد العقػػد ذات األسػػعار المعمنػػة لممحركقػػات قبػػؿ يػػـك كاحػػد 
الصمة بالزيادة أك النقصاف حسب طبيعة الحاؿ كذلػؾ كفػؽ معػادالت يصػدرىا كزيػر األشػغاؿ العامػة كاإلسػكاف بنػاءن 

 ( مف ىذه المادة .2-عمى تنسيب المجنة الفنية المشكمة المشار الييا في الفقرة )أ
فػػي الفقػػرة )أ( حػػكؿ التػػاريخ االساسػػي ، إذا تغيػػرت أسػػعار اإلسػػفمت المسػػتخدمة فػػي المشػػاريع بػػالرغـ ممػػا كرد  -ىػ

اإلنشائية قبؿ يػـك كاحػد مػف آخػر مكعػد اليػداع العػركض ، فيػتـ تعػديؿ اسػعار بنػكد العقػد ذات الصػمة بالزيػادة اك 
 كاالسكاف .  يصدرىا كزير االشغاؿ العامةالنقصاف حسب طبيعة الحاؿ كذلؾ كفؽ المعادلة التي 

د ( عمػػى أسػػعار المحركقػػات الػػكاردة كبنػػكد منفصػػمة لتكريػػد المحركقػػات المػػكردة لممشػػركع لغايػػات  تطبػػؽ الفقػػرة  ) -ك
 تنفيذ األشغاؿ .

ال يتـ التعكيض في حاؿ تعديؿ المكاد اإلنشػائية الرئيسػية بالزيػادة فػي فتػرة التػأخير غيػر المبػررة إلنجػاز األشػغاؿ،  -ز (1)
 حسـ في حاؿ تعديؿ أسعار المكاد الرئيسية بالنقصاف في حاؿ التأخير غير المبررة.كأف يتـ ال

( تػػػػـ 1)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954التعديالت بسبب تغير التكاليؼ كذلؾ بمكجب قرار رئاسة مجمس الكزراء رقـ ) –( 13/8تعديؿ الفقرة )ز( مف المادة )
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 الفصؿ الرابع عشر
 قيمة العقد كالدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 

 تطبؽ ىذه المادة عمى المشاريع التي ينص في ممحؽ عرض المناقصة عمى إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاكؿ بخصكصيا :
استرداد "  تمغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بػ " يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " كتنتيي بػ " إلى ذلؾ الكقت الذم يتـ عنده

 -الدفعة المقدمة " بالكامؿ كيستعاض عنيا بالتالي :
 

 -يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة مف المقاكؿ عمى النحك التالي  :
 % مف قيمة كؿ شيادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة عمى أقساط بنسبة 
 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :

% مف قيمة العقد المقبكلة خالؿ أسبكعيف مف تاريخ إستكماؿ المقاكؿ تزكيد 5ي مف الدفعة المقدمة بنسبة يتـ صرؼ القسط الثان
 المكقع بالمعدات كالتجييزات كالمكاد المطمكبة لمباشرة العمؿ بصكرة فعمية بمكجب شيادة مف الميندس .

ج نطاؽ المشركع ، فإنو يحؽ لصاحب العمؿ مصادرة كفالة " إذا ثبت لصاحب العمؿ أٌف المقاكؿ استغؿ الدفعة المقدمة ألغراض خار 
 الدفعة المقدمة فكران بصرؼ النظر عف أم معارضة مف جانب المقاكؿ " . 

 تقديـ طمبات الدفع المرحمية :  –(  14/3المادة ) 
 -يضاؼ إلى نياية المادة ما يمي :

 إلى الميندس بصكرتو المكتممة " . " كما يتعيف عمى المقاكؿ أف يشعر صاحب العمؿ عندما يقدـ الكشؼ
 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تمغى الفقرة الثانية مف ىذه المادة كيستعاض عنيا بما يمي :
%( كيتـ تعديميا بالزيادة أك النقصاف بمكجب أم تعديالت يتـ إدخاليا عمى قانكف أصكؿ 9" تحسب نفقات التمكيؿ بنسبة )

 كيتعيف دفعيا بالعمالت المحددة ليا " .المحاكمات المدنية 
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يمغى النص األساسي كيستعاض عنو بما يمي :
% ( مف المبمغ المحتجز مقابؿ كفالة خاصة بعد أف تصؿ قيمة المحتجزات 50إذا تمت  مكافقة صاحب العمؿ فإنو يمكف استبداؿ )

 محدد في ممحؽ عرض المناقصة .%( مف الحد األقصى ال60إلى ) 
يتـ رد كامؿ قيمة المحتجزات كالكفالة الخاصة ) في حاؿ تطبيؽ ما كرد بالفقرة أعاله ( بعد تسمـ األشغاؿ كعند تقديـ ضماف إصالح 

 العيكب ) كفالة إصالح العيكب ( .
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 كشؼ دفعة اإلنجاز ) عند تسمـ األشغاؿ ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 ة :يضاؼ الى الماد
 كيتعيف عمى المقاكؿ عند تسممو ىذه الدفعة أف يقدـ إقراران بالمخالصة حسب النمكذج المرفؽ بيذه الشركط 

 (. 10 –) نمكذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ رقـ )ج 
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاؼ ما يمي بعد مصطمح ) ضماف األداء ( :
 عيكب ، حسب كاقع الحاؿ ( .) أك ضماف إصالح ال
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 الفصؿ السادس عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاكؿ   تعميؽ العمؿ كا 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 حؽ المقاكؿ في تعميؽ العمؿ :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تمغى الفقرات الثالث األكلى مف ىذه المادة كيستعاض عنيا بما يمي :
 

( ، أك لـ يتقيد صاحب العمؿ بمكاعيد الدفعات 14/6يؽ أم شيادة دفع بمكجب أحكاـ المادة ) " إذا اخفؽ الميندس في تصد
( يكمان إلى 21بعد تكجيو أشعار بميمة ال تقؿ عف)  –( ، فإنو يجكز لممقاكؿ 14/7المستحقة لممقاكؿ عمالن بأحكاـ المادة ) 

ـ يتسمـ المقاكؿ شيادة الدفع ، أك الدفعة المستحقة حسب كاقع صاحب العمؿ أف يعمؽ العمؿ ) أك أف يبطئ عممية التنفيذ ( ما ل
 الحاؿ كمحتكل اإلشعار المذككر " .

 إٌف إجراء المقاكؿ ىذا ، ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات التمكيؿ التي قد تتحقؽ لو بمكجب أحكاـ المادة 
 ( . 16/2( ، كال بحقو في إنياء العقد عمالن بأحكاـ المادة ) 14/8)
ا تسمـ المقاكؿ الحقان إلشعاره شيادة الدفع أك الدفعة المستحقة لو قبؿ قيامو بتكجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعيف عميو أف يستأنؼ إذ

 العمؿ المعتاد كبأسرع كقت ممكف عمميان .
 

 :تضاؼ الفقرة التالية في نياية ىذه المادة 
 

( مف العقد أف يعمـ صاحب العمؿ عف 14/3ة الدفعة بمكجب المادة ) ( أياـ مف تاريخ تقديـ طمب شياد3عمى المقاكؿ كخالؿ )
 تاريخ تقديـ طمب  " شيادة الدفعة "  إلى الميندس .

 

 إنياء العقد مف قبؿ المقاكؿ :  –(  16/2المادة ) 

 

، ز( في السطر الثاني كالعشريف ك ( ، تعٌدؿ الحالتاف ) ك  –تمغى الفقرة )أ( مف حاالت إنياء العقد . كترقـ الفقرات المتبقية مف ) أ 
 إلى ) ىػ ،  ك ( .
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 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر كالمسؤكلية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضاؼ المكاد التالية في نياية الفصؿ :
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضماف اإلنشائي لممشركع :
( مف القانكف المدني 791– 788يككف المقاكؿ مسؤكالن لمدة عشر سنكات عف الضماف اإلنشائي لممشركع كفقان ألحكاـ المكاد ) 

 األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعماؿ المكاد المتفجرة :

ينبغي عمى المقاكؿ اتخاذ اإلجراءات كاالحتياطات كالتقيد بتعميمات الميندس كاألنظمػة كالقػكانيف الصػادرة عػف السػمطة المختصػة فػي 
ىػذا العقػد ،  كؿ ما يتعمؽ باسػتعماؿ المػكاد المتفجػرة كنقميػا كتخزينيػا كغيػر ذلػؾ ممػا قػد يحتػاج إليػو فػي تنفيػذ التزاماتػو الػكاردة فػي

 كينطبؽ ىذا عمى جميع المكاد القابمة لالشتعاؿ أك التي يكجد خطر في استعماليا كنقميا كتخزينيا .
جراء جميع االتصاالت مع مختمؼ السمطات كالمصػادر ذات العالقػة قبػؿ قيامػو  ينبغي عمى المقاكؿ تأميف التصاريح الالزمة  لذلؾ، كا 

تعميمات الرسمية التي تعطى لو بيذا الشأف  كما عميو أف يطمع الميندس أك ممثمو عمى الترتيبات بأعماؿ التفجير كعميو أف يتقيد بال
كاإلجراءات التي يتخذىا بخصكص خزف كنقؿ المتفجػرات كأعمػاؿ التفجيػر، مػع العمػـ أٌف ىػذه الترتيبػات كاإلجػراءات ال تعفػي المقػاكؿ 

 نظمة كالتعميمات المتعمقة بالتفجيرات . مف أم مف مسؤكلياتو كالتزاماتو كفقان لمقكانيف كاأل 
 

 ) إضافية ( :  –(  17/9المادة ) 
 الرشكة :

إٌف ممارسة المقاكؿ أك أم مف مقاكليو الفرعيػيف أك أم مف مستخدمييـ لمرشكة بأم شكؿ مف أشكاليا ألم مف جياز صػاحب العمػؿ 
ذا العقػد كغيػره مػف العقػكد التػي يػرتبط بيػا المقػاكؿ بصػاحب العمػؿ ، أك الميندس أك الجياز التابع لو يككف سببان " كافيان " إللغػاء ىػ

ىػػذا عػػدا المسػػؤكليات القانكنيػػة الناجمػػة عػػف ذلػػؾ كيعتبػػر فػػي حكػػـ الرشػػكة أم عمكلػػة أك ىديػػة تمػػنح ألم مػػف صػػاحب العمػػؿ أك 
ية ، أك لمحصػكؿ عمػى أم الميندس أك مستخدميو بقصد الحصكؿ عمى أم تعديؿ أك تبػديؿ فػي األشػغاؿ ، أك عمػى مسػتكل المصػنع

انتفاع شخصي ، كلصاحب العمؿ الحؽ في استيفاء أم تعكيض يستحؽ لػو عػف أم خسػارة تػنجـ عػف إلغػاء ىػذا العقػد ليػذا السػبب 
 كيمكنو خصـ قيمة ذلؾ مف أم مبمغ يستحؽ لممقاكؿ بذمتو أك مف ضماناتو . 

 الدفعات األخرل :  –(  17/9/1المادة ) 
ي ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات األخرل المرفؽ بيذا العقد بجميع " الدفعات األخرل " كالتي تـ دفعيا أك لقد صرح المقاكؿ ف -أ

تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخريف كعمى المقاكؿ تقديـ كصؼ مفصؿ ليذه الدفعات األخرل كسببيا سكاء تـ دفعيا أك كانت 
، أك مف قبؿ مقاكليو الفرعيػيف أك ككالئيـ أك ممثمييـ ، كذلؾ  ستدفع بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف قبمو أك نيابة عنو



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

118 

 

فيما يتعمؽ بالدعكة  إلى تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أك عممية المناقصة / المزاكدة نفسيا أك اإلحالة عمى 
 المقاكؿ أك المفاكضات  التي تجرم إلبراـ العقد أـ مف أجؿ تنفيذه فعالن .

قاكؿ بأف يقدـ تصريحان خطيان إلى صاحب العمؿ عمى الفكر عف كجكد أم دفعات أخرل بما في ذلؾ عمى كما كيتعيد الم 
 .سبيؿ المثاؿ كصفان مفصالن لسبب ىذه الدفعات األخرل كذلؾ بتاريخ قيامو بالدفع أك تاريخ إلزامو بالدفع أييما يحدث أكالن 

بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيان مف اإلجراءات يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدكث أم مخالفة أك إخالؿ  -ب
 التالية أك جميعيا كذلؾ بمحض حريتو كاختياره :

 ( مف العقد . 15/2أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصكص المادة )  -1
 .خرل أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاكؿ بمكجب ىذا العقد مبمغان يساكم ضعفي مبمغ الدفعات األ -2
أف يطالب المقاكؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ كعمى الفكر مبمغان يساكم ضعفي مبمغ الدفعات األخرل كيقر المقاكؿ  -3

 بمكجب ىذا البند بمكافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفكرية لمثؿ ىذه المطالبة .
ذه الفقرة ) ب ىبالغ التي يحؽ لمفريؽ األكؿ تقاضييا بمكجب مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأف مجمكع الم  

 ( لف يتجاكز ) ضعفي (  مجمكع مبالغ الدفعات األخرل .
 

يكافؽ المقاكؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاكليف مف الباطف أك المجيزيف أك المستشاريف فيما  -ج
ردة في الفقرات ) أ ( ك )ب( أعاله عمى أف ال تقؿ ىذه المكاد في شدتيا عف نصكص يخص ىذا العقد مكادان مماثمة لتمؾ الكا

الفقرتيف المشار إلييما شريطة أف تنص ىذه المكاد صراحة عمى حؽ الفريؽ األكؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المكاد مباشرة بحؽ أم 
اكؿ أف يزكد صاحب العمؿ عمى الفكر بنسخ مف ىؤالء المقاكليف مف الباطف أكالمكرديف أك المستشاريف ، كما يتعيد المق

 كاممة كمطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التكقيع عمييا كبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المكاد .
ال يجكز ألم شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشركعية عمى أم مف الدفعات األخرل إذا كانت  -د

ة تمنعيا ، كأٌف حقكؽ صاحب العمؿ المنصكص عمييا في المادة ىي باإلضافة إلى أم حقكؽ قد القكانيف كاألنظمة النافذ
 . المممكة تترتب لصاحب العمؿ أك أم طرؼ آخر بمكجب القكانيف كاألنظمة النافذة في

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريان كيتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد .  -ىػ
  

 الدفعات الممنكعة :  –(  17/9/2) المادة 
 

لقد صرح المقاكؿ كتعيد لصاحب العمؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة بأنو لـ يقـ بدفع أك يعد بدفع أم مف "  -أ
الدفعات الممنكعة " سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر ، كبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ المقاكؿ أك نيابة 

، أك مف قبؿ مقاكليو الفرعيػيف أك نيابة عنيـ أك أم مف مكظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ ، إلى صاحب العمؿ كيشمؿ  عنو
ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أم " مكظؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال كذلؾ عمى سبيؿ 

ك عممية المناقصة / المزاكدة نفسيا أك اإلحالة عمى المقاكؿ أك المثاؿ إلى تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أ
 المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذه فعالن . 
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كما يتعيد المقاكؿ بأف ال يقـك بتقديـ أم دفعات ممنكعة أك أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سكاء مباشرة أك بالكاسطة  
اكؿ نفسو أك مقاكليو الفرعيػيف أك أم مف مكظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ إلى أم " مكظؼ " كسكاء أكاف ذلؾ مف قبؿ المق

 فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أك تجديده أك تمديده أك تنفيذه .
يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدكث أم مخالفة أك إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيان مف اإلجراءات  -ب

 لتالية أك جميعيا كذلؾ بمحض حريتو كاختياره .ا

 ( مف العقد . 15/2أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصكص المادة )  -1
أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاكؿ بمكجب ىذا العقد مبمغان يساكم ) ضعفي ( مبمغ الدفعات  -2

 الممنكعة .
الفكر مبمغان يساكم ) ضعفي ( مبمغ الدفعات األخرل كيقر  أف يطالب المقاكؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ كعمى -3

 المقاكؿ بمكجب ىذا البند بمكافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفكرية لمثؿ ىذه المطالبة . 
) ب (  مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأٌف مجمكع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األكؿ تقاضييا بمكجب ىذه الفقرة

 لف يتجاكز ضعفي مجمكع مبالغ الدفعات الممنكعة .
يكافؽ المقاكؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاكليف الفرعيػيف أك المجيزيف أك المستشاريف فيما  -ج

المكاد في شدتيا عف يخص ىذا العقد مكادان مماثمة لتمؾ الكاردة في الفقرات ) أ ( ك ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقؿ ىذه 
نصكص الفقرتيف المشار إلييما ( شريطة أف تنص ىذه المكاد صراحة عمى حؽ صاحب العمؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المكاد 
مباشرة بحؽ أم مف ىؤالء المقاكليف الفرعيػيف أك المكرديف أك المستشاريف ، كما يتعيد المقاكؿ أف يزكد صاحب العمؿ 

 ة ألصؿ ىذه االتفاقية بمجرد التكقيع عمييا كبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المكاد .عمى الفكر بنسخ كاممة كمطابق
ال يجكز ألم شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشركعية عمى أم مف الدفعات الممنكعة إذا كانت  -د

في المادة أعاله ىي  باإلضافة إلى أم القكانيف كاألنظمة النافذة تمنعيا ، كأفٌ  حقكؽ الفريؽ األكؿ المنصكص عمييا 
 حقكؽ أخرل قد تترتب لصاحب العمؿ أك أم طرؼ آخر بمكجب القكانيف كاألنظمة النافذة في المممكة. 

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريان كيتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد . -ىػ
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 لفصؿ الثامف عشرا
 التأميف 

  "Insurance  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 المتطمبات العامة لمتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 

متقابمة  لكؿ مف يككف المقاكؿ ىك الطرؼ المؤمف ، كما ينبغي أف تتضمف بكليصة التأميف شرطان ينص عمى المسؤكليات ال -
 ( . Cross Liabilitiesصاحب العمؿ كالمقاكؿ باعتبارىما كيانيف منفصميف في اتفاقيات التأميف ) 

 
 

 التأميف عمى األشغاؿ كمعدات المقاكؿ :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 %( مف قيمة العقد المقبكلة " .115ا بما يعادؿ ) " تعتبر القيمة االستبدالية كاإلضافات المتحققة عميي
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 الفصؿ العشركف
 المطالبات ، الخالفات كالتحكيـ     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 خالفات :تعيػيف مجمس فض ال  –(  20/2المادة ) 
 

 تمغى الفقرة االخيرة كالتي تبدأ بػ ) يمكف انياء تعييف ( كتنتيي بػ ) مف الشركط العامة نافذان ( كيستعاض عنيا
 -بما يمي : 

يمكف انياء تعييف أم عضك باتفاؽ الفريقيف مجتمعيف " كليس مف قبؿ أم مف صاحب العمؿ أك المقاكؿ باالنفراد " كما لـ يتفؽ 
 -ير ذلؾ ، فاف مدة تعييف المجمس ) بما في ذلؾ كؿ عضك فيو ( تنتيي :الفريقاف عمى غ

( يكمان مف التاريخ الذم تصدر فيو شيادة تسمـ االشغاؿ ، اف لـ يكف ىناؾ أم خالؼ محاؿ الى المجمس لمنظر 60بعد ) -أ
 فيو ، اك 

نت ىناؾ خالفات محالو الى المجمس كمتعمقة ( يكمان مف قياـ المقاكؿ بتقديـ المخالصة عف دفعة االنجاز اذا كا30بعد ) -ب
بمطالبات قدميا المقاكؿ ) بمكجب شركط العقد ( اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى مدة تختمؼ عف ذلؾ . كيتعيف عمى المجمس 

 في مثؿ ىذه الحالة إصدار قراره ضمف ىذه المدة .
تمرار المجمس في عممو خالؿ فترة االشعار بالعيكب، ففي عند انقضاء فترة االشعار بالعيكب ، كاذا اتفؽ الفريقاف عمى اس -جػ

 ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االستبقاء الى النصؼ . 
 -في كؿ االحكاؿ ، تطبؽ االحكاـ المتعمقة بمجمس فض الخالفات كما يمي :

 ( مميكف دينار يشكؿ المجمس مف حكـ كاحد .1.5اذا كانت قيمة العقد المقبكلة تقؿ عف ) .1 
 ( مميكف دينار ، ييشكىؿ المجمس مف ثالثة اعضاء .1.5ذا تجاكزت " قيمة العقد المقبكلة " )ا .2 

 أك عمى الرغـ مما كرد في الفقرتيف ) أ ك ب ( .          
 
 

 Arbitrationالتحكيـ :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( كيسػتعاض عنيػا 1/4اؿ المحددة فػي المػادة )تمغى الفقرة األكلى كالتي تبدأ بػ ) ما لـ يكف قد تـ ( كتنتيي ) بمغة االتص
 -: بما يمي

تتـ  -مما لـ يصبح نيائيان كممزمان  -" ما لـ يكف قد تمت تسكية الخالؼ كديان ، فإٌف أم خالؼ حكؿ قرار " المجمس " بشأنو 
 -يمي : لمابكاسطة التحكيـ كفقان   نيائيان تسكيتو 

 

 ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى تطبيؽ قكاعد تحكيـ أخرل(.التحكيـ األردني النافذ ) تتـ تسكية الخالؼ نيائيان بمكجب قانكف -أ
 تشكؿ ىيئة التحكيـ مف عضك كاحد أك ثالثة أعضاء يعينكف بمكجب القانكف الكاجب التطبيؽ ، ك -ب
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 ( . 4/  1تتـ إجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة  في المادة )  -ج
 

 ترة تعيػيف " المجمس"  : انقضاء ف  –(  20/8المادة ) 
 -تعدؿ الفقرة ) أ ( لتصبح كما يمي :

 ( كالمتعمقة بقرار المجمس .20/4ال يتـ تطبيؽ المادة ) -أ
 -تعٌدؿ الفقرة ) ب ( مف ىذه المادة لتصبح كما يمي :

التسػػػكية الكديػػػة  ( يحػػػؽ الم مػػػف الفػػػريقيف احالػػػة الخػػػالؼ الػػػى التحكػػػيـ بعػػػد محاكلػػػة20/5بػػػالرغـ ممػػػا كرد فػػػي المػػػادة )  -ب
 ( . 20/5ككما ىك مشار اليو في المادة )
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 الشركط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .كصؼ المشركع مكضكع ىذا العطاء *
كتشمؿ االعماؿ كبعض الشكارع الفرعية يشمؿ المشركع اعماؿ اعادة تاىيؿ لمشارع الرئيسي المار مف قرية اـ صيحكف 

 خمطات اسفمتية كطبقات اساس كاعماؿ كندريف كبالط كمطبات نمكذجية .

 االلتزامات العامة لممقاكؿ: –(  1/  4المادة )        *
 يجب عمى المقاكؿ ما يمي: 

 لجميع األعماؿ.  Shop Drawingsبتقديـ المخططات التنفيذية أف يقـك  .1
أف يقـك بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسـ كالتفاصيؿ المطمكبة مف قبؿ الميندس خالؿ فترة اإلنشاء كاالحتفاظ  .2

 بسجالت التعديؿ خالؿ فترة العمؿ.
ـ المخططات )ثالثة نسخ( كما تـ تنفيذىا ( يـك مف تاريخ تسميـ العمؿ يتعيف عمى المقاكؿ أف يقد15كذلؾ كخالؿ ) .3

((As Built & GIS Drawings .حتى يتـ مراجعتيا كالمكافقة عمييا مف قبؿ الميندس 

 نظاـ تككيد الجكدة ) إف كاف مطمكبان ( .  –(  9/  4المادة )  *
 .عمى نفقتو كذلؾ كما كرد ببنكد العطاء الفنية المكاصفات حسب  ةبمتطمبات ضبط الجكديمتـز المقاكؿ  

 التعػاكف كالتنسيؽ: –(  6/  4المادة )        *
 ( فإنو يجب عمى المقاكؿ ما يمي: 6/  4باإلضافة إلى ما كرد في المادة ) 

تقديـ جميع التسييالت كالتنسيؽ الكامؿ مع أم فرد مف أفراد صاحب العمؿ أك مقاكلييف ممف لدييـ حؽ الدخكؿ الى المكقع خالؿ فترة 
 عماؿ أك خالؿ المراحؿ المختمفة مف المشركع.تنفيذه لأل

 اجراءات السالمة .  –(  8/  4المادة )  *
 ( فإنو يجب عمى المقاكؿ ما يمي: 8/  4باإلضافة إلى ما كرد في المادة ) 

لعمؿ حسب مايتـ عمى المقاكؿ أف يقـك بتزكيد كتجييز المكقع باإلضاءة الكافية كالكشافات إذا لـز األمر لتكفير اإلنارة لمكقع ا -أ 
المكافقة عميو مف قبؿ الميندس ، كعميو كذلؾ كضع اإلشارات التحذيرية حكؿ المكقع كذلؾ حسب ما يتـ اعتماده كالمكافقة عميو مف 

 قبؿ الميندس.
عمى المقاكؿ أف يككف مسؤكال عف إبالغ اإلستشارم المشرؼ كالسمطات الرسمية عف أم حادث يقع في المكقع تسبب في إصابة  -ب 

 م عامؿ أك مستخدـ، كعميو تزكيد مدير االشراؼ بكافة التفاصيؿ.أ
 عمى المقاكؿ تجييز مركز لإلسعاؼ األكلي لخدمة أفراد جيازه العامؿ ك أفراد صاحب العمؿ ألية إصابات مكقعية. -ج 
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مف سالمتيا كسيكلة عمى المقاكؿ أف ينفذ بدقة جميع تعميمات الدفاع المدني بخصكص تنظيـ تكزيع مستكدعاتو كمكاده بشكؿ يض -د 
الكصكؿ إلييا مع ما يمزميا مف طفايات حريؽ كعميو أف يستشير بذلؾ المختصيف في مديرية الدفاع المدني منذ البداية، كيطبؽ 

 تعميماتيـ.
 مالبس السالمة العامة:   -ح 

اصة لمثؿ ىذه األعماؿ كمطابقة عمى المقاكؿ أف يقدـ قبعات أماف لمرأس بالعدد الالـز مف البالستيؾ المقكل أك المعدف كالخ
ليتـ ارتداؤىا في المكقع مف قبؿ جياز المقاكؿ كجياز اإلشراؼ كممثمي صاحب العمؿ عمى أف يككف  BS5240لممكاصفات 

 لكف قبعات جياز المقاكؿ مختمفان عف لكف باقي القبعات. 

مختمفو كحسب ما يحدده مدير االشراؼ ( بحيث يككف  )بالعدد الالـز كبأقيسو Safety Shoesكمػا يقػـك المقاكؿ بتقديػـ أحذيػة 
نعؿ كمقدمة الحذاء مصفحان بالحديد كذلؾ لجياز اإلشراؼ كممثمي صاحب إلرتداءىا في المكقع كتككف تكاليؼ ىذه القبعات 

 كاألحذية محممة عمى أسعار المقاكؿ.

 يعدؿ ما كرد في الشركط الخاصة كما يمي:   -ط 

صكص السالمة العامة بيف المقاكليف العامميف في المكقع تقع عمى عاتؽ المقاكليف أنفسيـ، كال يتحمؿ إف مسؤكلية التنسيؽ بخ 
 صاحب العمؿ أك مدير االشراؼ أية مسؤكلية تجاه ذلؾ.

في حاؿ عدـ التزاـ المقاكؿ بأم مف متطمبات السالمة العامة الكاردة ضمف شركط العقد فمصاحب العمؿ الحؽ باتخاذ جميع  –م 
إلجراءات الالزمة كالتي تضمف تقيد المقاكؿ بجميع متطمبات السالمة العامة حسب األصكؿ ، بحيث تشتمؿ ىذه اإلجراءات تأخير دفع ا

المطالبات المقدمة مف المقاكؿ كحجز مبالغ مالية لحيف إلتزاـ المقاكؿ بمتطمبات السالمة العامة بصكرة مرضية باإلضافة إلى إمكانية 
 اؿ مف قبؿ طرؼ آخر كخصـ كمفة ذلؾ مف مطالبات المقاكؿ.تنفيذ ىذه األعم

 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )  *
 .مف تاريخ المباشرة المحدد في أمر المباشرةتقكيميا  يكما ( 60 مدة اإلنجاز الكمية) -  

 برنامج العمؿ. –( 3/  8المادة ) *
 البرنامج الزمني الرئيسي .1

( يكمان مف تاريخ تسممو الشعار المباشرة  14خالؿ ) ميندس برنامج عمؿ زمني مفصؿيتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ لم -
كاف يقـك بتحديث برنامج العمؿ دكريا ككمما دعت إليو الحاجة كحسب مالحظات  ، Primavera Softwareباستخداـ 

دد، أفراد،..الخ( المقاكؿ كمكافقة الميندس المشرؼ. عمى أف يشتمؿ البرنامج عمى تفصيالت كاممة لمكارد ) آليات، ع
 كآلية تكزيعيا لضماف استكماؿ األعماؿ في مكاعيدىا المحددة.

في حاؿ إخفاؽ المقاكؿ بإعداد كتقديـ كتحديث أم مف البرامج الزمنية المطمكبة، يحؽ لصاحب العمؿ بناء عمى  -
عف  دينار مائة  ( 100)بمغا كقدره تكصيات مدير االشراؼ تعميؽ دفعات المقاكؿ الشيرية المستحقة أك تغريـ المقاكؿ م
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كؿ يـك تقكيمي في التأخير عف تقديـ البرامج.  ىذه الغرامات ال تعفي المقاكؿ مف إلتزاماتو التعاقدية الكارده في كثائؽ 
 العقد.

 برامج العمؿ تعديؿ  .2
 يجب عمى المقاكؿ تقديـ جدكؿ زمني معدؿ في االحكاؿ التالية: -

 قبؿ صاحب العمؿ يصاحبو تعديؿ مدة االنجاز. أ( صدكر امر تغييرم معتمد مف

ب( صدكر تمديد مدة مف صاحب العمؿ اما بسبب ايقاؼ األعماؿ بأمر منو اك لظركؼ قاىرة يتـ اإلتفاؽ عمييا. كعمى 
 مقاكؿ األشغاؿ في تمؾ االحكاؿ اف يقدـ مقترحاتو لتعديؿ الجدكؿ الزمني مع الحسابات كالتحاليؿ كالكثائؽ التي تبرر مثؿ

 ذلؾ التعديؿ، بحيث يتمكف مدير االشراؼ مف دراستيا.  

كفي حالة المكافقة عمى الجدكؿ الزمني المعدؿ تعدؿ التكاريخ المرحمية كالتاريخ النيائي الكتماؿ اعماؿ عقد مقاكؿ 
 األشغاؿ تبعا لذلؾ. 

 ج(  إذا طمب منو مدير االشراؼ ذلؾ بناءا عمى أسباب محددة.

 تعكيضات التأخير .  –(  7/  8المادة )  *
 :بالنسبة إلى تسميـ المشركع عمى أجزاء ، تعتمد تعكيضات التأخير التالية عف األقساـ المختمفة

 باإلضافة إلى ما كرد في ىذه المادة يضاؼ ما يمي:
ؼ ك األجكر باإلضافة إلى التزاـ المقاكؿ بدفع تعكيضات التأخير المترتبة عميو، يككف المقاكؿ ممزما بدفع  كافة المصاري

دامة ك خدمة جميع مكاتب المكقع عف كامؿ مدة التأخيرات باإلضافة إلى عالكات العمؿ اإلضافي  المترتبة لجياز اإلشراؼ كا 
   التي يتـ المكافقة عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ كالميندس.

 التعديالت بسبب تغير التكاليؼ. –(  8/  13المادة )  *
 مف الشركط الخاصة ما يمي : يضاؼ إلى نياية الفقرة  ) ز (

" عف زيادة أسعار المكاد الرئيسية كأسعار المحركقات ، كيجب الحسـ منو في حالة انخفاض أسعار المكاد الرئيسية  كأسعار 
 المحركقات الخاضعة لتعديؿ األسعار" اعتمادا عمى تعاميـ كزارة األشغاؿ العامة كالسكاف.

 الدفعة المقدمة: –( 14/2المادة ) *
% مف قيمة العقد المقبكلة، 5سكؼ يتـ تقديـ الدفعة المقدمة لممقاكؿ بعد تقديـ كفالة الدفعة المقدمة عمى دفعتيف كؿ منيا 

 يمي: ككما

 % بعد تكقيع المقاكؿ اتفاقية العقد كالمباشرة في تكريد التجييزات لممكقع ك األعماؿ األكلية.5 -
 عماؿ األكلية ك المساحية.% بعد تاريخ أمر المباشرة كعند استكماؿ األ5 -
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 الدفعات المتأخرة: –( 14/8المادة ) *
 (":14/7"اذا لـ يتسمـ المقاكؿ أم دفعة مستحقة لو بمكجب المادة ) إضافة الجممة التالية بعد   

 "مالـ يكف التأخير في االستالـ ناجـ عف تقصير المقاكؿ بأداء أم مف التزاماتو المنصكص عمييا ضمف العقد"

 المتطمبات العامة لمتأميف: -( 18/1ادة )الم *
 ( كالتي تنص عمى ما يمي:  (Cross Liabilitiesكما يضاؼ إلى نياية ىذه "المادة"  تعريؼ المتطمبات العامة لمتأمينات   

يف بيا )ىي المسؤكليات التبادلية التي تترتب لممطالبات كلمقضايا التي تنجـ عف حكادث في المكقع لكافة األعضاء المشمكل
كالمسمييف ضمف بكليصة التأميف )صاحب العمؿ ، المقاكؿ ك اإلستشارم المشرؼ، كأم شخص ممكؿ لو مصمحة بالمشركع 

 )ككأنيا بكليصة تأميف منفردة لكؿ منيـ(.

 التأميف ضد إصابة االشخاص كاالضرار بالممتمكات . –( 18/3المادة ) *

 يضاؼ بند ىػ : -
ني أضرار الغبار كالتمكث الذم يمحؽ الضرر بالمزركعات كاالشجار كالممتمكات نتيجة أعماؿ ".يجب أف يشمؿ الغطاء التأمي

 ."التنفيذ المختمفة
 ( 18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميـ كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف رقـ 

ي المكقع أك األسباب األخرل يجب عمى المقاكؿ حماية الممتمكات الخاصة كالعامة مف الضرر الناجـ عف حركة المركر ف -
 الناشئة عف تنفيذ األعماؿ كيجب إصالح أم ضرر عمى نحك يرضي السمطة العامة ذات الصمة أك المالؾ. 

 يجب عمى المقاكليف اتخاذ جميع االحتياطات المعقكلة لمنع أم خسارة أك ضرر ألم منشأة في المنطقة المحيطة. -

 جداكؿ الكميات .  *
لكميات المكجكدة في جداكؿ الكميات ىي لمتسعير فقط، لذلؾ ليس لممقاكؿ الحؽ في طمب أية مف المفيـك أف ا 

أكامر تغييرية إلجراء تغييرات في األسعار ، ميما كاف التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أك نقصاف كذلؾ في مرحمة 
طمب أية أكامر تغيرية في أسعار لبنكد مستحدثة لكنيا  كؿ الحؽ فياالتنفيذ كخالؿ مرحمة تسميـ المشركع. ك كذلؾ ليس لممق

 مكصكفة في جدكؿ الكميات في أماكف أخرل.

 شركط لممقاكليف المتمرسيف لمعمؿ في المكقع :       *
لػػذا عمػػى المقػػاكليف أخػػذ كػػؿ االحتياطػػات الالزمػػة  ،ذات خصكصػػية ةىامػػ ةإف مكقػػع العمػػؿ )محميػػة البتػػراء( يعتبػػر منطقػػة أثريػػ

التعميمػػات الخاصػػة كالعامػػة بشػػركط  ةكالرجػػكع إلػػى مينػػدس المشػػركع كالتقيػػد بكافػػ ،المكقػػع خػػالؿ تنفيػػذ أعمػػاؿ المشػػركعلحمايػػة 
 العطاء.
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 عػػاـ:

 عمى المقاكؿ أف:

 تخزيف المكاد كالمعدات الخاصة بتنفيذ المشركع بالمكاف المخصص كالمحدد مف قبؿ ميندسي دائرة اآلثار العامة. -
 ز لفصؿ مناطؽ العمؿ عف المناطؽ العامة كالزكار.تأميف كاستخداـ حكاج -
 التقميؿ بقدر اإلمكاف مف الضجيج كالمخمفات خالؿ مدة العمؿ. -
 تأميف حراسة لممكاد كالمعدات بعد أكقات الدكاـ الرسمي. -
 الحفاظ عمى نظافة المكقع: عدـ تراكـ النفايات كالمخمفات كاألدكات كغيرىا خارج المنطقة المحددة لمعمؿ. -
 قياـ بأعماؿ التنظيؼ كالتخزيف بشكؿ يكمي لممكقع.ال -
 استخداـ المركبات فقط في األماكف كالممرات المخصصة  كبمكافقة ميندسيف دائرة اآلثار العامة. -
 منع العامميف في المشركع مف النـك في األماكف العامة خالؿ ساعات النيار. -

ك كيحتكم عمى معالـ أثرية كثقافية فكؽ كأسػفؿ منسػكب سػطح  إف ىذا المكقع بالتحديد ىك مكقع تاريخي كطني ذك أىمية
 األرض.

 عمى المقاكؿ أف:
 يككف لديو خبرة سابقة في العمؿ بمشاريع مشابية مف حيث القيمة األثرية. -
 يستخدـ طبقة حماية لألرضيات لمنع أم ضرر أك انسكاب. -
 رية.منع منعان باتان السير أك كضع مكاد ك/أك أدكات عمى المعالـ األث -
 منع استخداـ المعدات الثقيمة كالتي يصدر عنيا ارتجاجات كضجيج. -
 ضركرة التنسيؽ المباشر مع إدارة المشركع قبؿ القياـ بأعماؿ الحفر داخؿ المكقع . -
تنبيو ميندس دائرة اآلثار العامة كالمسئكؿ عف المكقع في حػاؿ حػدكث أم انسػكاب أك ضػرر أك كشػؼ لممصػادر األثريػة  -

 بأعماؿ المشركع. خالؿ القياـ
 القياـ باألعماؿ بشكؿ مقبكؿ كحسب متطمبات الجكدة المستخدمة في المكقع. -
المركنػة فػي أسػمكب تنفيػذ األعمػاؿ بحيػث يتقبػؿ حػدكث أم طػارئ مػف حيػث تعػديؿ سػير كبرنػامج العمػؿ بمػا يتناسػب مػع  -

 المستجدات كذلؾ بعد أخذ مكافقة صاحب العمؿ.
 لى المكقع إال بعد أخذ اإلذف كتحديد مكاف تكاجدىا مف قبؿ إدارة المشركع .عدـ السماح أليو آلية الدخكؿ إ -
 عرض ىذه الشركط في المكقع بحيث يتسنى لجميع العامميف قراءتيا كااللتزاـ بيا. -

، فإنػػو يحػػؽ لػػدائرة اآلثػػار العامػػة إيقػػاؼ العمػػؿ فػػي المكقػػع فػػي حػػاؿ حػػدكث أم ضػػرر 21بحسػػب القػػانكف األردنػػي لقثػػار رقػػـ 
ادر األثرية كالتاريخية في المكقع، كعندىا يترتب عمى المقاكؿ اتخاذ إجراءات سػريعة إليجػاد الحػؿ المناسػب دكف التسػبب لممص

 مؿ .بتأخير سير الع
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 يجب عمى المقاكؿ مراعاة األمكر التالية : *
 : ةعامالتزامات -أ
 العمؿ عمى التقميؿ مف الضجيج كتمكيث البيئة بقدر المستطاع .-1
 ستعماؿ ) المكقع ( ألم غرض غير تنفيذ األشغاؿ .عدـ ا-2
 .، كلمنع االضرار بأعماؿ المشركع تصريؼ مياه الفيضاف كالمياه الفائضة عف الضخ كخالفو لمنع اإلضرار بالغير-3
عػادة السػياجات إلػى-4 حالتيػا األكلػى  المحافظة عمى األشجار كالمركج كالسياجات بشكؿ مالئـ، كزرع بديؿ لما لـ يصرح لو باقتالعو كا 

 حسب تعميمات الميندس .
في حالة كجكب إنشاء سقالة عمى ممؾ أحد المجاكريف، فعمى المقاكؿ أف يقـك باالتصاؿ معػو، كعمػؿ الترتيبػات الالزمػة لتنفيػذ ذلػؾ ، -5

صالحو عند إتماـ العمؿ كعمى   .  حساب المقاكؿثـ إخالء المكاف كا 
 

دارة العمؿ : -ب  ضبط كا 

عداد محاضر االجتماع .أف يتعاكف م -1  ع الميندس في ترتيب مكاعيد اجتماعات المكقع كا 
أف يعد سجالن خاصان باألحكاؿ الجكية ، يسجؿ فيو درجػات حػرارة اليػكاء القصػكل كالػدنيا ، كالرطكبػة ، كمعػٌدؿ ىطػكؿ  -2

 األمطار بالمميمترات كساعات اليطكؿ لكؿ يـك .
عداد التقارير .أف يقـك بأخذ الصكر الفكتكغرافية لبي -3  اف تقدـ سير العمؿ كا 
 في حالة إصالح العيكب ، أف يضع جدكالن لذلؾ ، كأف يعمـ ممثؿ الميندس عف إنجازاتو أكالن بأكؿ . -4
أف يػػزكد المكقػػع بالفتػػات تبػػيف اسػػـ المشػػركع ، كاسػػـ صػػاحب العمػػؿ ، كبالعػػدد كالحجػػـ كبالشػػكؿ الػػذم يتفػػؽ مػػع  -5

 الميندس عميو .
فػػػض المينػػػدس أك مسػػػاعد المينػػػدس لمػػػادة أك عمػػػؿ مػػػا فيجػػػب عمػػػى المقػػػاكؿ قبػػػؿ البػػػدء بتصػػػحيح فػػػي حالػػػة ر  -6

الكضػػػػع أف يقػػػػدـ مقترحاتػػػػو باإلعػػػػادة أك التصػػػػحيح إلػػػػى ممثػػػػؿ المينػػػػدس أك المينػػػػدس ، كذلػػػػؾ لتالفػػػػي تكػػػػرار 
 الخطأ .

 رة لتأديػػػة الميػػػػاـ إذا كػػػاف مطمكبػػػا منػػػو تجييػػػز مختبػػػر لممػػػكاد فػػػػي المكقػػػع / فعميػػػو أف يػػػزكده بمشػػػرؼ ذم خبػػػ -7
 التالية :

الحككميػػو ليػػتـ اعتمػػاد احػػداىا لػػدل دائػػرة العطػػاءات  مصػػنفو بالفئػػو االكلػػىعمػػى المقػػاكؿ تقػػديـ ثالثػػة مختبػػرات  
اختيػػار أف تػػتـ بعػػض االختبػػارات لػػدل مختبػػرات الجمعيػػو العمميػػو الممكيػػو أك  العمػػؿ كلممينػػدس المشػػرؼ كصػػاحب

 .كطبقان لمعقد كشركطو سكاف كذلؾ عمى نفقة المقاكؿ مختبرات كزارة االشغاؿ العامو كاال
 ممارسة مينة المقاكالت كأداء ميامو بخصكص العقد : -ج

 

 الممارسة الجيدة: -1
إذا لػػػـ يكػػػف قػػػد حػػػدد كصػػػؼ كامػػػؿ لمػػػادة أك منػػػتج أك مصػػػنعية ، فإنػػػو مػػػف المفيػػػكـ أف تكػػػكف تمػػػؾ المػػػادة أك 

نتج مػػػػف مضػػػػامنيو منطقيػػػػان لممارسػػػػات التنفيػػػػذ الجيػػػػدة  ، العمػػػػؿ مالئمػػػػة ألغػػػػراض العقػػػػد أك مػػػػا يمكػػػػف أف يسػػػػت
 بما في ذلؾ نصكص البنكد كالمكاصفات العامة كالمكاصفات القياسية المعمكؿ بيا .

 المكاصفات القياسية : -2
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( أك غيرىا فإنو يجب عمى المقاكؿ تقديـ  B. S.S( أك )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مكاصفات قياسية مثؿ ) 
 أ التي تبيف مطابقة ما يقدمو مف تمؾ المكاصفات لما فيو قناعة الميندس.شيادة المنش

 

 المكاصفات المقيدة  : -3
إذا ما حدد مصدر كاحد إلحدل المكاد أك المنتجات فإنو يجب عمى المقاكؿ التقيد بالبند ، كال يغير ذلؾ المصدر 

 . الكاحد بدكف مكافقة خطية مف الميندس مقركنة بمكافقة صاحب العمؿ
 عالمات مرافؽ الخدمات المخفية : -4

عمى المقاكؿ كضع إشارات بارزة في األماكف التي يكجد بداخميا مكاقع لتمديدات مرافؽ كأف يعد ليا مخططات 
 مساحية كاضحة ، كذلؾ لتسييؿ االىتداء إلييا عند إجراء الفحص عمييا أك صيانتيا أك تصميحيا أك تشغيميا .

 

 اممة المحمية :استخداـ األيدم الع -د
 

 المشاريع الممكلة مف الخزينة أك القركض المحمية : -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمؿ فييا مف قبؿ أردنيػيف ، يجكز استخداـ عمالة كافدة بمكافقة كزارة  -أ

 العمؿ المسبقة .
يما كانت األسباب كعمى أف يمتـز عدـ إعطاء أية عطاءات فرعية مف الباطف لممقاكليف غير األردنيػيف م   -ب

 المقاكلكف الفرعيكف بتشغيؿ العمالة األردنية فقط .
إذا تبيف لصاحب العمؿ أٌف المشركع ذك طبيعة متخصصة كبحاجة إلى خبرة أجنبية فعميو أف يرفع تقريران  -ج

األمكر كرفع  بذلؾ يبيف أسباب الحاجة لتمؾ الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة لمنظر في مثؿ ىذه
تنسيباتيا إلى مجمس الكزراء إلصدار القرار المناسب حكؿ السماح لمشركات األجنبية كمقدار مساىمتيا 

 -كتشكؿ عمى النحك التالي :
 معالي كزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف رئيسان 

 كعضكية السادة 
 أميف عاـ كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف 

 حككمية  مدير عاـ دائرة العطاءات ال
 نقيب  الميندسيف 

 نقيب المقاكليف
 كممثؿ عف الدائرة ذات العالقة بالمشركع.

 المشاريع الممكلة بقركض تنمكية خارجية : -2
 يتـ مراعاة القكانيف األردنية كمف ضمنيا قانكف مقاكلي اإلنشاءات األردنييف - 
شاركة أك االئتالؼ مع مقاكليف أردنيػيف أك باالنفراد يجكز تنفيذ ىذه المشاريع مف قبؿ مقاكليف غير أردنيػيف بالم - 

 إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ .
كفػػي حالػػػة تنفيػػػذ المشػػػركع مػػػف قبػػػؿ مقػػػاكليف غيػػػر أردنيػػػػيف فيجػػػب االلتػػػزاـ مػػػف قبػػػؿ ىػػػؤالء المقػػػاكليف بتشػػػغيؿ  -

ة تقػػػديران حقيقيػػػػان %( مػػػف مجمػػػكع العمالػػػة المػػػاىرة المطمكبػػػة كالمقػػػدر 70عمالػػػة أردنيػػػة ال تقػػػؿ نسػػػبتيا عػػػف )
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بمكافقػػػػػة كزارة األشػػػػػغاؿ العامػػػػػة كاإلسػػػػػكاف ، عمػػػػػى أف ال يسػػػػػمح بتشػػػػػغيؿ أم عػػػػػدد مػػػػػف العمػػػػػاؿ األجانػػػػػب 
 العاديػيف غير الميرة .

 

 عمى الكزارات كالمؤسسات العامة كالبمديات كالشركات المساىمة العامة االلتزاـ ببالغ رئيس الكزراء  -3
ا" مف شركط العقكد التي تبرميا  كفي حالة ثبكت مخالفة أحكامو مف قبؿ كاعتباره جزء 1990( لسنة 6رقـ )

 المقاكليف تتخذ بحقيـ اإلجراءات التالية :
( سبعة 7إنذار المقاكؿ المخالؼ خطيان عمى عنكانو مف قبؿ صاحب العمؿ لتصكيب الكضع خالؿ مدة أقصاىا ) -أ

 أياـ .
 ية المخالفة المستخدمة في المشركع.فرض غرامة مالية تساكم أجكر العمالة األجنب -ب

 

إذا تبيف كجكد نقص في المكاصفات العامة كالخاصة تعتمد المكاصفات الكاردة في ككدات البناء الكطني األردني  -4
 بحدىا األدنى .

 

 عمى المقاكؿ المحمي استخداـ اآلليات المتكفرة كمنتجات الصناعة المحمية عند تنفيذ األشغاؿ . -5
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 معمكمات مطمكبة مف المقاكؿ
 ممثؿ كمستخدمك المقاكؿ ) جياز المقاكؿ المنفذ ( : *

يتعيف عمى المقاكؿ أف يعيف الجياز المنفذ التالي كحد أدنى، كبحيث يككف الجياز متفرغان لمعمؿ في المكقع طيمػة مػدة تنفيػذ  
 ي مجاؿ اإلشراؼ أك التنفيذ أك كمييما عمى مشاريع مماثمة :المشركع ، كأف تككف لديو المؤىالت كالخبرات المدكنة أدناه ف

 

 مهندس موقع : )أ(

او ما يعادلها شريطة احضار شهادة تفرغ من  سنوات( 5) عن تقل ال خبرة بمؤهل هندسة مدنيةمهندس مدني بتعيين  المقاول يلتزم 

شهريا من استحقاقات  ( دينار0111تم خصم مبلػ وقدرة )الشرط ي بهذاوفي حال عدم االلتزام متفرغ للمشروع ،  نقابة المهندسين 

 .المقاول

 مساح :)ب( 

( سنوات شريطة التفرغ للمشروع وفي حال عدم االلتزام 5خبرة ال تقل عن ) هندسة مساحة يلتزم المقاول بتعيين مساح بمؤهل دبلوم 

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول .751يتم خصم مبلػ وقدره )

 : حديث تخرجس مهند)أ( 

بمؤهل هندسة مدنية او ما يعادلها شريطة احضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين   التخرج حديثمهندس مدني بتعيين  المقاول يلتزم 

 .شهريا من استحقاقات المقاول ( دينار061الشرط يتم خصم مبلػ وقدرة ) بهذاوفي حال عدم االلتزام متفرغ للمشروع ،  

 من حيث القيمة األثرية. رة سابقة في العمل بمشاريع مشابههيكون لديه خب على المقاول أن

شررريطة أن ال يكررون الوكيررل المفرروم أو أا مررن أفررراد  هرراز المقرراول المعررين للمشررروع مقرراوال   خررر مصررنفا  لررد  دا رررة  *

 عطاءات الحكومية ووفقا  لما يلي:ال

من شرركا ه مرديرا  للمشرروع بصرفته وكريو  مفوضرا  أو أن يسرمى  للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمي نفسه أو أا (0

نفسره أو أا مرن شرركا ه كفرررد مرن أفرراد  هررازه المنفرذ للمشرروع شررريطة تحقيرل المرؤهوت المطلوبررة مرع األخرذ بعررين 

مشرروع والتري نصرها:  اذا الترزم المقراول بتنفيرذ أا  0990( من تعليمرات تصرنيا المقراولين لسرنة 01اإلعتبار المادة )

مرة فيترتب عليه توفير األ هزة الفنية واإلدارية حسب شروط عقد المقاولة لكل مشروع وذلك اضرافة الرى األ هرزة الدا 

 والمتفرؼة في مكتبه الر يسي .

ال يسمح للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمى مديرا  للمشروع بصفته وكيو  مفوضا  أو أن يسمى أا فرد من أفرراد  (0

المنفذ للمشروع اذا كان هذا الشخص المسمى مصنفا  لد  دا ررة العطراءات الحكوميرة كمقراول  خرر أو شرريكا  ال هاز 

 لد  مقاول  خر ؼير المقاول المحال عليه العطاء.

 

 *   التعاميم المرفقة تعتبر  زء ال يت زأ من وثا ل العطاء
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 مالحظة:

اريخ تعيػيف كؿ فرد مف أفراد جياز المقاكؿ المنفذ  كفي حالة تخمؼ المقاكؿ عف يتعيف االتفاؽ فيما بيف المقاكؿ كالميندس عمى تك 
تعيػيف أم فرد منو أك تغيب أم فرد منو دكف تعيػيف بديؿ لو فإنو سكؼ يتـ خصـ ما يقابمو مف ركاتب مثؿ ىؤالء األفراد غير المعينيف 

 أك المتغيبيف حسب تقديرات الميندس .

 شغاؿ الكيركميكانيؾ كفئة تصنيفو .تسمية المقاكؿ الفرعي أل *
 

 فئة التصنيؼ     اسـ المقاكؿ                
 أكلي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :الميكانيؾ

  أكلي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : الكيرباء 
 

يف األردنيػيف كالثانية مف عمى المقاكليف غير األردنيػيف أف يقدمكا إلى دائرة العطاءات الحككمية شيادتيف األكلى مف نقابة الميندس *
نقابة مقاكلي اإلنشاءات األردنيػيف ) حسب النمكذج أدناه ( تفيد بأٌف المقاكؿ قد استكمؿ كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاكليف غير 

كقيع اإلتفاقية كيحؽ األردنيػيف كفقان ألحكاـ قانكف نقابة الميندسيف األردنيػيف كقانكف مقاكلي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عميو كقبؿ ت
عمؿ بأم لصاحب العمؿ أنيصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ كأف تقدـ بيا دكف أف يحؽ لممقاكؿ االعتراض أك الرجكع عمى صاحب ال

 .مطالبات ميما كاف نكعيا

 النمكذج

 

 عطكفة مدير عاـ دائرة العطاءات الحككمية

 

...................... قد استكمؿ كافة اإلجراءات القانكنية كفقان ألحكاـ قانكف يرجى العمـ بأٌف المقاكؿ السادة ...................
 ............................................................... المعمكؿ بو .

 

 نقيب الميندسيف األردنيػيف .

 يب مقاكلي اإلنشاءات األردنيػيف أك نق
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 ( . Warrantyاإلقرار بضماف عيكب التصنيع )  *

لضماف أم عيكب  كفالة عدلية صادرة عف الجية الصانعة اك الككيؿ لصالح صاحب العمؿيتعيف عمى المقاكؿ الذم يحاؿ عميو العطاء تقديـ 
ىذه ( يكمان مف تاريخ تسمـ األشغاؿ كبحيث تشمؿ  730تنجـ عف التصنيع لكافة األجيزة كالمعدات الكيركميكانيكية المشمكلة بالعقد كلمدة ) 

طع الكفالة مسؤكلية المقاكؿ المالية كخالفيا ، الستبداؿ أم مف األجيزة كالمعدات الكيركميكانيكية التي تظير بيا عيكب تصنيع كتكفير الق
 ( يكمان مف تاريخ تسمـ األشغاؿ. 730التبديمية محميان أك أجنبيان كلمدة ) 
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 اإلضافيةالشركط الخاصة 
 مؤسسات كالشركات ذات العالقة كشركة الكيرباء كالماء فيما يتعمؽ بالخدمات المرتبطة بيا.التنسيؽ مع الدكائر كال -أ 

 ةعمى المقاكؿ عدـ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة الميندس المشرؼ الخطي -ب 

اإلشػػراؼ لمسػػاعات الزائػػدة عػػف  بػػدالت لمينػػدس لممقػػاكؿ أف يعمػػؿ خػػارج أكقػػات الػػدكاـ الرسػػمي، فػأف المقػػاكؿ يتحمػػؿاإذا صػرح  -ج 
 ساعات الدكاـ المقررة.

 عمى المقاكؿ إعادة تصكيب كافة األكضاع المحيطة بمناطؽ العمؿ كما كانت عميو. -د 

 .مف عقد المقاكلة 01/3( نسخ حسب المادة 5عمى المقػاكؿ تزكيد السمطػة بالمطالبات الماليػة مككنػة مف ) -ق 

طات الخرسانية المسمحة كالعادية كجميع الخمطات ليتـ اعتمادىا مف الميندس عمى المقاكؿ تقديـ خمطة تصميمية لمخم -ك 
 المشرؼ قبؿ البدء بتنفيذ اعماؿ المشركع.

تعتبر الشركط الخاصة كالمكاصفات الخاصة مكممة لمجزئيف األكؿ كالثاني مف دفتر عقد المقاكلة كمكممة لممكاصفات العامة  -ز 
 ارة األشغاؿ العامة كاإلسكافلممباني كالطرؽ كالجسكر الصادرة عف كز 
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 ج. نماذج العرض كالضمانات كاالتفاقيات كالبيانات 
 

 نمكذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ممحؽ عرض المناقصة -2ج
 نمكذج كفالة المناقصة -3ج
 نمكذج اتفاقية العقد -4ج
 نمكذج اتفاقية فض الخالفات )  مجمس بعضك كاحد  ( -5ج
 خالفات )  مجمس بثالثة أعضاء (نمكذج اتفاقية فض ال -6ج
 نمكذج ضماف األداء / كفالة التنفيذ -7ج
 نمكذج كفالة إصالح العيكب  -8ج
 نمكذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 نمكذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ -10ج
 نمكذج إقرار بالمخالصة -11ج
 نمكذج التزامات المقاكؿ -12ج
 فعات األخرلإقرار متعمؽ بالد -13ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة -14ج
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   1ج
 نمكذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 المشركع:..................................... العطاء رقـ:......................................................
................................................................................................................ 

إلى السادة ) صاحب العمؿ(: 
.......................................................................................................................... 

لظركؼ المحيطة بو ، كما قمنا بدراسة شركط العقد ، كالمكاصفات كالمخططات  ، كجداكؿ لقد قمنا بزيارة المكقع كالتعرؼ عمى ا
الكميات ، كممحؽ عرض المناقصة ، كالجداكؿ األخرل ، كمالحؽ العطاء ذكات األرقاـ: ............................ المتعمقة بتنفيذ 

صالح أية عيكب فييا أشغاؿ المشركع المذككر أعاله ، كنعرض نحف المكقعيف أدناه  نجازىا كتسميميا كا  أف نقـك بتنفيذ األشغاؿ كا 
كفقان ليذا العرض الذم يشمؿ كؿ ىذه الكثائؽ المدرجة أعاله مقابؿ مبمغ إجمالي كقدره: ................................ أك أم 

 مبمغ آخر يصبح مستحقان لنا بمكجب شركط العقد .
 

لخالفات" بمكجب " الفصؿ العشريف " مف شركط العقد كسكؼ نقـك باالتفاؽ عمى تعيػيف أعضائو إننا نقبؿ تعيػيف " مجمس فض ا
 حسب ممحؽ عرض المناقصة .

( يكمان مف تاريخ إيداع العركض ، كأف يبقى العرض ممزمان لنا ، كيمكنكـ قبكلو 90نكافؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة ىذا لمدة )
تزاـ ىذه ، كما نقر بأٌف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف " كتاب عرض المناقصة " في أم كقت قبؿ انقضاء مدة االل

. 
 

( مػف شػركط العقػد ، كأف نباشػر العمػؿ بتػاريخ 4/2نتعيد في حالة قبكؿ عرضػنا ، أف نقػدـ ضػماف األداء المطمػكب بمكجػب المػادة )
 ب فييا كفقان لمتطمبات كثائؽ العقد خالؿ مدة اإلنجاز " .أمر المباشرة ، كأف ننجز األشغاؿ كنسمميا كنصمح أية عيك 

لػى أف يػتـ ذلػؾ فػإٌف " كتػاب عػرض المناقصػة " ىػذا مػع " كتػاب القبػكؿ أك قػرار  كما لـ يتـ إعداد كتكقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، كا 
 اإلحالة " الذم تصدركنو يعتبر عقدان ممزمان فيما بيننا .

 

 مزميف بقبكؿ أقؿ العركض قيمة أك أم مف العركض التي تقدـ إليكـ .كنعمـ كذلؾ بأنكـ غير م

: ...................... مف شير: ........................عاـ: ...............................  حرر ىذا العرض في اليـك

 .........................................المناقص: .......................................... شاىد: .............. تكقيع
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   2ج
 ممحؽ عرض المناقصة

Appendix to Tender 
 إعادة تأىيؿ شكارع أـ صيحكفالمشػركع: 
 2021/ 6ـ.خ  : العطاء رقـ

 

 التحديدات رقـ المادة البياف
 اسـ صاحب العمؿ :

 عنكانو:
1/1/2/2 
 1/3ك

 نمكم السياحيرئيس مجمس مفكضي سمطة اقميـ البترا الت
 28كادم مكسى / ص ب 

 اسـ الميندس:
 عنكانو:

 مفكض البنية التحتية في سمطة اقميـ البترا التنكم السياحي . 1/1/2/4

 28كادم مكسى / ص ب 
 اسـ المقاكؿ:

 عنكانو:
1/1/2/3 
 1/3ك

 

 % ( مف قيمة العرض2.5) التعميمات كفالة المناقصة 
 ( مف قيمة العقد %5) التعميمات ضماف إصالح العيكب
 ( يكمان تقكيميان مف تاريخ أمر المباشرة60) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغاؿ
 ( يكمان تقكيميان 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيكب

المدة التي سيمنح فييا المقاكؿ حؽ الدخكؿ إلى 
 المكقع 

 مف تاريخ أمر المباشرة  ةتقكيمي ـايأ( 7) 1/ 2

باشرة العمؿ بعد التاريخ المحدد الفترة المحددة لم
 لممباشرة 

 ( يكمان ،كتعتبر ىذه الفترة مشمكلة ضمف مدة اإلنجاز15) 1/ 8
 لألشغاؿ

الفترة المحددة لمجنة تسمـ األشغاؿ لمشاريع 
 المستشفيات كمحطات التكليد كما يماثميا

 ( يكمان 28) 10/1

 خ المباشرة( يكمان مف تاري14خالؿ ) 18/1 تقديـ كثائؽ التأمينات 
 %( مف " قيمة العقد المقبكلة"10) 2/ 4 ضمػػاف األداء

 %( مف " قيمة العقد المقبكلة"__) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 مف عضك كاحد   [       ] 20/2 تشكيؿ مجمس فٌض الخالفات

[    ]   مف ثالثة أعضاء 
 نشكء الخالؼاريخ ( يكمان مف ت60خالؿ ) 20/2 فترة تعيػيف مجمس فٌض الخالفات

 %( مف قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 %( مف " قيمة العقد المقبكلة"5) 14/3 الحد األعمى لممحتجزات

ميما تعددت  ألؼ دينار لكؿ حادث عشركف( الؼ 20) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأميف ضد الطرؼ الثالث
 الحكادث
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فات في الجية التي تعيف أعضاء مجمس فض الخال
 حالة عدـ االتفاؽ بيف الفريقيف .

 حسب أحكاـ القكانيف األردنية السارية المفعكؿ 20/3

 القكانيف األردنية السارية المفعكؿ 4/ 1 القانكف الذم يحكـ العقد
 المغة العربية 4/ 1 المغة المعتمدة في العقد

 المغة العربية 4/ 1 لغة االتصاؿ
 ( أياـ في األسبكع6( ساعات يكميان، كلمدة )8) 5/ 6 مدة العمؿ اليكمي كاألسبكعي

النسبة المئكية التي تدفع لممقاكؿ عف " المبمغ 
 االحتياطي الذم يتـ صرفو " إذا لـ ترد في الجدكؿ

 % 15 ب-13/5

جميع المكاد كالتجييزات اآللية التي تدخؿ في األشغاؿ  14/5 التحضيرات عند الكصكؿ إلى المكقع
 الدائمة

 دينارالؼ  ستكف (60000) 14/6 األدنى لقيمة الدفعة المرحمية الحد
سمطة تعيػيف المحكميف في حالة تخمؼ األطراؼ عند 

 التعيػيف .
 بمكجب قانكف التحكيـ األردني النافذ 20/6

 عضك كاحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء ىيئة التحكيـ 
[    ]  ثالثة أعضاء 

 بمكجب قانكف التحكيـ األردني 20/6 القكاعد اإلجرائية لمتحكيـ
  ( دينار كؿ يـك تأخير  290   ) 7/ 8  قيمة تعكيضات التأخير

 %( مف قيمة العقد المقبكلة15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعكيضات التأخير
  14/7 أسعار تبديؿ العمالت 

الكشؼ المرفؽ في نياية ىذا الممحؽ  يتـ تحديدىا مف 13/8 المكاد الخاضعة لتعديؿ األسعار بسبب تغير التكاليؼ
 )جدكؿ بيانات التعديؿ(

 %( سنكيان 5) 14/8 نسبة الفائدة القانكنية ) نفقات التمكيؿ (
 غير مطمكب  [       ]       9/ 4 نظاـ تككيد الجكدة

          [         ]مطمػػكب 
 ( دينار عف كؿ يكـ مبكر ---) 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

 الدينػػار األردني 14/15 الت الدفع لممقاكؿعم
مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقساـ األشغاؿ ) 

 الخاصة بو
(1/1/3/3) 

 قيمة تعكيضات التأخير لكؿ يـك تأخير
 يسمـ المشركع متكامال"

   قسـ
   قسـ
   قسـ
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 -ات التعديؿ ( :) جدكؿ بيان 13/8لخاضعة لتعديؿ األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشؼ المكاد (2)
 -فقط : ورلك للمواد التي تحمل إشارة  

 
  االسمنػت. 
  المعدنية مف صاج كمقاطع كمدادات حديد التسميح كحديد اليياكؿ. 
  اإلسػػفمت. 
  )الخمطات الخرسانية بأنكاعيا )كبحيث ال يتـ التعكيض عف مككناتيا. 
  القطع الخزفيػة. 
  لمكاجيات اف كجد الحجر بأنكاعػو(). 
  الرخاـ كالجرانيت بأنكاعو. 
  ( الحكاجز المعدنية الكاقيةGuard Rail). 
  اإلشارات الضكئية. 
   ممحقاتيا بكافة انكاعيا كاقطارىااألنابيب المياه كالصرؼ الصحي ك. 
  البكيمرات كالرديترات كالحارقات كالمراجؿ. 
  المضخػات. 
  لكحات تحكـ المضخات. 
  تياأغطية المناىؿ كممحقا. 
  .أبراج كأعمدة اإلنارة ككحدات اإلنارة المتعمقة بيا 
  األلمنيـك. 
  ة كالصحي بكافة أنكاعيا كلكازمياأنابيب التدفئ. 
   المكحات الرئيسية ككحدات اإلنارةلكحات التحكـ ك. 
  المقاسػـ. 
  افعات اليكاءالمبردات ككحدات التكييؼ كالتبريد كالمبخرات كالضكاغط ككحدات المؼ المركحية كد 
  المصاعد كلكازميا مف حباؿ كسكؾ كمحرؾ.  
  طفاء الحريؽ  .أنظمة الحريؽ كا 
  شبكات البخار. 
  المكلدات الكيربائية. 
  كحدات إنارة العمميات. 
  لكحدات فكؽ األسرة بكافة أنكاعياا . 
  شبكة الغازات الطبية كممحقاتيا. 

  
 .صكاني الككابؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386كاردة في جدكؿ بيانات التعديؿ بمكجب قرار رئاسة مجمس الكزراء رقـ )تـ تعديؿ المكاد ال -( 2)
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  )مجارم اليكاء كفتحات التكييؼ كالعادـ ) الدكت.  
  أجيزة الفحص كالقياس كالمعالجة كالتطيير كالتعقيـ. 
  أنظمة الصكت كالمناداه. 
  أنظمة الرقابة كالحماية كالتحكـ لممب( اني كاألجيزةCCTV).  
  األلياؼ الضكئية . 
  الككابػؿ. 
 مالحظات:
  اعاله المكاد اإلنشائيةشريطة عدـ االزدكاجية في احتساب التغير في االسعار عف . 
 حسب طبيعتو أك لكؿ مشركع عمى حدا  األسعار يجب تحديد المكاد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ

 لقائمة التالية: مف قبؿ صاحب العمؿ، كحسب ا خصكصيتو
 المكاد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ األسعار لمعطاء رقـ )    /    (:

 .اخؿ بالخمطات الخرسانيو الجاىزه()الغير د االسمنت -    
 . حديد التسميح -
 .زه )مع عدـ التعكيض عف مككناتيا(الجاى الخمطات الخرسانيو -
 .المعدنيو )السكب(أغطية المناىؿ  -

  ـ تحديد المكاد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ األسعار لممشركع تعتبر جميع المكاد في حالة عد
الكاردة في جدكؿ بيانات التعديؿ ك المذككرة أعاله، خاضعة لتعديؿ أسعارىا كالمستخدمة في تنفيذ 

 أشغاؿ المشركع.
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386ة في جدكؿ بيانات التعديؿ بمكجب قرار رئاسة مجمس الكزراء رقـ )تـ تعديؿ المكاد الكارد -( 2)
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   3ج
 نمكذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

 المشركع:............................................. العطاء رقـ:..............................................
إلى السادة ) صاحب العمؿ ( : ........................................................... لقد تـ إعالمنا أٌف المناقص شركة : 
...................................... سيتقدـ بعرض لممناقصة لممشركع المنكه عنو أعاله استجابة لدعكة العطاء ، كلما كانت 

 عمى أف يتقدـ المناقص بكفالة مناقصة مع عرضو ، كبناء" عمى طمبو ، فإٌف مصرفنا : شركط العطاء تنص
بنؾ .......................................................... يكفؿ بتعيد ال رجعة عنو أف يدفع لكـ مبمغ : 

 يتضمف الطمب ما يمي : ......................................... عند كركد أكؿ طمب خطي منكـ كبحيث
 

أٌف المنػاقص ، بػدكف مكافقػة مػنكـ ، قػاـ بسػحب عرضػو بعػد انقضػاء آخػر مكعػد لتقػديـ العػركض أك قبػؿ انقضػاء صػػالحية  -أ
 ( يكمان ، أك  90العرض المحددة بػ ) 

 ف شركط العقد ، أك ( م1/6أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، كلكنو أخفؽ في إبراـ اتفاقية العقد بمكجب المادة )  -ب
 ( مف شركط العقد. 4/2أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، كلكنو أخفؽ في تقديـ ضماف األداء بمكجب المادة ) -ج
 

( يكمان كيتعيف إعادتيا إلينا ، كما أٌف ىذه الكفالة تحكميا 90كعمى أف يصمنا الطمب قبؿ انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 مكؿ بيا في األردف .القكانيف المع

 
 تكقيع الكفيؿ/البنؾ : .............................................

 
 : ............................................. المفكض بالتكقيػػع

 
 : ............................................. ػػػػخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػ
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   4ج
 اتفاقية العقدنمكذج   

Form of Contract Agreement 
 

 
 العطاء رقـ:..................................................          المشركع:.........................................

 
 

..................... ...................... مف شير ................حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليـك ............
 ...............لسنة

 بيف      
 صاحب العمؿ: ................................................................................. عمى اعتباره " الفريؽ األكؿ"

 ك     
 .....................عمى اعتباره " الفريؽ الثاني"المقاكؿ : .................................................................

 لما كاف صاحب العمؿ راغبان في أف يقـك المقاكؿ بتنفيذ أشغاؿ المشركع: ..................................................
............................................................................................................................. 

صالح أية عيكب فييا كتسميميا كفقان لشركط  نجازىا كا  كلما كاف قد قبؿ بعرض المناقصة الذم تقدـ بو المقاكؿ لتنفيذ األشغاؿ كا 
 العقد ،

 

 -فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي :
 نفس المعاني المحددة ليا في شركط العقد المشار إلييا فيما بعد . يككف لمكممات كالتعابير الكاردة في ىذه االتفاقية -1
 تعتبر الكثائؽ المدرجة تاليان  " كثائؽ العقد كتشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية كتتـ قراءتيا كتفسيرىا بيذه الصكرة: -2

  " كتاب القبكؿ "  - أ
  كتاب عرض المناقصة   - ب
 ........................................................................مالحؽ المناقصة ذات األرقاـ: ... -ج
 شركط العقد ) الخاصة كالعامة ( -د
 المكاصفات -ىػ
 المخططات    -ك
 كالجداكؿ المسٌعرة ) جداكؿ الكميات كالجداكؿ األخرل ( .  -ز

 
 

 ........................................................" قيمة العقد المقبكلة: ................................... -3
 .............................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
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صالح أية المستحقة لممقاكؿ كفقان لمشركط ، يتعيد المقاكؿ ب إزاء قياـ صاحب العمؿ بدفع المبالغ -4 نجازىا كا  تنفيذ األشغاؿ كا 

 عيكب فييا كتسميميا كفقان ألحكاـ العقد .
 
صالح أية عيكب فييا كتسميميا ، يتعيد صاحب العمؿ بأف يدفع إلى المقاكؿ  -5 نجازىا كا  إزاء قياـ المقاكؿ بتنفيذ األشغاؿ كا 

 . قيمة العقد بمكجب أحكاـ العقد في المكاعيد كباألسمكب المحدد في العقد
 

 .كبناء" عمى ما تقدـ فقد اتفؽ الفريقاف عمى إبراـ ىذه االتفاقية كتكقيعيا في المكعد المحدد أعاله كذلؾ كفقان لمقكانيف المعمكؿ بيا 
 
 

 الفريؽ األكؿ ) صاحب العمؿ (      الفريؽ الثاني ) المقاكؿ (
 
 

 ...يع:......................................التكق          التكقيع: ......................................

 ....االسـ: .....................................          االسـ: .......................................

 .الكظيفة:.......................................          الكظيفة: .....................................
 ..كقد شيد عمى ذلؾ:...........................          قد شيد عمى ذلؾ:...........................ك 
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   5ج
 نمكذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بعضك كاحد (
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المشركع: ......................................................................................................... كصؼ

 العمؿ : .............................................. عنكانو: .................................................. صاحب

 عنكانو: ...................................................  .................................................المقػػػػاكؿ:..

 عضك المجمس:.............................................  عنكانو: ...................................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

لما كاف صاحب العمؿ كالمقاكؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد " كككنيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضك " مجمس فض الخالفات " ، 
مجمس ، قد اتفقكا عمى " ، فإٌف كال مف صاحب العمؿ كالمقاكؿ كعضك ال DABليككف العضك الكحيد ، كيسمى أيضان " المجمس " 

 -ما يمي :
 

 تعتبر الشركط الممحقة بيذه االتفاقية شركطان التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية عمييا:  -1

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

( مف شركط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سكؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضك المجمس عمى النحك 18) البندمالن بأحكاـ ع -2
 -التالي :

 )        (  دينار عف كؿ يكـ كمياكمات.   -أ  
 مضافان إلييا النفقات األخرل .   -ب 

( مف شركط اتفاقية فض  17)  البندخرل عمالن بأحكاـ إزاء قياـ صاحب العمؿ كالمقاكؿ بدفع بدالت األتعاب كالنفقات األ -3
 الخالفات ، فإٌف عضك المجمس يتعيد بأف يقـك بمياـ " المجمس" كمسكٍّ لمخالفات كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية .

 
دؿ يتعيد صاحب العمؿ كالمقاكؿ مجتمعيف كمنفرديف بأف يدفعا لعضك " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات ب -4

 ( مف شركط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياكمات كالنفقات األخرل التي تتحقؽ لو بمكجب أحكاـ 
 
 إٌف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانكف األردني . -5
 

 صاحب العمؿ    المقاكؿ    عضك المجمس
 
 

 كقد شيد عمى ذلؾ .
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   6ج
 نمكذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بثالثة أعضاء(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كصؼ المشركع: ...............................................................................................
 ............................................  عنكانو: ................العمؿ : .......................... صاحب

 عنكانو: ............................................ ...المقػػػػاكؿ:.............................................
 ....................................المجمس:........................................... عنكانو: ........ عضك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لما كاف صاحب العمؿ كالمقاكؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد" كككنيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضك " مجمس فض الخالفات " ، 

ياـ أحد األعضاء الثالثة الذيف يشكمكف " المجمس" فإٌف كالن مف صاحب العمؿ كالمقاكؿ كعضك المجمس، قد اتفقكا عمى ما ليقـك بم
 -يمي :

تعتبر الشركط الممحقة بيذه االتفاقية شركطان التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية  -1
 ..............................................................عمييا:.....................................

( مف شركط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سكؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضك المجمس عمى 18) البندعمالن بأحكاـ  -2
 -النحك التالي:

 )        ( دينار عف كؿ يكـ كمياكمات.   -أ   
 رل .مضافان إلييا النفقات األخ   -ب    

( مف شركط اتفاقية فض  17)  البندإزاء قياـ صاحب العمؿ كالمقاكؿ بدفع بدالت األتعاب كالنفقات األخرل عمالن بأحكاـ  -3
الخالفات ، فإٌف عضك المجمس يتعيد بأف يقـك بميامو مع أعضاء المجمس اآلخريف كمسٌكيف لمخالفات كفقان ألحكاـ ىذه 

 االتفاقية .
 

ؿ كالمقاكؿ مجتمعيف كمنفرديف بأف يدفعا لعضك " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات بدؿ يتعيد صاحب العم -4
 ( مف شركط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياكمات كالنفقات األخرل التي تتحقؽ لو بمكجب أحكاـ 

 يعتبر عضك المجمس ............................... رئيسان لممجمس . -5
 ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانكف األردني .إٌف  -6
 

 

 صاحب العمؿ              المقاكؿ      عضك المجمس   
 
 

 كقد شيد عمى ذلؾ .
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 شركط اتفاقية فض الخالفات

 
( 60( يكمان مف تاريخ مباشرة العمؿ ، عمى اف يباشر المجمس ميامو خالؿ )60خالؿ ) يسمى عضك أك أعضاء المجمس -1

 مف تاريخ  اكتماؿ تكقيع اتفاقية فض الخالفات .يكمان 
( يكـ مف تاريخ إشعارىـ بذلؾ 28باالتفاؽ بيف الفريقيف ، كذلؾ خالؿ مدة ) يمكف إنياء تعيػيف عضك أك أعضاء المجمس -2

تاريخ ،كما تنقضي مدة التعييف عند صدكر شيادة تسمـ األشغاؿ  ما لـ يطمب أم مف الفريقيف تمديدىا كلكف بحد أقصى ل
 انقضاء فترة االشعار بالعيكب ، كفي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االتعاب الى النصؼ .  

 اليجكز لفريقي التعاقد عزؿ  أحد أعضاء  المجمس أك ) األعضاء( بدكف أسباب مبررة. -3
يفصح عند تعيػينو عف  يتعيف عمى عضك المجمس أف يككف كأف يبقى أثناء أداء ميمتو محايدان كمستقالن عف الفريقيف ، كأف -4

أم أمر قد يؤثر عمى حياده أك استقالليتو ، كما يتعيف عميو أف يفصح في أم كقت الحؽ إذا أصبح عمى عمـ عف أم أمر 
 قد يؤثر عمى حياده كاستقالليتو ، كال يجكز لو تقديـ النصح إلى أم فريؽ إاٌل بإطالع كمكافقة الفريؽ اآلخر .

يتعامؿ مع تفاصيؿ العقد كنشاطاتو كجمسات االستماع التي يعقدىا بسرية تامة كأف ال يصرح  أف يتعيف عمى عضك المجمس -5
عف أم مف مضامينيا إاٌل بمكافقة الفريقيف ، كما يجب عميو أف ال يككؿ ألم طرؼ آخر القياـ بميمتو أك أف يطمب أية خبرة 

 قانكنية أك فنية إاٌل بمكافقة الفريقيف .
أف يتصرؼ بإنصاؼ كسكائية فيما بيف الفريقيف بإعطاء كؿ منيما فرصة معقكلة لعرض قضيتو  جمسيتعيف عمى عضك الم -6

 كتقديـ ردكده عمى ما يقدمو  الفريؽ اآلخر . 
في أم حاؿ مسؤكالن عف أم إدعاء بشأف فعؿ قاـ بو أك أمر أغفمو إاٌل إذا أمكف إثبات أف ما قاـ بو  ال يعتبر عضك المجمس -7

 ية .ناتج عف سكء ن
لممجمس أف يقرر مف تمقاء نفسو اك بناءن عمى طمب احد الفريقيف زيارة المكقع كاف يعقد جمسات استماع ييدعى إلييا  -8

( ستيف يكمان كلممجمس  60يحددىما ،  بحيث ال تزيد المدة بيف كؿ زيارة كأخرل عمى ) الفريقيف في الكقت كالمكاف المذيف
 الفريقيف االستجابة لطمب المجمس بيذا الخصكص . أف يطمب أية كثائؽ منيما ، كعمى 

أف يتصرؼ كخبير غير متحيز ) كليس كمحكـ ( ، كيككف متمتعان بالصالحية الكاممة لعقد  يتعيف عمى عضك المجمس -9
ياؽ جمسات االستماع كما يراه مناسبان ، دكف التقيد بأية إجراءات أك قكاعد باستثناء ىذه القكاعد ، كيتمتع في ىذا الس

  -بالصالحيات التالية :
 أف يقرر مدل سمطاتو الذاتية ، ككذلؾ نطاؽ الخالفات المحالة إليو ، -أ
 أف يستعمؿ معرفتو المتخصصة ) إف تكفرت ( ، -ب
 أف يبادر لمتحقؽ مف الكقائع كاالمكر المطمكبة التخاذ القرار باالسمكب الذم يرتأيو . -ج
 تستحؽ بمكجب أحكاـ العقد ،أف يقرر دفع نفقات التمكيؿ التي  -د
 أف يراجع كينقح أم تعميمات أك تقديرات أك شيادات أك تقيػيـ فيما يتعمؽ بمكضكع الخالؼ ، -ىػ
أف ال يسمح ألم شخص غير المقاكؿ كممثميو كصاحب العمؿ كممثميو ، لحضكر جمسات االستماع ، كلو أف  -ك

لحضكر بعد التحقؽ مف أنو قد تـ إبالغو بصكرة صحيحة يستمر في عقد جمسة االستماع إذا تغيب أم فريؽ عف ا
 عف مكعد الجمسة .
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اآلخريف )  التنازؿ عف االتفاقية بدكف المكافقة الخطية المسبقة مف قبؿ الفريقيف كأعضاء المجمس ال يجكز لعضك المجمس -10
 إف كجدكا ( .

 ألم خالؼ ناشئ عف العقد أك متصؿ بو .كشاىد لتقديـ أم دليؿ بالنسبة  يراعى أف ال يستدعى عضك المجمس -11
أف يتكقؼ عف العمؿ إذا لـ يتـ الدفع خالؿ الميمة المحددة ، شريطة أف يرسؿ إلى الفريقيف إشعاران  يحؽ لعضك المجمس -12

 ( يكمان . 28بذلؾ مدتو ) 
احب العمؿ بالدفع إلى عضك إذا تخمؼ المقاكؿ عف  الدفع مقابؿ المطالبات التي تقدـ إليو مف عضك المجمس، يقـك ص -13

 كلو أف يسترد ما يترتب عمى المقاكؿ مف أية مبالغ إزاءىا . المجمس
( يكمان . كفي حالة استقالتو أك مكتو أك عجزه 28أف يستقيؿ شريطة أف يعمـ الفريقيف بإشعار مدتو )  يمكف لعضك المجمس -14

ميامػو بمكجػب ىػذه القكاعػد، فإنػو يتعػيف عمػى الفػػريقيف أف  عػف أداء ميامػو أك إنيػاء عقػده  أك رفضػو االسػتمرار فػي أداء
 .( يكمان مف تاريخ انقطاعو14يقكما بتعيػيف بديؿ لو خالؿ )

يتعيف أف تككف لغة االتصاؿ بيف الفريقيف ككذلؾ عضك المجمس ) األعضاء( كالفريقيف ، كلغة التداكؿ في الجمسات بالمغة  -15
 خ عف أية مراسالت إلى الفريؽ اآلخر .المحددة في العقد كأف يتـ إرساؿ نس

( يكمان مف تاريخ 56يتعيف عمى المجمس أف يصدر قراره إلى الفريقيف بشأف أم خالؼ يحاؿ إليو كذلؾ خالؿ فترة ال تتعدل ) -16
 إحالة الخالؼ  إليو ) ما لـ يتـ االتفاؽ مع الطرفيف عمى ىذه المدة ( كيككف  القرار:

 ك خطيان،  -
 ك باألغمبية، كباإلجماع أ -
 يجب أف يككف مسببان، ك -
 أف ينكه فيو بأنو يتـ كفقان ليذه الشركط . - 

 كيتـ إصدار القرار مف قبؿ رئيس المجمس في حاؿ تشتت آراء أعضاء المجمس.
مستحؽ ( المتعمقة بعممو ، أك تصرؼ بسكء نية ، فإنو يعتبر غير 4بنقض أم مف أحكاـ البند رقـ ) إذا قاـ عضك المجمس -17

لقبض بدؿ أتعابو أك نفقاتو ، كيتعيف عميو أف يرد تمؾ األتعاب كالنفقات التي تـ صرفيا لو ، إذا نتج عف ذلؾ النقض أٌف 
 قراراتو أك إجراءاتو بشأف تسكية الخالفات أصبحت باطمة أك غير فاعمة.

 -تدفع أتعاب الحكـ عمى النحك التالي : -18
عداد القرارات ، عف كؿ يـك عمؿ في زيارة المكقع -  أك عقد جمسات االستماع أك دراسة الخالفات كا 
 مضافان إلييا نفقات أداء المياـ مثؿ المكالمات الياتفية كالفاكسات كمصاريؼ السفر كاإلعاشة ، -
 لميامو ، يتبقى بدؿ المياكمات ثابتان طيمة مدة أداء عضك المجمس -
( يكمان مف تاريخ تسممو المطالبات 28أتعابو كنفقاتو خالؿ ) بدؿ يتعيف عمى المقاكؿ أف يدفع لعضك المجمس -

لممقاكؿ عف طريؽ مطالبات الدفع الشيرية % ( منيا 50الخاصة بذلؾ ، كيقـك صاحب العمؿ بدفع ما نسبتو )
 .  التييقدميا المقاكؿ

 -اذا كاف " المجمس" مشكالن مف ثالثة اعضاء فإنو يتعيف مراعاة ما يمي : -19
 اف يجتمع في خصكصية بعد انتياء  جمسة االستماع لمتداكؿ حكؿ المكضكع كاعداد القرار ، ك عمى المجمس . أ
انو سكؼ يبذؿ قصارل جيده لمتكصؿ الى قرار باالجماع ، كبعكس ذلؾ يتـ اتخاذ القرار بأغمبية االعضاء كالذيف يجكز  . ب

 كالمقاكؿ ، كليـ الطمب مف العضك المخالؼ اعداد تقرير خطي لتقديمو الى صاحب العمؿ 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010عقد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية 

149 

 

ج.  إذا اخفؽ ام عضك في حضكر اجتماع اك جمسة اجتماع عف انجاز أية ميمو مطمكبة ، فإنو يمكف لمعضكيف       
  -االخريف ، رغـ ذلؾ ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لـ يعترض ام مف صاحب العمؿ اك المقاكؿ عمى قياميـ بذلؾ ، أك  -1   
غائب عف الحضكر ىك رئيس " المجمس "  ، كقاـ بإصدار تعميمات لمعضكيف االخريف بعدـ اتخاذ ما لـ يكف العضك ال -2   

 قرار .
 يحؽ لمرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية كالفانكنية  الستبعاد عضك المجمس الذم تكرر غيابو بدكف عذر أك تبرير  -3

يا أك إنيائيا أك انعداـ أثرىا ، فإنو يتـ النظر في الخالؼ إذا نشأ أم خالؼ يتعمؽ باتفاقية فض الخالفات ، أك بسبب نقض -20
 كتسكيتو بمكجب أحكاـ قانكف التحكيـ األردني .
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   7ج
 

 نمكذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 

 

 
 .................................................إلى السادة: ......................................................

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ......................................................................................

 
 .........................قد كفؿ بكفالة مالية ، المقاكؿ............................................................ 

.................................................................................................................... 
 بخصكص العطاء رقـ )     /    (

 
 ..........( دينار أردني المتعمؽ بمشركع: ........................................... بمبمغ : ) ............

 

................................... كذلؾ لضماف تنفيذ العطاء المحاؿ عميو حسب الشركط الكاردة في كثائؽ عقد المقاكلة ، كأننا 
ع شرط م -بمجرد كركد أكؿ طمب خطي منكـ المبمغ المذككر أك أم جزء تطمبكنو منو بدكف أم تحفظ أك  –نتعيد بأف ندفع لكـ 

كذلؾ بصرؼ النظر عف  –ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأٌف المقاكؿ قد رفض أك أخفؽ في تنفيذ أم مف التزاماتو بمكجب العقد 
 أم اعتراض أك مقاضاة مف جانب المقاكؿ عمى إجراء الدفع .

 
لعقد المحدد مبدئيان بتاريخ كتبقى ىذه الكفالة سارية المفعكؿ مف تاريخ صدكرىا كلحيف تسمـ األشغاؿ المنجزة بمكجب ا

 ................... شير .................. مف عاـ .............. ما لـ يتـ تمدييا أك تمديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ 
 

 تكقيع الكفيؿ / مصرؼ: ................
 المفكض بالتكقيع: .....................

 ...........التاريػػػػػخ : .................
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   8ج
 نمكذج كفالة إصالح العيكب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 إلى السادة: ....................................................................................................
 .............................................يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ......................................

 ..................................................................................، المقاكؿ: قد كفؿ بكفالة مالية
................................................................................................................ 

 بخصكص العطاء رقـ )     /    (
 المتعمؽ بمشركع: ........................................... بمبمغ : ) ...........................( دينار أردني 

االإلصالحات ................................... كذلؾ ضمانان اللتزاـ المقاكؿ لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعم
 كالصيانة بمكجب أحكاـ عقد المقاكلة .

 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ  المبمغ المذككر أك أم جزء تطمبكنو منو بدكف أم تحفظ  –بمجرد كركد أكؿ طمب خطي منكـ  –كا 
اؿ أك شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأٌف المقاكؿ قد رفض أك أخفؽ في تنفيذ التزاماتو فيما يخص أعم

اإلصالحات كالصيانة بمكجب العقد ، ككذلؾ بصرؼ النظر عف أم اعتراض أك مقاضاة مف جانب المقاكؿ عمى إجراء 
 الدفع .

 

كتبقى ىذه الكفالة سارية المفعكؿ مف تاريخ صدكرىا كلحيف التسمـ النيائي لألشغاؿ بمكجب العقد كقياـ المقاكؿ بإكماؿ 
 تـ تمديدىا أك تجديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ .النكاقص كاإلصالحات المطمكبة ما لـ ي

 
 مصرؼ: ................ تكقيع الكفيؿ/

 المفكض بالتكقيع: .....................
 .ػػػػخ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 9ج
 نمكذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
 ة: .............................................................................................................إلى الساد

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا  يكفؿ المقاكؿ : ..............................................................................

 
 ...........( دينار أردني ...........................................................................بمبمغ : )............

 
كذلؾ مقابؿ كفالة الدفعة المقدمة بخصكص العطاء رقـ: ......................................... الخاص بمشركع 

 ......... بتأميف قياـ المقاكؿ بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شركط العطاء ..................................................
 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ المبمغ المذككر أعاله أك الرصيد المستحؽ منو عند أكؿ طمب خطي منكـ ، كذلؾ بصرؼ النظر عف أم  كا 
 اعتراض أك تحفظ يبديو المقاكؿ .

 

اريخ صدكرىا كلحيف سداد المقاكؿ ألقساط الدفعة المقدمة ، كيتـ تمديدىا تمقائيان لحيف سداد كتبقى ىذه الكفالة سارية المفعكؿ مف ت
 قيمة الدفعة المقدمة بالكامؿ .

 
 

 تكقيع الكفيؿ / مصرؼ: ................

 ع: .....................ػػالمفكض بالتكقي

 ...خ : ................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 10ج
 نمكذج  مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ 

 
 

 أقر أنا المكقع إمضائي كخاتمي أدناه : ............................................................................
.................................................................................................................... 

 نقر نحف المكقعيف إمضاءاتنا كخاتمنا في أدناه ....................................................................
................................................................................................................... 

 بأننا قبضنا مف .............................................. مبمغ ) .............................. ( ديناران أردنيان 
 كذلؾ قيمة دفعة اإلنجاز عند التسمـ األكلي عف مشركع إنشاء .....................................................

 ..............................................................................................مكضكع العطاء رقـ .
 كبيذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... كحككمة المممكةاألردنية الياشمية مف

لغ التي سبؽ كأف قبضناىا عمى حساب مشركع المذككر أعاله مع تحفظنا كتعيدنا بتقديـ المبمغ المذككر أعاله كمف كافة المبا
 ............................................... صاحب العمؿ تفاصيؿ أية مطالبات ندعي بيا إلى

ؿ ىذا إقراران منا .................... خالؿ فترة اربعة كثمانكف يكمان مف تاريخ ىذه المخالصة معززة بالكثائؽ الثبكتية )دكف أف يشك
بصحة ىذه المطالبات ( كفي حالة عدـ تقديـ ىذه المطالبات خالؿ المدة المذككرة نككف قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة ميما كاف 

حؽ أك عالقة  ......................... كحككمة المممكة األردنية الياشمية مف أمصاحب العمؿنكعيا كقيمتيا بحيث تبرأ ذمة 
لممشركع ، ك يستثنى مف ذلؾ أم مبالغ تتعمؽ بتعديؿ أسعار المكاد اإلنشائية  األكليبالمشركع المبيف أعاله السابقة لتاريخ التسمـ 

 (.13/8( ك )13/7مستحقة الدفع تطبيقا لممادتيف )
  

 كعميو نكقع تحريران في .....................................
 ............................................. اسـ المقاكؿ :

 اسـ المفكض بالتكقيع: ....................................
 تكقيع المفكض بالتكقيع: ..................................

 
 

 الخاتـ:
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انمكذج  

Discharge Statement 
 
 

 

  : ....................................................................................اتمي أدناهأقر أنا المكقع إمضائي كخ
.......................................................................................................................... 

 :..........................................................................في أدناه نقر نحف المكقعيف إمضاءاتنا كخاتمنا 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 .بأننا قبضنا مف .......................................................... مبمغ ) ......................... ( ديناران أردنيان 

 

لمعقد ، كذلؾ عف مشركع   ( مف الشركط العامة 14/13،  14/12، 14/11كذلؾ قيمة الدفعة الختامية بمكجب أحكاـ المكاد ) 
 ...............إنشاء : ..........................................................................................

 

 ..................................مكضكع العطاء رقـ : ..................................................................
 

نصرح بمكجب ىذا اإلقرار أننا قػد تسػممنا كامػؿ اسػتحقاقاتنا عػف المشػركع أعػاله كقمنػا بتقػديـ كافػة مطالباتنػا المتعمقػة بالعقػد كبيػذا 
 فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

لمشركع المبيف أعاله إبراء عامان شامالن مطمقان ال رجعة فيو كيسػتثنى مػف كحككمة المممكة األردنية الياشمية مف أم حؽ أك عالقة با
( كالتي تصدر بعػد تػاريخ ىػذه المخالصػة  13/8،  13/7ىذا اإلبراء أم تعكيضات تيستحؽ لممقاكؿ نتيجة تطبيؽ شركط المادتيف ) 

 ) اإلبراء ( .
 

 ........كعميو نكقع تحريران في : ..................................
 

 اسـ المقاكؿ : ......................................................
 

 اسـ المفكض بالتكقيع : ...........................................
 

 تكقيع المفكض بالتكقيع: ..........................................
 

 الخاتـ :
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 12ج
 نمكذج  التزامات المقاكؿ

Contractors Commitments 
 ....................................................................                                  المقاكؿ: -1
 ....................................................................                             المدير العاـ : -2
 ....................................................................:    ممؼ التصنيؼ في دائرة العطاءاترقـ  -3
 ....................................................................                فئة التصنيؼ : -4
 ...................................................................        سقؼ االلتزاـ : -5
 ...................................................................       المشاريع الممتـز بيا: -6
 

قيمة اإلحالة  رقـ العطاء اسـ المشركع الرقـ
 بالدينار

قيمة األعماؿ 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 اتمالحظ

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        

 المجمكع:
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 13ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرل

 
 

 

 ...............................................................................:أقر أنا المكقع إمضائي كخاتمي في  أدناه 
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................  أدناه:  نقر نحف المكقعيف إمضاءاتنا كخاتمنا في
 

( مف الشركط  الخاصة لعقد المقاكلة لممشاريع اإلنشائية الخاص بيذا العقد ، 17/9/1أننا قد اطمعنا عمى ما كرد تحت المادة رقـ )
ككالء كعمالن بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقراران مكقعان مف قبمنا حسب األصكؿ نقر فيو بجميع العمكالت أك أتعاب االستشارات أك أتعاب ال

أك غيرىا المباشرة كغير المباشرة كأم شيء ذك قيمة مادية كالتي تـ دفعيا أك االتفاؽ عمى دفعيا إلى شخص مف " اآلخريف" كنرفؽ 
طيان كصفان مفصالن ليذه الدفعات األخرل كلمف دفعت كسببيا سكاء" تـ دفعيا أك كانت ستدفع بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف قبمنا 

ك مف قبؿ مقاكلينا مف الباطف أك نيابة" عنيـ أك أم مكظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ ، كذلؾ فيما يتعمؽ بالدعكة إلى أك نيابة" عنا أ
تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أك عممية المناقصة / المزاكدة نفسيا أك اإلحالة  عمى المقاكؿ أك المفاكضات التي تجرم 

 ه فعالن .إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذ
 

كما كنتعيد بأف نقدـ تصريحان خطيان إلى الفريؽ األكؿ عمى الفكر عف كجكد أم دفعات بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ كصفان مفصالن 
لسبب ىذه الدفعات كذلؾ بتاريخ قيامنا بالدفع أك تاريخ إلزامنا بالدفع أييما يحدث أكالن كما كنكافؽ عمى قياـ الفريؽ األكؿ باتخاذ 

جراءات المبينة تحت المادة المشار إلييا أعاله حاؿ حدكث أم مخالفة أك إخالؿ مف قبمنا بأحكاـ الفقرة ) أ ( منيا كنمتـز بتنفيذ اإل
 كؿ ما كرد في ىذه المادة .

 كعميو نكقع تحريران في       /      /
 

 اسـ المقاكؿ: ........................................................
 سـ المفكض بالتكقيع: ..............................................ا

 تكقيع المفكض بالتكقيع: ............................................
 الخاتػػػػـ : ......................................................

 
رل كفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أم عمكالت أك أتعاب أك أم مف األمكر عمى المقاكؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخ *   

( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، ككؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو ، كعمى 17/9المحددة بالمادة ) 
 المقاكؿ كضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 14ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة

 
 

       

 أقر أنا المكقع إمضائي كخاتمي في  أدناه .........................................................................
.................................................................................................................... 

 ضاءاتنا كخاتمنا في أدناه.....................................................................نقر نحف المكقعيف إم
 

( مف الشركط  الخاصة لعقد المقاكلة لممشاريع اإلنشائية الخاصة بيذا العقد ، 17/9/2أننا قد اطمعنا عمى ما كرد تحت المادة رقـ )
قعان مف قبمنا حسب األصكؿ ، نقر فيو بأننا لـ نقـ بدفع أك االتفاؽ عمى دفع أم مبالغ سكاء" كعمالن بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقراران مك 

كانت عمكالت أك أتعاب استشارات أك أتعاب ككالء أك غيرىا سكاء" بشكؿ مباشر أك غير مباشر كلـ نقـ بتقديـ أم شيء ذك قيمةو 
الغ أك تقديـ مثؿ ىذه األشياء سكاء" مباشرة" أك بالكاسطة ، أك بغض ماديةو كلـ نقـ بإعطاء كعكد أك تعيدات لدفع مثؿ ىذه المب

النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أك نيابة" عنا أك مف مقاكلينا مف الباطف أك نيابة" عنيـ أك أم مف مكظفييـ أك ككالئيـ أك 
ؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة و ممثمييـ إلى الفريؽ األكؿ ، كيشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أم " مكظ

رسميةو أـ ال ، كذلؾ فيما يتعمؽ بالدعكة إلى تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أك عممية المناقصة / المزاكدة نفسيا أك 
 اإلحالة عمى المقاكؿ أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذىفعالن .

 
نقكـ بتقديـ أم دفعات ممنكعة أك نعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سكاء" مباشرة" أك بالكاسطة كسكاء" أكاف ذلؾ مف كما كنتعيد بأف ال 

قبمنا أك مف قبؿ مقاكلينا مف الباطف أك أيان مف مكظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ إلى أم " مكظؼ " فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أك 
 تجديده أك تمديده أك تنفيذه .

 عميو نكقع تحريران في       /      /ك 
 اسـ المقاكؿ: ....................................................
 اسـ المفكض بالتكقيع: ..........................................
 تكقيع المفكض بالتكقيع: ........................................

 : ................................................ ػػـػػػػػػػػػػػػػػػػالخاتػػ
 
 

عمى المقاكؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرل كفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أم عمكالت أك أتعاب أك أم مف األمكر  *   
ار سيرفض عرضو ، كعمى ( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، ككؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقر  17/9المحددة بالمادة ) 

 المقاكؿ كضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 المكاصفات الفنية
 المساحية:اختبار درجة رؾ الردـ الصخرم بالطريقة  طريقة .1

 
درجة رؾ الردـ الصخرم باألجيزة كالمكاد المتكفرة  يجب عمى المتعيد أف يجرم الفحكصات المناسبة عمى  .1

 كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى أفضؿ معيار لضبط درجة الرؾ.
يجب كضع مقطع الردـ الصخرم المراد فحصو عمى سطح صمب كثابت كحسب طمب الميندس المشرؼ  .2

 كاف تككف المكاد ك سماكة طبقة الردـ مطابقة لممخططات كالمكاصفات.
ـ 5نقطة تسكية عمى األقؿ شبكة مربعة طكؿ ضمعيا  20اد مقطع الفحص كافية لعمؿ يجب أف تككف أبع .3

ـ 3نقاط كال يقؿ بعد أم نقطة عف حافة طبقة الفحص عف  3كبحيث ال يقؿ عدد النقاط عمى أم خط عف 
 كيجب اف تؤخذ مكافقة الميندس عمى ىذا الترتيب.

ط عمى األقؿ ثـ يتـ إنشاء التسكية بدؽ قضباف أشكا 3يبدأ الرؾ بعد ذلؾ بكاسطة مدحمة رجاج كبكاقع  .4
حديدية صغيرة مدىكنة بحيث يككف رأسيا في مستكل سطح طبقة الفحص، ثـ يتـ قراءة تسكية عند كؿ 

كمثقكب في مركزه كذلؾ لمتأكد مف كجكد ىذا القرص  2سـ30نقطة عمى قرص حديدم مبسط مساحتو 
 عمى مركز القضيب.

نقاط التسكية بعد كؿ شكطيف إضافييف كيعتبر فحص الرؾ مكتمالن عندما يتـ أخذ قراءات إضافية عمى  .5
% مف معدؿ سماكة الطبقة المركككة أك السماكة التي يقررىا  0.5يككف معدؿ اليبكط ال يزيد عف 

 الميندس.   
% فيجب تنفيذ شكطيف إضافييف بالمدحمة الرجاجة كمف ثـ تؤخذ  0.5إذا كاف معدؿ اليبكط أكثر مف  .6

% فيعتبر الفحص مكتمالن كال تعاد ىذه  0.5ت التسكية كالسابؽ فإذا أصبح معدؿ اليبكط أقؿ مف قراءا
 الخطكة.

  كعمى ضكء الخطكات السابقة يتقرر الحد األدنى لعدد األشكاط الالزمة لمحصكؿ عمى درجة رؾ مناسبة،  .7
ـ كعمى أم حاؿ فال يجكز أف كعمى المتعيد أف يستعمؿ أسمكب العمؿ المذككر أعاله بما فييا عممية الرد

 .5تقؿ عدد األشكاط عف 
يجب أف تجرم خطكات الفحص السابقة أيضان عمى أم تغيير بالمكاد كمرة كاحدة في األسبكع عمى األقؿ  .8

خالؿ المراحؿ األكلى لإلنشاء حتى يتـ اعتماد نمكذج دحؿ مناسب يفي بالغرض المطمكب كبعد ذلؾ يمكف 
 سب مكافقة الميندس.التقميؿ مف فترات الفحص كح
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 -كيشمؿ ما يمي : كالحفريات التسكية أعماؿ
 : الحفريات  - 1/  3

حسػػب المخططػػات  ككػذلؾ المطمكبػػةالحفريػػات مػف كػػؿ نػػكع ترابػي أك صػػخرم ميمػػا كانػت األعمػػاؽ  عمػؿ           
د إيصاؿ كربط الطرؽ عيكالطكلية لمطريؽ كيجب عمى المت العرضيةكالمناسيب كتعميمات الميندس المشرؼ كالمقاطع 

إيصػػاؿ الطريػػؽ الجديػػد بػػ خر قػػديـ أك إيصػػاؿ كربػػط الطريػػؽ الجديػػدة بعضػػيا بػػبعض  ذلػػؾبػػبعض سػػكاء كػػاف  بعضػػيا
المشرؼ  الميندسذلؾ أعماؿ حفريات اك طمـ ضمف جسـ الطريؽ لمكصكؿ إلى المناسيب التي يحددىا  تطمبميما 

سكاء في مناطؽ الطمـ أك مناطؽ  الطريؽجانبي  تيذيبرة كضمف جميع أنكاع التربة ) ترابي أك صخرم ( مع ضرك 
 اسػتعماؿكيمكف  االنيياربطريقة مائمة لكي ال تؤدم إلى  تيذبتككف عمكدية عمى جسـ الطريؽ بؿ  القطع بحيث ال

كنقػػؿ الفػػائض خػػارج المكقػػع حسػػب تعميمػػات  المينػػدس كعمػػى أف تكػػكف ناجحػػة مخبريػػان  مكافقػػةالحفريػػات لمطمػػـ بعػػد 
% مػػف الكثافػػة 95 بدرجػػةالمشػػرؼ دكف المطالبػػة بػػأم زيػػادات كعمػػى المتيعػػد رؾ الطبقػػة النيائيػػة لمحفريػػات  المينػػدس

 . العظمى كما تحدد بتجربة برككتكر

ـ بعػد عػػرض قاعػػدة الجػػدار مػػف ناحيػػة الطمػػـ كمنطقػػة 1ككػذلؾ تشػػمؿ الحفريػػات لمقكاعػػد الجػػدراف االسػػتنادية باضػػافة 
ـ يقػـك المقػاكؿ بعمػؿ  4اع الجدار كفي حالة القطعيات التي يزيد ارتفاعيػا عػف بكامؿ ارتف  working spaceعمؿ 

الحفريات الالزمة حسب المكاصفات الفنية كالميكؿ المناسبة تفاديا الية  انييارات كحسب تعميمػات المينػدس المشػرؼ 
 .كبدكف اية مقابؿ لتمؾ االعماؿ

 
 أعماؿ الطمـ  -4
 عيات : الناتج عف القط الترابيالطمـ  4/1
تحقػػؽ  بحيػػثالترابػػي النػػاتج عػػف أعمػػاؿ الحفريػػات تسػػتخدـ ىػػذه المػػكاد ألعمػػاؿ الػػردـ عمػػى طبقػػات  القطػػعحالػػة  فػػي

 :المكاصفات التالية 
 .سـ بعد الدحؿ 02ال تزيد سماكة الطبقة عف  أف  -1
 02% مػػف كثافػػة برككتػػكر المعػػدؿ ألخػػر طبقتػػيف مػػف الطمػػـ كبسماكػػػػة  95تقػػؿ عػػف  الالػػرؾ  درجػػة -0

يقػؿ عػف  ال C.B.R ( كذاتSup Gradeطبقػػة بعػػد الػدحؿ اسفػػؿ طبقػػة القاعػػدة الترابيػػػة ) لػػكؿ سـ
10 %. 

بحيػػث ال تكػكف المػػكاد  ةمػف كثافػػة برككتػكر المعػدؿ لمطبقػػات السػفمي%  95تقػػؿ عػف  الالػرؾ  درجػة -3
 .%8مف  اكبر  C.B.R أك A-6-7 تصنيؼذات 

 .3/ سـ غـ 71.عف  تقؿالجافة العظمى ال  الكثافة  -4
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 .(T 267(  )AASHTO)% حسب طريقة 5ال تزيد عف  العضكية المكاد -5

 
 ( :   Rock Fill) الصخرمأعماؿ الطمـ  – 4/2

 الطمـ الصخرم مالئمة إذا حققت الشركط التالية : مكاد تعتبر
  .سـ 32اكثر مف المكاد اكبر مف  أك% 05كاف  إذا -1
 .سـ 7.5اكثر مف المكاد أكبر مف  أك% 52كاف  إذا -0
  ./ أ مناطؽ ردـ بسماكة أقؿ مف متر4/0 -3

ال يزيػد  بحيػثالردـ الصخرم مػف قطػع صػخرية مختمفػة األحجػاـ حسػب سػمؾ الطبقػة المػراد إنشػاؤىا  مكاد تتألؼ
لػػؼ ؤ مػػف مػػكاد الطبقػػة كت األقػػؿ% عمػػى 75سػػـ كاف تؤلػػؼ ىػػذه الحجػػـك مػػا نسػػبتو 52سػػمؾ الطبقػػة الكاحػػدة عػػف 

، عمػى أف ال يزيػد حجػـ الصػخكر الكبيػرة أعمػى% منيػا كحػد 05نسػبتو  مػػا  Materials Filling المػكاد المالئػة
مكاد مالئة مناسبة كمضافة بصكرة منفصمة حيث يمكػف استخداـ  استخداـسمػاكة الطبقة أال في حاالت  3/0عف 

% مػف سػماكة الطبقػة كيجػب أف تكػكف الػقطػػع الصػخرية قاسػية صػمبة قػادرة عمػى تحمػؿ 92حجـ صخكر يعػادؿ 
 0.05الفرد كالدحؿ كذات كزف نكعي ال يقؿ عف  ماؿأع
 ((Survey testعمميػة الػدحؿ يجػب أف يػتـ فحػص درجػة رؾ ليػذه الطبقػة بكاسػطة الطريقػة المسػاحية  إتماـ بعد
 يػرد شػرح مفصػؿ لطريقػة أجػراء الفحػص المسػاحي حيػث ) Plate Bearing Test بطريقػة قػرص التحميػؿ) أك
(Survey Plate) (1) رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكده. 

 :  التاليةفيجب تحقؽ المعادلة  (Bearing  test)أما حدكد تجربة قرص التحميؿ
 (E= Young   Modulus)                 :           

  .مترردـ بسماكة أكثر مف  مناطؽ -/ب4/0
  C.B.Rبػػة ذاتالتر  كانػػت إذا ((Toppingالقطػػع كعنػػد الكصػػكؿ إلػػى منسػػكب القاعػػدة التربيػػة) حالػػةفػػي  -3/0/0

يقؿ عف  ال C.B.Rسـ ( اسفؿ القاعدة الترابية تحقؽ نسبة  02أف الطبقة ) كبسماكة  مف% كبعد التأكد 15 اكبرمف
سػػـ مػػف 02األرض مػػف الجػػذكر كالنباتػػات كحػػرث  تنظيػػؼيػػتـ  IفػػأفA-7  أك A-6 تحػػت يقػػع% كتصػػنيؼ ال 12

كثافة برككتكر المعدؿ ) يتـ محاسبة المقاكؿ بالمتر % مف 98ؾ بحد أدنى ر األرض كرشيا بالماء كدحميا إلى درجة 
سػـ 02كبسػماكة  الترابيػةبعدىا كضع طبقة مكاد الفرشيات، كفي حاؿ ككف المػكاد لمطبقػة اسػفؿ القاعػدة  كيتـالمربع ( 

 3/0/3، فػػأف العمػػؿ يػػتـ حسػػب البنػػد  A-7- A-6تحػػت  يقػػع الأك   C.B.Rال تحقػػؽ المكاصػػفات المػػذككرة أعػػاله 
  ه.ادنا

مػف  أقػؿ  C.B.Rالقطع كعند الكصكؿ إلى منسكب القاعدة الترابية ككانت مػكاد ىػذه الطبقػة ذات حالةفي  – 3/0/3
سػـ، فػإذا 02سـ، كمف ثـ يتـ فحػص المػكاد اسػفؿ القاعػدة الترابيػة كلعمػؽ 02% فأنة يتـ إزالة ىذه الطبقة بسماكة 15

ىػػػذه المػػػكاد أك  تحسػػػيفيػػػتـ  وفأنػػػA-7 أك  A-6% أك ذات تصػػػنيؼ 12مػػػف  أقػػػؿ C.B.Rذات المػػػكادكانػػػت ىػػػذه 
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) كتعتبػػر  A-6 أكA-7المػػكاد ذات تصنيػػػؼ تكػػػكف% كاف ال 12يقػػؿ عػػف  ال C.B.Rاسػػتبداليا بمػػكاد بحيػػث تحقػػؽ 
بحيػػث تحقػػؽ المكاصػػفات الػػكاردة  الترابيػػةىػػذه المػػكاد محممػػة عمػػى سػػعر الطمػػـ ( كيػػتـ بعػػد ذلػػؾ كضػػع مػػكاد القاعػػدة 

  .بالجدكؿ المرفؽ
سػـ مػف  15في حالة القطػع كعنػد الكصػكؿ الػى منسػكب القاعػدة الترابيػة ككانػت المػكاد صػخرية يجػب إزالػة  -3/0/4

 منسكب القاعدة الترابية كاستبداليا بمكاد مطابقة لمكاصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدكؿ المرفؽ.
يكافػػؽ  مناسػػبحاجػػة كنقميػػا إلػػى مكػػاف نػػكاتج القطػػع كالحفريػػات غيػػر الصػػالحة أك الفائضػػة عػػف ال أزالػػويػػتـ  -3/0/5

المكقػػػع بجانػػػب المنحػػػدرات أك مػػػداخؿ  يكػػػكفعميػػػة المينػػػدس المشػػػرؼ عمػػػى أف ال يمحػػػؽ ضػػػرران بػػػأمالؾ األخػػػريف، كاف ال 
 .الجانبيةالعبارات كال يؤثر عمى اتزاف ميكؿ الطريؽ 

دـ فعمػى المقػاكؿ اسػتخداـ مػػكاد فػي حالػة عػدـ كفايػة أك عػػدـ صػالحية نػكاتج القطػع كالحفريػات ألعمػػاؿ الػر  – 3/0/6
ردـ مف خارج المكقع كيتـ محاسبة المقاكؿ عف ىذه األعماؿ بػالمتر المكعػب كمػكاد مسػتعارة بغػض النظػر عػف مسػافة نقػؿ 

 المكاد.
، كعمػى المرفػؽخنادؽ جانبية لمطريؽ في منػاطؽ القطػع الصػخرم كالترابػي حسػب المقطػع النمػكذجي  تنفيذ -7/ 3/0

 .مشمكالن بأسعار الفتكح كالتسكية العمؿالميؿ الطكلي لمخندؽ، لتصريؼ المياه، كيعتبر ىذا أف يراعى انتظاـ 
نشػػاء تحػػت البنػػد )   /أ( أعػػاله عمػػى أف التزيػػد سػػماكة الطبقػػة 4/0يراعػػي مػػا كرد مػػف خػػكاص مػػكاد كطػػرؽ اختبػػار كا 

مػػا كانػت المػػكاد المالئػػة مائمػػة لمخشػػكنة الكاحػدة عػػف متػػر كاحػػد مػع ضػػركرة التقيػػد باألحجػػاـ التاليػػة ضػمف ىػػذه المنػػاطؽ، ككم
 كمما كاف ذلؾ أفضؿ:

 (  Rock  Fill  Materialمكاد الـر الصخرم: )
 نسبة المار    الحجـ 

 122    سـ 92
 %92-62    سـ 62
 %52-05    سـ 32
 % 5-2     سـ 15

 ( Filling  Materialsالمكاد المالئة: )] – 0
  نسبة المار % مقاس المنخؿ

    122    بكصة 6
 122-90 بكصة 5
 92-83 بكصة 4
 88-74 بكصة 3
 82-62 بكصة 0
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 74-52 بكصة 1 0/1
 66-42 بكصة  1
 58-30 بكصة 4/3
 50-32 بكصة 0/1
 52-08 بكصة 8/3
 #4 32-42 
 #022 2-12 
 
 . أعماؿ الفرشيات:5

 : األكؿ( الكجو  SUP BASE) األساسطبقة ما تحت  -5/1
أك الصػخكر البازلتيػة أك الجرانيتيػة أك مػف  الجيػرمفي ىذه الطبقة مف ناتج تكسػير الحجػر  تستخدـالمكاد التي  تتككف

( المرفػؽ كالعمػؿ المطمػكب ىػك  0ـ ) ػعمى أف تحقؽ المكاصفات الػكاردة فػي الجػدكؿ رقػ ،مكاد حصمة السيؿ المغربمة
الماء كخمط ك دحػؿ المػكاد  كرشريد ىذه الطبقة كما ىك مبيف بالمقاطع العرضية المرفقة كيشمؿ ذلؾ تقديـ كتك  إنجاز

 العرضية. بالمقاطع  المحددةبالسماكة كالميكؿ  حتى المناسيب المطمكبة ك
 غيػػرتكسػػير الصػػخكر البازلتيػػة اك الجرانيتيػػة أك حصػػمة السػػيؿ المغربمػػة أك أيػػة مػػكاد  نػػاتجحػػاؿ اسػػتخداـ مػػكاد  كفػػي

مناسػػبة بحيػػث تحقػػؽ التماسػػؾ عمػػى الميػػكؿ الجانبيػػة أك حصػػرىا بطريقػػة  المػػكادمتماسػػكة فأنػػو يجػػب أف يػػتـ معالجػػة 
 كحسبما يراىا الميندس المشرؼ. %95كتككف درجة الرؾ المطمكبو  لمفرشيات
 كقبؿ رشيا بالماء. جافةحالة المكاد كىي  في( S.Eألجراء فحص المكافئ الرممي ) العينة: يتـ اخذ  مالحظة

 ( الكجو الثاني : BASEطبقة األساس )  -2/  5
الصخكر الجيرية أك البازلتيػة أك الجرانيتيػة عمػى أف تحقػؽ  تكسيرالتي تستخدـ في ىذه الطبقة مف ناتج  المكاد كفتتك

 مبػػيف( كالعمػػؿ المطمػكب ىػك إنجػاز ىػػذه الطبقػة كمػا ىػك  3فػػي الجػدكؿ المرفػؽ رقػـ )  كالمبينػةالمكاصػفات المطمكبػة 
المناسػػػيب المطمكبػػػة   حتػػػىش المػػػاء كخمػػػط كفػػػرش ك دحػػػؿ بالمقػػػاطع العرضػػػية المرفقػػػة كيشػػػمؿ ذلػػػؾ تقػػػديـ كتكريػػػد كر 

 في المقاطع العرضية المرفقة. المحددةكالميكؿ  كبالسماكة
التماسػػؾ  تحقػػؽغيػػر متماسػػكة فانػػو يجػػب أف  الجرانيتيػػة أكالصػػخكر البازلتيػػة  تكسػػيرنػػاتج   مػػكادحالػػة اسػػتخداـ  كفػػي

أك حصػرىا بطريقػة مناسػبة  المػكادأف يػتـ معالجػة  يجػب المطمكب لكامؿ عرض الطريؽ، كفي حالػة عػدـ تحقيػؽ ذلػؾ
 .%98كتككف درجة الرؾ المطمكبو الميندس المشرؼ  يراهبحيث تحقؽ التماسؾ عمى الميكؿ الجانبية كحسب ما 

 ( في حالة المكاد كىي جافة كقبؿ رشيا بالماء.S.Eألجراء فحص المكافئ الرممي ) العينة: يتـ اخذ  مالحظة
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 (PRIME COATسي ) . الكجو التأسي6
حسػب نكعيػة السػطح  0ـ( كغـ /  1,5 – 1أف يرش ) عمى( MC-70مف نكع )  اإلسفمتيجب أف يككف  - 1/  6

 المشرؼ. الميندسالمراد رشو كبمكجب تعميمات 
 النيائي لطبقة األساس بكاسطة ظاغطة ىكائية أك مكنسة ميكانيكية. السطحيجب تنظيؼ  -0/  6
بالمػػاء كبصػػكرة خفيفػػة قبػػؿ رش اإلسػػفمت بػػثالث سػػاعات ككفقػػان لتكجييػػات المينػػػدس  السػػطحرش ك دحػػؿ  - 3/  6

 .المشرؼ
 ( درجة مئكية. 82 – 45رشاش ميكانيكي مقبكؿ كبدرجة الحرارة المناسبة )  بكاسطػةيتـ الػرش  - 4/  6
 أك العكاصؼ الرممية. الشديدةالرش في األجكاء الماطرة كذات الرياح  يمنع  -5/  6
 عمى األسطح المرشكشة. السيريمنع حركة  - 6/  6
 ( المرفؽ.4حسب الجدكؿ رقـ ) المخبريةالفحكصات  - 7/  6
 
 (SEAL COATالكجو الختامي )   .7
(  5جػػدكؿ رقػػـ )  فػػيبػػازلتي كبػػالخكاص المبينػػة   أكحصػػمة نػػاتج تكسػػير حجػػر جيػػرم أك جرانيتػػي  تسػػتعمؿ  -7/1

 .1991سكر لعاـ المرفؽ كحسب مكاصفات إنشاء الطرؽ كالج
 .ميكانيكياستعماؿ مكزع حصمة ميكانيكي كرشاش إسفمت  يجب  -7/0
 ( المرفؽ.5( معدؿ الرش حسب ما كرد في جدكؿ رقـ )RC250( أك )RC80)  أكيستعمؿ إسفمت  - 7/3
 اإلسفمت في األجكاء الماطرة أك ذات الرياح الشديدة أك العكاصؼ الرممية. لمكاديمنع الرش  - 7/4
 .( المرفؽ5حسب الجدكؿ رقـ ) المخبريةالفحكصات  - 5/ 7

 الخمطات اإلسفمتية أعماؿ 8. 
 (Tack COATالكجو الالصؽ ) -/ أ 8
 ـ .1991تتـ ىذه األعماؿ كفقان لمكاصفات إنشاء الطرؽ كالجسكر لعاـ  -
مػػػب ( كحسػػػب طRC800( أك)RC250تػػػتـ أعمػػػاؿ الكجػػػو الالصػػػؽ بحيػػػث يكػػػكف اإلسػػػفمت المسػػػتعمؿ مػػػف نػػػكع ) -

 الميندس المشرؼ كبالمعدؿ الذم يتطمب كاقع العمؿ كحسب نكع السطح المراد رشو.
يجب تنظيؼ السطح جيػدان بكاسػطة الضػاغطة اليكائيػو ) الكمبريسػر( قبػؿ رش الكجػو الالصػؽ كال يػدفع سػعر ليػذا  -

نما يككف محمالن عمى أعماؿ الخمطة اإلسفمتية.  العمؿ كا 
 ة كذات الرياح الشديدة أك العكاصؼ الرممية.يمنع الرش في األجكاء الماطر  -
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( كذلػػؾ إعتمػػادان عمػػى نػػكع مػػادة الكجػػو الالصػػؽ كعمػػى نػػكع 2كغػػـ/ ـ 0.1-0.6يكػػكف معػػدؿ رش الكجػػو الالصػػؽ ) -
 السطح المراد رشو كحسب تعميمات الميندس المشرؼ.

 تمنع حركة السير عمى األسطح المرشكشة. -
 ـ.1991نشاء الطرؽ كالجسكر لعاـ تتـ ىذه األعماؿ كفقان لمكاصفات إ -
يػػتـ رش الكجػػو الالصػػؽ قبػػؿ كضػػع الخمطػػة اإلسػػفمتية بسػػاعتيف عمػػى األقػػؿ عمػػى اف يػػتـ تزفيػػت جميػػع األسػػطح  -

المرشكشة بيذه المادة في نفس اليـك كال يسمح بكضع خمطة إسػفمتية عمػى ىػذه األسػطح فػي اليػـك التػالي مػا لػـ تؤخػذ 
 ؾ.مكافقة الميندس المشرؼ عمى ذل

 (   HOT MIXالخمطة اإلسفمتية الساخنة ) -/ ب 8
( كيكػكف اإلسػفمت المقمػكب ىػك االسػفمت  HOT Bituminous Concreteالخمطػة اإلسفمتية تكػكف مػف نػكع )  –أ 

 ( كحسب طمب الميندس المشرؼ.  60 / 70أك   100 /  80الجامػد)
( درجػػة مئكيػػة كمػػا يجػػب اف تكػػكف درجػػة 102رة عػػف )ؿ مباشػػحيجػػب اف اليقػػؿ درجػػة الحػػرارة بعػػد الفػػرادة كقبػػؿ الػػد -

 -حرارة الخمط كما يمي : 
  80 / 100األسفمت                                  60 / 70اإلسفمت 

    3  -ـ 156                        2ـ + 158درجة حرارة الخمط 
  3 -ـ 143                3 -ـ 148درجة حرارة قكالب مارشاؿ 

 
( Breakdown Rollingف درجػة الحػرارة بعػد الفػرادة مباشػرة ىػي الدنيػا التي يجػب أف تبػدأ عنػدىا الػدحؿ األكلػػى )إ

( درجػػة 160كال يسػػمح اف تكػػكف درجػػة الحػػرارة  أقػػؿ مػػف ذلػػؾ كمػػا أنػػو يجػػب مالحظػػة الخمطػػة داخػػؿ الخالطػػة عػػػف )
 ( درجة مئكية.10سفمت عند الخمط عف)مئكية كاف ال تزيد درجة حرارة الحصمة عف درجة حرارة اإل

 %( لمطبقة السطحية مف كثافة مارشاؿ اليكمية.  97يجب أف ال تقؿ درجة الرؾ عف ) –ب 
 (Fillerج مكاد التعبئة )-8

يجب اف تككف مادة التعبئة مف مكاد مسحكقة سحقان ناعمان كغبار الحجر الكمسي أك غبار الخامات  -
الجيػػر كاف تكػػكف خاليػػة مػػف الكتػػؿ اليشػػة أك سػػيمة التفتػػت كمػػف  المعدنيػػة أك األسػػمنت أك مسػػحكؽ

 المكاد الطينية كالمكاد العضكية كاف تككف لدنة كاف تككف مطابقة لمتدرج التالي:
 قياس المنخؿ                          النسبة المئكية لممار مف المنخؿ بالكزف           

100                                        30 #              
100 - 95                                           50 #              

 

100 -70                                          200 #              
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 (physical propertiesالخصائص الطبيعية لمحصمة كاالختبارات )د -8
 .( المرفؽ6ميط يجب أف تطابؽ المتطمبات الطبيعية المذككرة في الجدكؿ رقـ)بالخ المستعممةجميع أنكاع الحصمة  

 درج خميط الحصمة :ػػت  - 1
 .تكسير حجر جيرم أك غرانيتي كال يسمح باستعماؿ حصمة الكدياف ناتجيجب أف تككف الحصمة  .(1)
المكاصػػفات  ممخػػصابؽ مػػع بػػاقي الخػػكاص بمػػا فييػػا تػػدرج الحصػػمة المخمكطػػة مػػف مػػكاد التعبئػػة يجػػب أف تتطػػ .(0)

ألنػػكاع الحصػػمة كػػؿ عمػػى حػػده كمػػادة  النسػػبيلتػػأميف تكزيػػع  والمرفػػؽ كعمػػى المتعيػػد أف يقػػـك بتعػػديؿ كضػػبط خالطتػػ
تصػميـ  حسػبنيػائي إذا مػا تمػت مقارنتػو بمعادلػة خمػيط العمػؿ )   خميط( كاألسفمت مف اجؿ إنتاج   fillerالتعبئة )

 : تاليةمارشاؿ في المختبر ( ضمف الحدكد ال
 المئكية  النسبةالمسمكح بيا                                   القصكل كتاتاالتف     

                     5 +فكؽ                                           كما   83   منخؿ       
                               4 +                                     200= لكحتى منخؿ =  مدخؿ    
  1.5+                                         200مف منخؿ =    المار     
        3.0األسفمت                                                     _  نسبة     

 
  :(mix trial Marshallالخمطة التصميمية ) خصائصق -8

 -سب المتطمبات التالية :التصميمية ح الخصائص تككف
 كغـ(الثبات ) درجة. 1

Stability AA SHTO T245                    1000 األدنى  الحد 
 )الزحؼ(  .0
   Test 1245 FLOW                     (16/100 -   8/100)  مف االثنيف 
 %.(3-5نسبة الفراغات اليكائية في الخميط اإلجمالي ). 3
 04 لمػػدة   62فقػػداف الثبػات حسػػب فحػػص مارشػػاؿ لمعينػػات المنقكعػة فػػي مػػاء حرارتػػو درجػػةفػػي  الػنقص. 4

  Loss)  دقيقػػة  32 لمػػدة 62بالمقارنػػة مػػع درجػػة الثبػػات التػػي تقػػاس بعػػد الغمػػر فػػي مػػاء حرارتػػو  سػػاعة

stability  of  )05الحد األعمى %.   
سػػطحية بطريقػػة معيػػد اإلسػػفمت ادنػػى الطبقػػة ال حػػد% 13 محسػػكبة V M Aالمعدنيػػة  الفراغػػات نسػػبة. 5

 الرابطو. الطبقة ى% حد أدن10  (M S- 2) األمريكي
 :  استعماؿ يراعي. 6

 .الباردة لممناطؽ   100/80 اإلسفمت
 .الحارة لممناطؽ    100/60اإلسفمت
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 المطمكب مف قبؿ الميندس المشرؼ (  اإلسفمت) يتـ تحديد نكع 
 :  التاليةالحصمة لمفحكصات  تخضع. 7
تغطيػػػة ال تقػػػؿ  نسػػػبة( كيشػػػترط نجاحيػػػا بتحقيػػػؽ ASTM 1664( حسػػػب ) test  striping ص التسػػػمخ )فحػػػ -
  .%  95عف
كيشترط نجاحيا بتحقيؽ نسبة تغطية  االسكندنافية( حسب الطريقة  test dynamic ) الديناميكيفحص التسمخ  -

أعاله يجب إضافة مكاد تساعد عمى  فالفحصيحالة عدـ تحقيؽ النتائج المطمكبة ألم مف  كفي%   60ال تقؿ عف 
 .كبالنسبة التي يقررىا الميندس الصانعة( حسب تعميمات الشركة stripping agent  antiالتماسؾ )

 dryer( اك )continuous plant( االتكماتيكيػػو كعػػدـ اسػػتخداـ ) batch plant (اسػتعماؿ الخالطػػو االسػػفمتيو 

drum mix. Plant.) 
 .5%صكاف عف اف ال تزيد نسبة ال-
 . يتـ عمؿ تصميـ جديد في أم مف الحاالت التاليو:8

 اذا نقصت قيمة الثبات االكؿ اك زادت نسبة فقداف الثبات عف الحدكد المطمكبو. -1
 % عف القيمو في التصميـ.0.1اذا تجاكز معدؿ الكزف النكعي  لمحصمو + -0

مػػػة الكثافػػػو النكعيػػػو لمتصػػػميـ عػػػف معػػػدؿ قي 0.50–اذا تجػػػاكز معػػػدؿ قيمػػػة الكثافػػػو النكعيػػػو لمخمػػػيط  -3
 االصمي.

 عف القيمة في التصميـ.  10%اذا تجاكز نسبة االمتصاص لمماء + -4
 . سماكة الطبقو:9

( سػػـ بعػػد الػػدحؿ )اك كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي المخططػػػات( اك 5يػػتـ فػػرش الخمطػػو بطبقػػة كاحػػده كسػػماكة التقػػؿ عػػف )
 شاقكلي(. 1ي : افق 0بالعرض المحدد لكؿ طريؽ عمى اف تشطؼ الجكانب بمسؿ )

 . عممية الدحؿ:12
يجػػػب اف يػػػتـ الػػػدحؿ كمػػػا ىػػػك مكضػػػح تاليػػػان اال اذا كانػػػت ىنػػػاؾ كسػػػائؿ حديثػػػو غيػػػر ذلػػػؾ كحسػػػب مكافقػػػة المينػػػدس 

 المشرؼ.
 102( بحيػث التكػكف درجػة الحػراره اقػؿ مػف Breakdown Rollingيجب اف يػتـ الػدحؿ االكلػي ) -1

تكػػكف العجػػالت الجػػاره ىػػي اكؿ مػػا يػػدحؿ عمػػى درجػػة مؤيػػو كبكاسػػطة مدحمػػو حديػػد مػػع مراعػػاة اف 
 الخمطو.

درجػو مئكيػػو لمنػػع  92يػتـ الػػدحؿ بعػػد ذلػؾ بمدحمػػة الككتشػػكؾ عنػدما تكػػكف درجػػة الحػراره التقػػؿ عػػف  -0
التصاؽ االسفمت بالعجالت كبدكنيا يجب التكقؼ عف العمؿ مع مراعاة اضافة الماء عمى العجالت 

 ركره لضماف عدـ انخفاض درجة حرارة لمخميط.بشكؿ خفيؼ كالكؿ كجية دحؿ فقط كعند الض
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( مػػع مالحظػػة انػػو الجػػدكل مػػف الػػدحؿ اذا انخفضػػت Finishing Rollingيػػتـ الػػدحؿ بعػػد ذلػػؾ ) -3
درجػو مئكيػو كعميػو يجػب اف ينتيػي الػدحؿ النيػائي قبػؿ كصػكؿ درجػة  72درجة الحراره لمخمطو عف 

 الحراره لمخمطو الى ىذه الدرجو. 
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TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING):- 

 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 

 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

 

 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

AASHTO T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 

 
(+10) OR (-30) 

MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

 

 

1.7 MIN. 

 
 

 

98% MIN. 

MAX. STONE SIZE 

 
 

LAYER THICKNESS (CM.) 
 
 

 
-MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200 (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 

 
-MAX. DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

SUP 

GRADE 

LAYER 
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TABLE (2): 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
 

 

ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

 

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX. TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED 

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE. 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

 

40 MAX 

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN. 

30 % MAX. 

 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

 

ASSHTO  T96 

 

AASHTO T193 

 

 

 

AASHTO T 90 

 

 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE (3): 

GRANULAR BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 

G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

 

BASE 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR LOSS 

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I 

 

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

 

Sieve analysis 

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX 

 

0.25 MAX. 

 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN. 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero 

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100 

Sieve No 3/4”  60-90 

Sieve No 1/2”  45-80 

Sieve No 3/8”  40-70 

Sieve No 4       30–60 

Sieve No 10     20–40 

Sieve No 40      8-20 

Before comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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TABLE (4): 

BITUMINOUS PRIME COAT  
ITEM OF 

WORK 

BITUMINOUS PRIME COAT 

6 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- PRIME COAT 

 

 

 

 

 

-TYPE OF MATERIAL. 

 

-CLIMATE TEMPRATURE. 

 

-SURFACE TO BE TRATED. 

 

 

 

 

- CLIMATE CONDITION. 

 

 

 

 

 

-SPRAYING TEMPRATURE 

MC-70. 

RATE OF APPLICATION  

(KG / M2 ) THE EXACT  

RATE SHALL BE 

DETARMINED BY THE 

ENGINEER ). 

 

CURING PERIOD 

 

 

 

 

 

 

MC-70. 

 

ABOVE 15 C. 

 

SUFFICIENTLY 

MOIST, CLEAN 

FROM DUST OR  

LOOS MATERIAL. 

 

NO 

FOG,RAIN,STRONG 

WINDS,DUSTY 

CONDITION,OR 

DUST STORM. 

 

0.75 KG/M2 

 

 

 

 

 

 

 

( 48 – 72 ) HOURS 

 

 

 

 

 

 

D 2027 
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TABLE (5): 

BITUMINOUS SEAL COAT  
ITEM OF 

WORK 

BITUMINOUS PRIME COAT 

6 TESTS LIMITS REFERANCE  

STANDARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TYPE OF MATERIAL. 

 

 

 

 

-GRADIATION OF COVER 

AGGRAGATE. 

 

SIEVE 

 

 

1 

3/4 

1/2 

3/8 

#4 

#8 

#16 

#200 

 
- ABRASION  

-  

APPLICATION RATES OF 

AGGREGATE(KG/M2) 

- AGGREGATE GRADING(1) 

- AGGREGATE GRADING(2) 

 

-BITUMEN 

 

APPLICATION RATES OF 

BITUMEN (KG/M2) 

 

 

 

 

 

 

THE EXACT  RATE SHALL 

BE DETARMINED BY THE 

ENGINEER ). 

 

 

CRUSHED LIMESTONE OR 

GRANITE OR BASALT  

 

 

 

 

 

(1)                (2) 

GRADING B : GRADING C 

                        : 

                        : 

100                  : 

90-100             : 

20-55               :      100 

0-15                 :       85 - 100 

0-5                   :       10-30 

       :       0 – 10 

       :       0 – 5 

0 – 0.5       :       0 – 0.5 

 

35% MAX 
 

AGGREGATE 

 

12.5 -20 

10-15 

 

RC 800 OR RC 250 

 

1-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T27 AND T11 
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TABLE (6): 

TECHNICAL SPECIFICATION FOR SECONDARY & VILLAGE ROADS: 

ASPHALT PAVEMENT, (BINDER AND WEARING) 
 
 

ITEM OF SPECS. 
 
 

 
HOT MIX. LAYER 

 
WEARING  

 
BINDER 

 

 

- TYPE OF MATERIAL 

 

-TYPE OF BITUMEN 

 

-STABILITY (KG) 

-FLOW (1/100)" 

-STIFFNESS 

-L. OF STABILITY 

-V.M.A (%) 

-ASPHALT CONTENT 

  (TOTAL MIX.) 

AIR VOID (%) 

-STRIPPING* 

  - STATIC TEST 

  - DYNAMIC TEST SCAND  

- COMPACTION 

-THICKNESS (CM) 

 

LIME STONE / OR GRANITE. 

 

A.C 60/70 

        80/100 

750 MIN. 

8 – 16 

- 

25 MAX. 

13 MIN. 

AS DESIGNED 

 

3-5 

 

95 MIN. COATING 

60 MIN. COATING 

98% 

5 OR AS SPECIFIED ON THE 

DRAWINGS 

 

LIME STONE\OR GRANITE 

 

A.C 60/70 

       80/100 

750 MIN. 

8 - 16 

- 

25 MAX. 

12 MIN. 

AS DESIGNED 

 

3-5 

 

95 MIN. COATING 

60 MIN. COATING 

97% 

 

AGG. SPECS.   

 

-ABRASION (%) 

- RATIO OF WEAR LOSS  

100 REV 

(- - - - - - - - -) 

  500 REV 

-SAND EQUIVALENT 

-P.I 

-FLAKNESS INDEX (B.S) 

ELONGATION INDEX (B.S) 

-CLAY LUMPS & FRIABLE 

PARTICLES (%) 

 

 

 

 

 

 

35 MAX. 

0.22 MAX. 

 

 

 

50 MIN. (HOT BINS) 

N.P (HOT BINS) 

20 MAX. 

20 MAX. 

1.0 MAX. 

 

 

 

 

 

 

 

35 MAX. 

0.22 MAX. 

 

 

 

50 MIN. (HOT BINS) 

N.P (HOT BINS) 

25 MAX. 

25 MAX. 

1.0 MAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ANTI STRIPPING AGENT SHALL BE ADDED TO ACHIEVE THE REQUIRED 

COATING, IF THE MATERIAL’S DON’T MEET THE ABOVE SPECIFICATION 

COATING. 
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TABLE (6): 

BITUMINOUS SEAL COAT  
ITEM OF 

specs 
HOT MIX . LAYER  

6 ITEM OF SPECS WEARING BINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-CHERT 

-GYPSUM CONTANT 

-SOUNDNESS ( Na) 

-                        ( Mg) 

 

-FRACTURED FACES 

(PERCENT OF TOTAL 

WT.RTD.ON#4 CONSIST OF 

TWO OR MORE FRACTURED 

FACES) 

 

-GRADIATION 

1 
3/4 
1/2 
3/8 
#4 
#8 
#10 
#20 
#40 
#50 
#80 
#200 

 

 

 

 

 

5 % MAX. 

1 % MAX. 

9 % MAX. 

12 % MAX. 

 

90%MIN 

 

 

 

 

 

 

100 
100-90 
90-71 
80-56 
56-35 
49-23 

 
43-14 

 
19-5 
15-4 
8-2 

 

 

 

 

 

 

5 % MAX. 

1 % MAX. 

9 % MAX. 

12 % MAX. 

 

90%MIN 

 

 

 

 

 

 

100 
100-70 
90-53 
80-40 
56-30 
49-23 

 
43-14 

 
19-5 
15-4 
8-2 
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 خمطة اسفمتيو – 4جدكؿ 
جميع انكاع الحصمو المستعممو بالخميط يجب اف تطابؽ  (  physical propertiesالخصائص الطبيعيو لمحصمو كاالختبارات )

 متطمبات مكاصفات الحصمو المستعممو في الطبقو السطحيو لمخمطو السفمتيو الساخنوالمتطمبات الطبيعيو التاليو : 
 

 المتطمبات  بند المكاصفو  الرقـ 
 حجر جيرم اك جرانيتي  نكعية المكاد 1
 %الحد االعمى 35 نسبة التاكؿ  2
 22التزيد عف  دكره 500دكره / 100التاكؿ عند  3

 % الحد االعمى1 مة التفتت نسبة الكتؿ الطينيو كاالجزاء سي 4
 %الحد االعمى لكؿ منيا 20 نسبة القطع الرفيعو كالمسطحو بالكزف  5
 N.P مف المحاقيف الساخنو  40معامؿ المدكنو لممكاد الماره مف منخؿ  6

 كحد ادنى  50 4المكافيء الرممي لخميط الحصمو المار مف منخؿ رقـ  7
 %5اليزيد عف  نسبة الصكاف 8
 %1اليزيد عف  حتكم الجبصي الم 9
  Na االصالو  10

  Mg            

 %9اليزيد عف 
 %12اليزيد عف 

االكجو المكسره ) كنسبو مف الكزف الكمي المتبقي عمى منخؿ رقـ   11
  )لكجييف اك اكثر 4

 %90التقؿ عف 

حسب التصميـ عمى اف التقؿ عف  نسبة االسفمت  12
5.1 

 المار مف منخؿ %       التدرج الحجمي        12
1                                   "100  

                               "¾95-100 
                                "½78-88 

8/3                              "66-76 
  53- 45                            4نمره 

8                                 21-29  
20                                10-18 
50                                 4-12 
80                                3-11 

200                             3.4-6.4 
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 المواصفات الفنية الخاصة/ للجذران

 .  خرسانة النظافة: 1 
الجدراف االستنادية تحت قكاعد  سـ( 10ة )ػػػػػيـك  كبسماك 28( مكعبات  بعد  2كغـ /سـ 150حمؿ  خرسانة عادية ) قكة ت        

حسب تعميمات ك كيشمؿ العمؿ التسكية الترابية كالدحؿ اسفؿ الخرسانة كالطكبار الالـز كااليناع  كجميع ما يمـز المسمحة كحيثما يمـز 
 .( 3كغـ/ـ 250نت ) كمية األسمال تقؿ أف  ىػػػػالميندس المشرؼ عم

 . الجدراف االستنادية المسمحة :  2

يـك  كذلؾ لجميع عناصر الجدراف  كمحتكل  28بعد مكعبات  (  2كغـ/سـ 250تككف الخرسانة ليذه األشغاؿ بقكة كسر صغرل )     
 ـ (.3كغـ /  350االسمنت ال يقؿ عف ) 

كريد لمكاد كحديد التسميح كالمعدات كالفحكصات المخبرية كاأليدم العاممة ما تكاؿ الخرسانة بالمتر الكعب كيككف السعر شامال إضافة لت
 يمي :
 أعماؿ المساحة كالتكقيع كالتثبيت. -
الحفريات اإلنشائية الالزمة ميما كاف نكعيا سكاء ترابية اـ صخرية  كعمى عمؽ مناسب كحسب رأم الميندس  -

 صالحية المكاد لمطمـ. المشرؼ كالتصرؼ بناتج الحفر خارج المكقع في حاؿ عدـ
 % مف كثافة بركتكر المعدؿ  ليذه المكاد. 95تجييز التسكية الترابية اسفؿ القكاعد كركيا لدرجة ال تقؿ عف  -
 أياـ لتحقيؽ المكاصفات المطمكبة. 5خمط كصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقؿ عف  -
كيككف خشب الطكبار  شالية مف التعشيالطكبار الالـز بحيث تككف جميع العناصر الظاىرة ممساء كمستكية كخ -

 " لمكجو الظاىر مف الجدار.  fair faceنظيفا كمستقيـ "
 عمؿ فكاصؿ التمدد كاإلنشائية المطمكبة بالمخططات  كحسب تعميمات الميندس المشرؼ. -
سـ   كعمى  7الطمـ خمؼ الجدراف بمادة البيس ككرس الكادم ) ذات تدرج مناسب بحجـ اقصى ال يتجاكز  -

سـ الرؾ  75%  كاما آخر  90سـ بعد الرؾ كعمى أف ال يقؿ الرؾ لمطبقات السفمى عف   25قات ككؿ طبقة طب
 % مف كثافة بركتكر المعدؿ.  95ال يقؿ عف  

سـ ( خمؼ البكايات  كبشكؿ يؤدم الى تصريؼ المياه الى البكايات  30عمؿ فمتر مف مكاد حصكية كبسماكة )  -
انش ( كعمى مسافات ال تتجاكز المتريف كبشكؿ متخالؼ كتزكيد  4( قطر )   pvcكالتي تككف مف مكاسير )

 الفالتر بشبؾ معدني مجمفف كذك فتحات مناسبة ليذه الغاية.
 ازالة اسالؾ التربيط ككافة االنقاض كالمخمفات. -

 
 .  خرسانة عادية مع دبش كباطكف :3 

يـك  كاسػتخداـ الػدبش المػزم الصػمب  28( مكعبات بعد  2كغـ /سـ  150)  يتـ إنشاء ىذه الجدراف باستخداـ خرسانة عادية بقكة      
 5سـ ( كيػتـ كضػع الحجػارة قػي جسػـ  الجػدار بحيػث ال تػتالمس بحيػث يػتـ تغميفيػا جيػدا بمػا ال يقػؿ عػف )  25 -15النظيؼ بأبعاد ) 

 %  كاف ال يظير الدبش بعد فؾ الطكبار. 20سـ ( كبحيث ال تزيد نسبة الدبش عف 
 تكاؿ الخرسانة بالمتر المكعب كيككف السعر شامال إضافة لتكريد المكاد كالمعدات كالفحكصات     -  
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 المخبرية كاأليدم العاممة ما يمي :        
 أعماؿ المساحة كالتكقيع كالتثبيت. -
ينػدس المشػرؼ الحفريات اإلنشػائية الالزمػة ميمػا كػاف نكعيػا سػكاء ترابيػة اـ صػخرية  كعمػى عمػؽ مناسػب كحسػب رأم الم -

 كالتصرؼ بناتج الحفر خارج المكقع في حاؿ عدـ صالحية المكاد لمطمـ.
 % مف كثافة بركتكر المعدؿ  ليذه المكاد. 95تجييز التسكية الترابية كركيا لدرجة ال تقؿ عف  -
 أياـ لتحقيؽ المكاصفات المطمكبة. 5خمط كصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقؿ عف  -
 .شككف جميع العناصر الظاىرة ممساء كمستكية كخالية مف التعشيالطكبار الالـز بحيث ت -
 أم طبقة نظافة تكاؿ مف جسـ الجدار. -
 عمؿ فكاصؿ التمدد كاإلنشائية المطمكبة بالمخططات كحسب تعميمات الميندس المشرؼ. -
كعمى طبقات ككؿ سـ (   7الطمـ خمؼ الجدراف  بمادة البيس ككرس الكادم ) ذات تدرج مناسب بحجـ اقصى ال يتجاكز  -

%  95سػـ الػرؾ ال يقػؿ عػف   75%  كاما آخػر  90سـ بعد الرؾ كعمى أف ال يقؿ الرؾ لمطبقات السفمى عف   25طبقة 
 مف كثافة بركتكر المعدؿ. 

سػـ ( خمػؼ البكايػات  كبشػكؿ يػؤدم الػى تصػريؼ الميػاه الػى البكايػات كالتػي  30عمػؿ فمتػر مػف مػكاد حصػكية كبسػماكة )  -
انػػش ( كعمػػى مسػػافات ال تتجػػاكز المتػػريف كبشػػكؿ متخػػالؼ كتزكيػػد الفالتػػر بشػػبؾ  4( قطػػر )  pvcر ) تكػػكف مػػف مكاسػػي

 معدني مجمفف كذك فتحات مناسبة ليذه الغاية .
 ازالة اسالؾ التربيط ككافة االنقاض كالمخمفات . -
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 مخاطرالفنية كال سمطة اقميـ البترا التنمكم السياحي / مديرية الدراسات
 قسـ اعداد الدراسات   

 جدكؿ الكميات كاألسعار
 

 

 2021/     ـ.خ عطاء 
 

 
  2021 /6  مشركع إعادة تأىيؿ شكارع أـ صيحكف  ـ.خ 

 
 

 
 ( صفح6عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة كرقمان نيستبعد ام عرض لـ تتـ تعبئة االسعار فيو بالت 
 بخاتـ الشركو يقكـ المناقص بختـ جميع صفحات العطاء 
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رقـ 
 البند

 الكمية الكحده العمؿ نكع
 بالرقـ
 كالحركؼ

 المبمغ االفرادملسعر ا

 د ؼ د ؼ

 

 

1 

 بيس ككرس : المربع بالمتر
 ( سـ بعد الدحؿ02بسماكة )ناتج كساره ككرس  بيس تقديـ كتكريد كفرش كدحؿ طبقة

 مف( 5/0بند )لعمؿ حسب اليشمؿ السعر ا( ك ب)كتدرج  %98بدرجو التقؿ عف 
 .المشرؼ حسب تعميمات الميندسك  حسب االصكؿ المكاصفات الخاصة

  
 

4000 
اربعة 
 االؼ

 
 ؼ

 
 د

 
 ؼ

 
 د

 
 2ـ

 كتابػػػػػػػػة
..............

.... 

 كتابػػػػػػػػة
................

...... 

 

2 
 : كجو تأسيسي  المربع بالمتر

( مف المكاصفات 6لبند )حسب ا ( M.C1كجو تأسيسي ) تقديـ كتكريد كتنفيذ 
 .الخاصة كحسب تعميمات الميندس المشرؼ

  
4000 
اربعة 
 االؼ

 د ؼ د ؼ

 
 2ـ
  

 كتابػػػػػػػػة
..............

.... 

 كتابػػػػػػػػة
................

.. 

 بالمتر المربع : خمطة اسفمتية ساخنة  3
كاصفات الخاصو تقديـ كتكريد كتكزيع كفرش كدحؿ خمطة اسفمتيو ساخنو كحسب الم

% كمحمؿ عمى السعر 97سـ  بعد الدحؿ كدرجة رؾ التقؿ عف  5بسماكة  8رقـ 
سـ  كرش  25عمؿ قص شاقكلي لربط الخمطو الجديدة بالقديمو بعرض اليقؿ عف 

كمحمؿ عمى سعر البند رفع اك تنزيؿ   عند الربط حسب االصكؿ R.C طبقة اؿ 
حسب  كاماكف الترقيعات ي جسـ الطريؽالمناىؿ  كالتعامؿ مع الخدمات المكجكدة ف

 االصكؿ كحسب تعميمات الميندس المشرؼ.

  
 

4000 
اربعة 
 االؼ

 د ؼ د ؼ

 
 2ـ

 كتابػػػػػػػػة
..............

.... 

 كتابػػػػػػػػة
................

........ 

 

4 
 بالمتر المربع : خمطة اسفمتية ساخنة

يو ساخنو كحسب المكاصفات الخاصو تقديـ كتكريد كتكزيع كفرش كدحؿ خمطة اسفمت
% كمحمؿ عمى 98سـ بعد الدحؿ كدرجة رؾ التقؿ عف  5/ ب بسماكة  8رقـ 

سـ  05السعر عمؿ قص شاقكلي لربط الخمطو الجديدة بالقديمو بعرض اليقؿ عف 
(   R.Cحيث ما يمـز حسب االصكؿ كمحمؿ عمى سعر البند رش طبقة  الصقة )

/أ مف الشركط الخاصة ككذلؾ معالجة الحفر 8اسفؿ الخمطة حسب البند رقـ 
المكجكدة في الخمطة القديمة كذلؾ قبؿ عمؿ الخمطة الجديدة لمحصكؿ عمى 

االستكائية المناسبة لجسـ الطريؽ ك رفع اك تنزيؿ المناىؿ ك الجريالت كالتعامؿ مع 
الخدمات المكجكدة في جسـ الطريؽ كالتعامؿ مع المطبات العادية كالنمكذجية  

يشمؿ السعر عمؿ تنقير لكجة الخمطة االسفمتية  القديمة حسب االصكؿ  كحسب ك 
 تعميمات الميندس المشرؼ.

 
 
 

 

 2ـ

 
 

14000 
اربعة 
عشر 
 الؼ

 د ؼ د ؼ

 كتابػػػػػػػػة 
..............

.... 

 كتابػػػػػػػػة
................

.. 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة  
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 ةالكميػػػػػػػػػػػػ الكحده العمؿ نكع 
 بػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ
 كالحركؼ

 المبمغ االفرادملسعر ا

 د ؼ د ؼ

 

 

5 

 المكعب : خرسانة دبش كباطكف بالمتر
تقديـ كتكريد كتنفيذ جدراف مف الدبش كالباطكف حسب المكاصفات الفنية   

(  0كغـ /سـ 152الخاصة باستخداـ خرسانة قكة كسر صغرل ال تقؿ عف )
جاـ مناسبة كبنسبة ال تتجاكز ) يـك كحجارة نظيفة ذات اح 08مكعبات بعد 

% (  كالسعر يشمؿ الحفريات بكافة االعماؽ ككافة االنكاع سكاء صخرية  25
اك ترابية اك خرسانية اك اسفمتية كنقؿ االنقاض الى المكاف الذم تحدده 

السمطة ككذلؾ  المكاد كالمصانعة كالفالتر الحصكية كالبكايات كالطمـ عمى 
سـ( لمطبقة الكاحدة مع الرش بالماء  52ف ) طبقات بسماكة ال تزيد ع

كباستخداـ مكاد مختارة لمطمـ ) مكاد رممية خالية مف التربة الزراعية كالتربة 
الطينية ( خمؼ الجدراف اك اماـ الجدراف حسب مكقع الجدار بالنسبة لمشارع 

إلنجاز العمؿ حسب  ـ( اياـ، ككؿ ما يمز 7كحيثما يمـز كااليناع لمدة )
ت كاألصكؿ كالمكاصفات العامة الصادرة عف كزارة األشغاؿ العامة المخططا

 كتعميمات الميندس المشرؼ.

  
 
100 
 مائة

 
 ؼ

 
 د

 
 ؼ

 
 د

 
 3ـ

 كتابػػػػػػػػة
..............

.... 

 كتابػػػػػػػػة
................

...... 

 

6 
 بالمتر الطكلي :أعماؿ الكندريف 
مصنكعة مف الخرسانة الجاىزة قياس )  تقديـ كتكريد كتركيب أطاريؼ خرسانية

( صنؼ ) أ ( حسب المكاصفات الفنية 10/15سـ( قياس)15× 32×52
( أسفؿ الكندريف 15الخاصة كالسعر يشمؿ تقديـ كصب خرسانة نظافة درجة )

 ( خمؼ الكندريف قياس15سـ( ككذلؾ خرسانة درجة )12× 42قياس )
أنكاعيا لالساس سكاء  سـ ( كما يشمؿ السعر الحفريات بكامؿ15×  02)

خمطة اك كندريف قائـ بحاجة الى ازالة مع التصرؼ بناتج الحفر كنقمو خارج 
( بخرسانة درجة  ما بيف الخمطو كالكندريف  15المكقع كالتسكيو كالصب )إف لـز

سـ كيككف منسكب اعمى 5كيككف منسكب التسكيو اسفؿ مف الخمطو االسفمتيو 
سـ  ككذلؾ يشمؿ السعر ايناع 02لشارع الكندريف اعمى مف منسكب محكر ا

الخرسانة ككحمة الكندريف كدىاف الكندريف بالمكف الذم يحدده الميندس 
المشرؼ بالدىاف الخاص باألطاريؼ كعمؿ اماكف لمحاكيات كيشمؿ السعر 

جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب األصكؿ كحسب المخططات كالمكاصفات 
 شرؼ.الفنية كحسب تعميمات الميندس الم
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 بالمتر المربع : بالط اسمنتي
سـ ( صنؼ )أ(   4× 42×42تقديـ كتكريد كتنفيذ كعمؿ بالط إسمنتي قياس ) 

حسب المكاصفات الخاصة كيشمؿ السعر الحفريات ك الطمـ حيثما يمـز كميما كانت 
كدحؿ طبقة البيس ككرس ) ناتج  األعماؽ كالتصرؼ بناتج الحفر ككذلؾ تقديـ كفرد

%( مف 95( سـ بعد الدحؿ لمكصكؿ لكثافة )15تكسير كسارة ( سماكة ال تقؿ عف )
سـ  02كثافة برككتكر المعدؿ ككذلؾ يشمؿ السعر عمؿ حبسة خرسانية بعرض 

سـ كميما كانت االعماؽ كحيثما يمـز كيشمؿ السعر كذلؾ 42كعمؽ اليقؿ عف 
سـ ( عمى األقؿ أسفؿ 3.2سـ( أسفؿ المكنة كالمكنو )5ف )العدسية بسماكة ال تقؿ ع

البالط كايناع  البالط كفحكصاتو كالتركيب كعمؿ درج في الميكؿ الحادة الذم يزيد 
% كال يتقاضى المقاكؿ ام عالكات مقابؿ تنفيذ االدراج  أك أحكاض الزرع 10عف 

لتعامؿ مع حكض مع عمؿ الحبسات المناسبة في البالط كا 022بعدد تقريبي 
الخدمات الكاقعو ضمف الرصيؼ، كيشمؿ السعر جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب 

 األصكؿ كالمكاصفات كحسب كتعميمات الميندس المشرؼ .
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 ر المربع : مطبات نمكذجية بالمت
كحسب   (Stamp Concreteتقديـ كتنفيذ مطبات نمكذجية مف الخرسانة المطبعة )

نيكتف  32المقطع المكضح ، كالسعر يشمؿ تقديـ كصب خرسانة مسمحة درجة 
سـ كباإلتجاىيف كسمؾ  32ممـ كؿ  12كالتطبيع كالتشميع كحديد التسميح قطر 

ح في الخمطة اإلسفمتية كاألساس الرابط بيف اإلسفمت التربيط كتخشيف كتنقير السط
ضافة مادة  كالخرسانة كنقؿ ناتج المخمفات الى مكاف يكافؽ عميو الميندس المشرؼ كا 

،  0( كغـ/ـ4-3.5كبمعدؿ ) (Color Hardener مقسية ممكنة بالمكف المطمكب )
 82ؿ بكدرة عازلة معتقة بمعد (pave crete 300 release agentكرش مادة )

 (super sealerكحسب المكف المطمكب كاعماؿ التختيـ كالتشميع بمادة ) 0غـ/ـ
كمراعاة مجارم تصريؼ المياه كحسب  0غـ/ـ 722كخمط شعيرات الفايبر بمعدؿ 

 المكاصفات كتكجييات الميندس المشرؼ في المكقع.
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 بالمتر المربع : 
( سـ لربط منسكب االسفمت 12-3تقديـ كتنفيذ خمطة اسفمتية ساخنة بسماكة متغيرة )

( R.Cمع منسكب المطب بعد الدمؾ كالسعر يشمؿ القص الميكانيكي كرش طبقة )
 .سكافلحكاؼ االسفمت القائـ كحسب مكاصفات كزارة االشغاؿ العامة كاال
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