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 التعميمات الى المناقصيف
Instructions to Tenderers 

 
 (4/2021  ـ. خ.العطاء رقـ )

 ذراع قماش -سكنية  إنشاء وحدات الخاص بمشروع:
 

يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالف عف طرح ىذا العطاء والراغبيف باالشتراؾ في  (1)
المناقصة أف يتقدموا لمحصوؿ عمى نسخة مف وثائؽ العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلؾ مقابؿ دفع ثمف النسخة 

 المقرر.
 اءشمولية وثائؽ العط (2)

  تشمؿ وثائؽ العطاء )المشروع ( ما يمي :         
 دعوة العطاء بما فييا اإلعالف . -2-1
 التعميمات الى المناقصيف. -2-2
 عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية ويتضمف: -2-3

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

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 
 جداوؿ الكميات واالسعار.  -2-6

  : إعداد وتقديـ عروض المناقصات /طريقة تقديـ العروض (3
بزيارة موقع العمؿ ، وأف يتعرؼ عميو وأف يحصؿ بنفسو وعمى (  ينبغي عمى مف يرغب االشتراؾ في ىذه المناقصة أف يقـو 3-1)

والظروؼ المحيطة بالمشروع  مسؤوليتو ونفقتو الخاصة ، عمى جميع المعمومات الالزمة لو لتقديـ العرض ،وأف يتفيـ ماىيتيا
التي تؤثر عمى وضع أسعار  وسائر العادات المحمية ، وظروؼ العمؿ ، وكؿ األمور األخرى التي ليا عالقة بالمناقصة ، أو تمؾ

 عرضو.

يقدـ عرض المناقصة عمى نموذج عرض المناقصة المدرج في ىذا الدفتر ، ويقـو المناقص بتعبئة النموذج وجدوؿ  -أ
 الكميات واألسعار وأي جداوؿ أو مالحؽ أخرى ويوقع وثائؽ المناقصة في األماكف المحددة لذلؾ .

 جداوؿ الكميات باألرقاـ والكممات بخط واضح . يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في -ب

ذا أجرى المناقص أي تعديؿ،  أو أخّؿ بأي مف  -ج ال يجوز إدخاؿ أي تعديؿ عمى وثائؽ العطاء مف قبؿ المناقص ، وا 
 ىذه التعميمات ، فإّف ذلؾ يؤدي إلى رفض عرضو .
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ذلؾ في مذكرة خاصة منفصمة ترفؽ بالعرض ،  أما إذا أراد المناقص تقديـ عرض بديؿ ، فإّف باستطاعتو أف يقدـ -د
شريطة أف يتقدـ بالعرض األصيؿ كما ىو مطموب ، ولمجنة العطاءات المختصة أف تنظر في عرضو البديؿ أو 

 ترفضو 

يجب عمى المناقص أف يقدـ عرضو عمى النسؽ المطموب في ىذه التعميمات ودعوة العطاء وأف يشتمؿ العرض  (3-2)
 -معمومات التالية :عمى البيانات وال

ذا كانػت ىنػاؾ  -أ وضع منشأة المناقص فػردًا كػاف أو شػركة ، وكتػاب التفػويض لممسػؤوؿ المفػوض بػالتوقيع عنيػا . وا 
مشاركة بشكؿ ائتالؼ فإنو يجب عمى الشػركات المتللفػة تقػديـ اتفاقيػة االئػتالؼ بينيػا بحيػث يكػوف التػللؼ بالتكافػؿ 

وأف يوقػػع أطػػراؼ االئػػتالؼ عمػػى العػػرض ، وأف يقػػدموا الكفػػاالت والضػػمانات والتضػػامف ) مجتمعػػيف ومنفػػرديف ( ، 
 بأسمائيـ مجتمعيف .

خبرة المناقص ومؤىالتو ، مع بياف وصؼ المشاريع التي سبؽ وأف أنجزىا ، والمشاريع الممتـز بيا حاليًا ، وبياف  -ب
 نسب إنجازىا بأرقاـ واقعية .

يف ينوي استخداميـ في التنفيذ ، شريطة ذكر اسـ مقاوؿ األشغاؿ ذكر أسماء المقاوليف الفرعيػيف الذ -ج
الكيروميكانيكية، عمى أف يكوف ىذا المقاوؿ الفرعي مصنفًا ضمف نفس الفئة التي ينتمي إلييا المقاوؿ الرئيسي 

 في تصنيفو أو بالفئة التي تمييا مباشرة بالتسمسؿ التنازلي .

 أو شيؾ مصدؽ لصالح صاحب العمؿ وألمره ، بالمبمغ المحدد فييرفؽ مع العرض المقدـ كفالة مالية  -د
) ممحؽ عرض المناقصة ( كدليؿ عمى جدّية التزاـ المناقص لمدخوؿ في المناقصة ، وعمى أف تكوف تمؾ الكفالة 

 صادرة عف بنؾ أو مؤسسة مالية مرخصة لمعمؿ في األردف .
( أياـ 7لعطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالؿ )تعاد ىذه الكفاالت لممناقصيف الذيف لـ يحؿ عمييـ ا 

مف تاريخ إحالة العطاء أو انتياء صالحية كفالة المناقصة أييما أسبؽ . أما المناقص الذي يحاؿ عميو العطاء 
 . فتعاد إليو ىذه الكفالة بعد أف يقدـ ضماف األداء ويوقع العقد

 

( فعندىا يتوجب عمى المناقص أف  Bondsتستعمؿ فيو ضمانات تأميف )أما  إذا كاف المناقص منتميًا إلى بمد 
يتقدـ بطمب مسبؽ إلى صاحب العمؿ لمعرفة فيما إذا كاف يقبؿ مثؿ ىذا الضماف وفي كؿ األحواؿ يجب أف تكوف 

 تمؾ الضمانات مصدقة مف بنؾ أو مؤسسة مالية مرخصة لمعمؿ في االردف عند تقديميا .
الرسمي الكامؿ ، أما إذا كاف مركز المناقص الرئيسي خارج األردف فإّف عميو أف يحدد عنوانًا لو في عنواف المناقص    -ىػ

األردف ليعتبر عنوانو الرسمي الذي توجو إليو كافة المراسالت واإلشعارات . وكؿ إشعار أو رسالة تبعث مسجمة عمى 
 ىذا العنواف تعتبر وكأنيا قد سممت إليو .

ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينًا تكاليؼ المواد والتجييزات اآللية والمصنعيات  أف يقدـ تحميالً  -و
 والمصاريؼ اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغاؿ كاممة .

أي معمومات أو بيانات أخرى يطمب إلى المناقص تقديميا أو إرفاقيا بعرضو إذا كانت مطموبة بموجب الشروط  -ز
 اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات . الخاصة
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( تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أماـ البنود في جدوؿ الكميات عمى أنيا القيمة الكمية لتنفيذ كؿ مف تمؾ البنود 3-4)
صالح أية عيوب فييا وفقًا لمعقد ، وتشمؿ كذلؾ األعماؿ التمييدية )  نجازىا وا  إاّل إذا ورد  ( ) Preliminariesوا 

 لألعماؿ التمييدية بنود منفصمة خاصة بيا في جدوؿ الكميات ( .
 : توضيح االلتباس( 3-5)         

إذا كاف ىناؾ أي التباس أو تناقض في وثائؽ العطاء ، أو كانت ىناؾ حاجة لتوضيح أي غموض في وثائؽ         
زالة  العطاء ، فعمى المناقص أف يتقدـ بطمب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة مف أجؿ التوضيح وا 

( أياـ ، ويتـ توزيع اإلجابة خطيًا عمى  7) االلتباس في موعد يسبؽ التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقؿ عف 
االستفسارات عمى جميع المناقصيف المتقدميف لمعطاء وال يجوز أف يتخذ مثؿ ىذا التوضيح مبررًا لطمب تمديد 

 الموعد المحدد لتقديـ العرض .
 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 (4/2021  ـ. خ.)يقدـ العرض متكاماًل وفي ظرؼ مختـو مكتوب عميو مف الخارج عطاء رقـ   -أ    
  ذراع قماش -إنشاء وحدات سكنية الخاص بمشروع:  
 

واسـ المقاوؿ ويودع في صندوؽ العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنيا عف العطاء وذلؾ في/ أو قبؿ 
 المحدديف لإليداع .الموعد والتاريخ 

 إّف أي عرض يقدـ بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبو مغمقًا . -ب  
تفتح العروض عادة في جمسة عمنية بحضور مف يرغب مف المناقصيف ، إاّل إذا نص في دعوة العطاء عمى اتباع أسموب  -ج  

 آخر .
 إلزامية العروض :( 3-7) 

قص وال يجوز سحب ىذا العرض بعد اخر موعد لاليداع ويظؿ العرض ممزمًا لممناقص الذي يعتبر العرض المقدـ ممزمًا لممنا
 ( يومًا ابتداء مف تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزاـ أطوؿ مف ىذه المدة.  90تقدـ بو لفترة ) 

 عمالت الدفع وعرض المناقصة :( 3-8) 

ذا كانت ىنالؾ عمالت عمى المناقص تقديـ أسعاره  بالدينار األردني إاّل إذا نص عمى غير ذلؾ في شروط دعوة العطاء . وا 
أخرى لمدفع منصوص عمييا في نموذج عرض المناقصة ، فإنو يجب تحديد تمؾ العمالت وأسعار تحويميا في موعد " 

 التاريخ األساسي " .
حالة العطاء(  4)  تقيػيـ العروض وا 

 : تقيػيـ العروض( 4-1)
يتـ دراسة عروض المناقصات وتقييميا بموجب تعميمات عطاءات االشغاؿ الحكومية الصادرة استنادًا الى  نظاـ األشغاؿ 

 الحكومية ، ويفترض في المناقص أف يكوف عمى إطالع ودراية بيذه التعميمات .
 : أسموب تدقيؽ العروض(4-2)

 -:العروض عمى اف ال يحكـ التسمسؿ البنود الواردة أدناهيتـ إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيؽ 
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إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بيف حساب جممة أي مبمغ وما يجب اف تكوف عميو ىذه الجممة بتطبيؽ سعر الوحدة ،  - أ
مػوع األسػعار فممجنة العطاءات المختصة الحؽ بتعديؿ جممة المبمغ بما يتفؽ وتطبيؽ سعر الوحدة ، وبالتالي يػتـ تعػديؿ مج

 أو المبمغ اإلجمالي لمعطاء وفقًا لذلؾ .
 -إذا اختمؼ سعر الوحدة المذكورة باألرقاـ عف المذكور كتابة بالكممات فيتـ إتباع اإلجراءات التالية: - ب

: إذا وجد اختالؼ فػي سػعر الوحػدة لبنػد معػيف بػيف مػا ىػو باألرقػاـ عمػا ىػو بالكممػات فينظػر عنػدىا إلػى الفػرؽ  (1-)ب 
ابي بيف ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكممات فاف كػاف الفػرؽ كبيػرًا يػتـ األخػذ بالسػعر األقػرب مػف السػعريف الحس

 الوارديف بالكممات أو األرقاـ إلى السعر الدارج .
 ( : إذا كاف الفرؽ صغيرًا فعندىا يتـ األخذ بما جاء كتابة بالكممات .2-)ب
 الحؽ في تقييـ السعر منطقيًا لقبوؿ العرض أو رفضو .( : ويظؿ لمجنة العطاءات المختصة 3-)ب

إذا ُوجد خطأ في أي مف العمميات الحسابية ،  فإنو يتـ تصحيح المجموع وفؽ مػا تقػرره لجنػة العطػاءات المختصػة ويكػوف  -ج
 المجموع المصحح ممزمًا لممناقص .

إذا ُوجد أف المناقص لـ يقـ بتسعير بند أو أكثر مف البنود ، فيتـ اعتبار تمؾ البنود غير المسعرة وكأنيا محممػة عمػى بنػود  -د
العطاء األخػرى ، وعمػى المنػاقص تنفيػذىا )فيمػا إذا أحيػؿ عميػو العطػاء ( وذلػؾ بػدوف مقابػؿ سػواء أرفػؽ تمػؾ البنػود أو لػـ 

 يرفقيا في عرضو . 
نما فقط باألرقاـ وجاءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار الوحدة بكممات  اذا لـ يقـ -ىػ المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكممات وا 

غير واضحة وتشكؿ معيا التباس في احتساب جممة المبمغ عندىا يجوز لمجنة العطاءات المختصة إتباع اإلجراءات التالية 
:- 

ضحة مما يشكؿ التباسًا في حساب جممة المبمغ لمبند ، عندىا يجوز تطبيؽ (: إذا كانت األرقاـ او الكممات غير وا1-)ىػ 
أعمى سعر ورد ليذا البند ، عند المناقصيف اآلخريف المشاركيف بمناقصة العطاء لغاية الحصوؿ عمى قيمة 

 إجمالية ليذا العرض .
اتجيت النية   لإلحالة عميو ، عندىا ( اقؿ العروض قيمًة و 1-( : إذا بقي ىذا العرض الذي طبؽ عميو البند )ىػ 2-)ىػ

 يتـ تطبيؽ أدنى سعر ورد ليذا البند عند المناقصيف اآلخريف .
 (  .2-( : يتـ تعديؿ القيمة اإلجمالية لمعرض عمى أساس )ىػ 3-)ىػ

 إذا قاـ المناقص بكتابة جممة المبمغ لبند ما دوف اف يقـو بتدويف سعر الوحدة كتابو ليذا البند  -و
 سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتـ احتساب سعر وحدة ليذا البند مف قسمة جممة المبمغ عمى كمية البند .) وكاف 

 إذا قاـ المناقص بتسعير بند بصورة مغموطة أو مبالغ فييا ، فممجنة العطاءات المختصة الحؽ -ز 
 -بما يمي : 
 رفض العرض او ، -1 
بأسعار السوؽ الرائجة وأسعار المناقصيف اآلخريف شريطة اف تبقى القيمة  تعديؿ األسعار بمعرفة المقاوؿ مستأنسة -2

 اإلجمالية لمعرض بعد التعديؿ مساوية أو اقؿ مف قيمة العرض بعد التدقيؽ .
تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىماؿ أي عرض غير متقيد بما ورد في ىذه التعميمات كما تمارس صالحياتيا  (4-3) 

أحكاـ نظاـ األشغاؿ الحكومية بإحالة العطاء دوف التقيد بأقؿ العروض قيمة ويتـ كؿ ذلؾ دوف أف يكوف ألي بموجب 
 مناقص لـ يفز بالعطاء أي حؽ في مطالبة صاحب العمؿ بأي تعويض إزاء ذلؾ .
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 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 ضماف األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (5-1)

عميو أو   ( يوما مف تاريخ إبالغو خطيًا بإحالة العطاء 14عمى المناقص الفائز بالعطاء أف يقـو بتوقيع العقد خالؿ فترة )
تمزيمو لو ، وعمى المناقص أف يقدـ إلى صاحب العمؿ ضماف األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج ضماف األداء 

ر عف أحد البنوؾ أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة لمعمؿ في األردف محددة ) المرفؽ ، وتكوف قيمة ىذا الضماف الصاد
في ممحؽ عرض المناقصة( وذلؾ ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع ما قد يترتب عمى المقاوؿ وفاء ألغراض 

 العقد.
يـ ضماف األداء المطموب فعندىا يحؽ لصاحب العمؿ إذا رفض المناقص أو تأخر عف توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عف تقد

مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضو دوف الرجوع إلى القضاء ، وال يكوف لممناقص أي حؽ في المطالبة بيا أو بأي 
 تعويض بشأنيا .

 ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (5-2)
% مػػػف 5مو شػػػيادة تسػػػمـ األشػػػغاؿ . ضػػػماف إصػػػالح العيػػػوب بقيمػػػة عمػػػى المقػػػاوؿ أف يقػػػدـ لصػػػاحب العمػػػؿ عنػػػد تسػػػم

قيمػػػة األعمػػػػاؿ المنجػػػػزة النيائيػػػة بعػػػػد التعػػػػديالت ، لضػػػػماف قيامػػػو باسػػػػتكماؿ األعمػػػػاؿ المتبقيػػػة وتنفيػػػػذ أعمػػػػاؿ إصػػػػالح 
العيػػػػوب المطموبػػػػة لممػػػػدة المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي ممحػػػػؽ عػػػػرض المنػػػػاقص ، وبحيػػػػث يكػػػػوف ىػػػػذا الضػػػػماف صػػػػادرًا عػػػػف 

سسػػػة ماليػػػة كػػػؿ منيمػػػا مرخصػػػو لمعمػػػؿ فػػػي األردف . وبتسػػػميـ ىػػػذا الضػػػماف لصػػػاحب العمػػػؿ يعػػػاد لممقػػػاوؿ بنػػػؾ أو مؤ 
 ضماف األداء .

 
 مالحظة عامة :

إذا أخػػػػػػػّؿ المنػػػػػػػػاقص بػػػػػػػأي مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه التعميمػػػػػػػات، فإنػػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لمجنػػػػػػػة العطػػػػػػػػاءات المختصػػػػػػػػة  
 .عرضو استبعاد
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 الفصػؿ األوؿ 
 أحكػػاـ عامػة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Definitions "التعاريؼ:  (1/1)
 يكػػػػػػػػػػػػوف لمكممػػػػػػػػػػػػات والمصػػػػػػػػػػػػطمحات التاليػػػػػػػػػػػػة حيثمػػػػػػػػػػػػا وردت فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػروط العقػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػذه  

) العامة منيا والخاصة( المعػاني المخصصػة ليػا أدنػاه ، كمػا أف الكممػات التػي تشػير إلػى األشػخاص أو 
 -السياؽ غير ذلؾ :الفرقاء تشمؿ الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لـ يقتض 

 " The Contract ": العقػد  1/1/1
  " Contract":  العقػد 1/1/1/1  

يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبوؿ ، وكتاب عرض المناقصة ، وىذه الشروط ،  والمواصفات  
 القبوؿ .والمخططات ، والجداوؿ ، وأية وثائؽ أخرى )إف وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب 

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

  "Letter of Acceptance" كتاب القبوؿ 1/1/1/3
يعني كتاب القبوؿ الرسمي الموقع مف قبؿ صاحب العمؿ لكتاب عرض المناقصة ، شاماًل ألية مذكرات  

ذا لـ يتـ إصدار كتاب القبوؿ ، فإف مصطمح  يتـ االتفاؽ عمييا بيف الفريقيف ، ويقوماف بتوقيعيا . وا 
كتاب القبوؿ يعني "اتفاقية العقد " ، وعندىا يعتبر التاريخ الذي يتـ فيو توقيع "اتفاقية العقد " ىو تاريخ 

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

يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكمميا المقاوؿ ، وتشمؿ العرض المتعمؽ باألشغاؿ  
 الذي وقعو المقاوؿ وقدمو إلى صاحب العمؿ .

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

 أو إضافات إلييا تتـ وفقًا الحكاـ العقد .
 "Drawings"المخططات:  1/1/1/6

تعنػػي مخططػػات األشػػغاؿ كمػػا ىػػي مشػػمولة فػػي العقػػد ، وأيػػة مخططػػات إضػػافية ومعدلػػة يصػػدرىا صػػاحب  
 العمؿ ) أو مف ينوب عنو( بموجب أحكاـ العقد .

  "Schedules": الجداوؿ 1/1/1/7
تعني الوثائؽ المسػماة الجػداوؿ كمػا اسػتكمميا المقػاوؿ وقػدميا مػع كتػاب عػرض المناقصػة ، وتضػـ الػى  

وثػائؽ العقػػد بيػذه الصػػفة ويمكػػف اف تشػمؿ البيانػػات والجػداوؿ وجػػداوؿ الكميػػات والقػوائـ وجػػداوؿ اسػػعار 
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 الوحدة.
    " Tender"عرض المناقصة: 1/1/1/8

 ما قاـ المقاوؿ بتقديمو مف وثائؽ أخرى معو ، كما اشتمميا العقد. تعني كتاب عرض المناقصة وجميع 
  "" Appendix to Tender ممحؽ عرض المناقصة 1/1/1/9

 تعني الصفحات المستكممة والمسماة " ممحؽ عرض المناقصة "  
 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكؿ جزءًا منو .

 " Bill of Quantities":  جداوؿ الكميات 1/1/1/10
 "Daywork Schedule ":  جدوؿ العمؿ باليومية 

 تعني الوثائؽ المسماة كذلؾ )إف وجدت( والمشمولة ضمف " الجداوؿ " .
   "Parties And Persons"الفرقاء واألشخاص :  2/  1/1
 '' Party'':   الفريؽ  1/1/2/1
 .يعني صاحب العمؿ أو المقاوؿ كما يدؿ عميو السياؽ  

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

 "Contractor":  المقاوؿ 1/1/2/3
يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاوؿ في كتاب عرض المناقصة الذي وافؽ عميو صاحب العمػؿ  

 القانونييف .، ويشمؿ كذلؾ خمفاءه 
 ''Engineer":  الميندس 1/1/2/4

يعني الشخص الذي يعينو صاحب العمؿ لمقياـ بمياـ الميندس ألغراض ىذا العقد ، والمسّمى في ممحػؽ  
عرض المناقصة بيذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقـو صاحب العمؿ بتعيينو كبديؿ لمميندس مػف وقػت 

 ( .3/4وفقًا لممادة ) الخر ، ويبمغ المقاوؿ عف ذلؾ التعييف
 " Contractor’s Representative":  ممثؿ المقاوؿ 1/1/2/5

يعنػػي الشػػخص الػػذي يسػػميو المقػػاوؿ لتمثيمػػو فػػي العقػػد ، أو مػػف يعينػػو مػػف وقػػت الخػػر بموجػػب المػػادة  
 ( ليتصرؼ نيابًة عنو .4/3)

 "Employer’s Personnel":   أفراد صاحب العمؿ 1/1/2/6
( وغيرىـ مف موظفي وعماؿ الميندس وصاحب 3/2الميندس ومساعديو المشار إلييـ في المادة )يعني  

العمؿ ، وكذلؾ أيًا مف األفراد الذيف يقـو الميندس أو صاحب العمؿ بإبالغ المقاوؿ أنيـ مف أفراد صاحب 
 العمؿ .

 Personnel""Contractor’s:  المقاوؿ مستخدمو 1/1/2/7
يعني ممثؿ المقاوؿ وجميع مف يستخدميـ المقاوؿ في الموقع ، بمف فييـ الموظفيف والعماؿ وغيرىـ مف  

جياز المقاوؿ أو جياز أي مقاوؿ فرعي ، واألشخاص اآلخريف الذيف يساعدوف المقاوؿ في تنفيذ 
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 األشغاؿ .
 "Sub contractor":   المقاوؿ الفرعي 1/1/2/8

العقد كمقاوؿ فرعػي ، أو أي شػخص يػتـ تعيينػو كمقػاوؿ فرعػي لتنفيػذ جػزء مػا يعنيأي شخص يسّمى في  
 مف األشغاؿ ، والخمفاء القانونييف ألي مف ىؤالء .

  " DAB " :      مجمس فّض لخالفات  1/1/2/9
يعنػي الشػخص أو األشػػخاص الثالثػة الػػذيف يسػموف بيػذه الصػػفة فػي العقػػد ، أو أي أشػخاص آخػػرينيتـ 

 ( مف ىذه الشروط .20/3( أو المادة )20/2بموجب أحكاـ المادة )تعيينيـ 
 . "FIDICبػ " تحاد الدولي لمميندسيف االستشارييف يرمز اليواال   1/1/2/10
 التواريخ ، اإلختبارات ،المدد و اإلنجاز:        1/1/3

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

 "Base Date":   التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يومًا.28يعني التاريخ الذي يسبؽ الموعد النيائي إليداع عروض المناقصات بػ ) 

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 1/1/3/2
 (.8/1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمؿ ويتـ اإلشعار بو وفقًا لممادة ) 

 "Time for completion":  مدة اإلنجاز 1/1/3/3
( 8/2المػػدة المحػػددة إلنجػػاز األشػػغاؿ أو أي قسػػـ منيػػا ) حسػػب واقػػع الحػػاؿ ( بموجػػب المػػادة ) تعنػػي 

محسػػوبة مػػف تػػاريخ المباشػػرة ، كمػػا يػػتـ تحديػػدىا فػػي ممحػػؽ عػػرض المناقصػػة ، مػػع أي تمديػػد لمػػدة 
 (.8/4اإلنجاز يتـ بموجب المادة )

 '''' Tests on Completionاالختبارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4
تعني تمؾ االختبارات المنصوص عمييا في العقد ، أو المتفؽ عمييا بيف الفريقيف ، أو التي تطمب  

كتغيير ، والتي يتـ إجراؤىا بموجب أحكاـ " الفصؿ التاسع " ، قبؿ أف يتـ تسمـ األشغػاؿ أو أي قسـ 
 منيا ) حسب واقع الحاؿ ( مف قبؿ صاحب العمؿ.

 ''Taking-Over Certificate''شيادة تسمـ األشغاؿ: 1/1/3/5
 تعني شيادة تسمـ األشغاؿ والتي يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ " الفصؿ العاشر " . 

 ''Tests after Completion'' :االختبارات بعداإلنجاز 1/1/3/6    
تعنػػي تمػػؾ االختبػػارات ) إف وجػػدت( المنصػػوص عمييػػا فػػي العقػػد ، والتػػي يػػتـ إجراؤىػػا بموجػػب أحكػػاـ  

الشروط الخاصة ، بعػد أف يػتـ تسػمـ األشػغاؿ أو أي قسػـ منيػا) حسػب واقػع الحػاؿ ( مػف قبػؿ صػاحب 
 العمؿ.

 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   1/1/3/7
( لإلشعار بالعيوب في األشػغاؿ أو أي قسػـ 11/1تعني الفترة الزمنية التي يتـ تحديدىا بموجب المادة ) 

منيػػا ) حسػػب واقػػع الحػػاؿ ( كمػػا ىػػي محػػددة فػػي عػػرض المناقصػػة ) مػػع أي تمديػػد ليػػا يػػتـ بموجػػب 
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يادة تسمـ ( محسوبة مف تاريخ إنجاز األشغاؿ ، أو أي قسـ منيا ، كما يتـ تحديده في ش11/3المادة:
 ( .10/1األشغاؿ المشار إلييا في المادة )

 'Performance Certificate''شيادة األداء :  1/1/3/8
 (.11/9تعني الشيادة التي يتـ اصدارىا بموجب المادة ) 

1/1/3/9 
 

 "day ''اليػـو :
 ( يومًا .365يعني يومًا شمسيًا ، والسنة تعني ) 

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

نجازىا واصالح أية عيوب  تعني قيمة العقد كما تـ قبوليا في " كتاب القبوؿ " مقابؿ تنفيذ األشغاؿ وا 
 فييا.

 " Contract Price":   قيمة العقد 1/1/4/2
 ( وتشمؿ أي تعديالت عمييا تتـ وفقًا الحكاـ العقد.14/1المادة ) تعني قيمة العقد المعرفة بموجب 

 "Cost'':   الكمفة 1/1/4/3
تعني جميع النفقات التي تكبدىا أو سوؼ يتكبدىا المقػاوؿ بصػورة معقولػة ، داخػؿ الموقػع أو خارجػو ،  

 بما في ذلؾ النفقات االدارية وما يماثميا ، ولكنيا ال تشمؿ الربح .
 " Final Payment Certficate":  شيادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

 ( .14/13تعني شيادة الدفعة الختامية التي يتـ اصدارىا بموجب المادة ) 
 ''Final Statement'':   المستخمص النيائي 1/1/4/5

 ( .14/11يعني المستخمص النيائي المعرؼ بموجب المادة ) 
 ''Foreign Currency'':   العممة االجنبية 1/1/4/6

 تعني أي عممة يتـ تحديدىا لدفع جزء ما مف قيمة العقد )أو كميا ( ، ولكف غير العممة المحمية 
 ''Interim Payment Certificate"شيادة الدفع المرحمية 1/1/4/7

 الختامية .تعني أي شيادة دفع يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ" الفصؿ الرابع عشر"، غير شيادة الدفعة  
 ''Local Currency'':  العممة المحمية 1/1/4/8

 تعني عممة الدولة التي يتـ تنفيذ األشغاؿ فييا . 
 '' Payment Certificate'':  شيادة الدفع 1/1/4/9

 تعني أي شيادة دفع يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ " الفصؿ الرابع عشر "  
 ''Provisional Sum'': المبمغ االحتياطي 1/1/4/10

يعني أي مبمغ ) إف وجد( يتـ تحديده بيذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما مف األشغاؿ لتزويد  
 ( .13/5مواد أو تجييزات أو لتقديـ خدمات بموجب المادة )
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 ''Retention Money'':المحتجزات 1/1/4/11
( والتي يقـو برّدىا 14/3الدفع بموجب المادة)تعني مجموع المبالغ التي يحتجزىا صاحب العمؿ عف  

 ( .14/9بموجب المادة )
 ''Statement'' :   الكشؼ أو المستخمص 1/1/4/12

يعنػي أي كشػؼ أو مسػتخمص يقدمػو المقػاوؿ كجػزء مػف طمػب شػيادة الػدفع ، بموجػب احكػاـ " الفصػػؿ  
 الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغاؿ والمواـز 1/1/5
 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاوؿ 1/1/5/1

نجازىػػػػا   تعنػػػي جميػػػػع األجيػػػػزة والماكنػػػػات والعربػػػات وغيرىػػػػا مػػػػف األشػػػػياء الالزمػػػة لتنفيػػػػذ األشػػػػغاؿ وا 
واصػػػػالح أيػػػػة عيػػػػوب فييػػػػا ، ولكنيػػػػا ال تشػػػػمؿ األشػػػػغاؿ المؤقتػػػػة وال معػػػػدات صػػػػاحب العمػػػػؿ ) إف 

وال التجييػػػزات أو المػػػواد او األشػػػياء األخػػػرى التػػػي شػػػكمت أو قصػػػد بيػػػا تشػػػكيؿ جػػػزء مػػػف  وجػػػدت(
 األشغاؿ الدائمة .

  ""Goods:  المواـز 1/1/5/2
 تعني معدات المقاوؿ والمواد والتجييزات واألشغاؿ المؤقتة أو أي منيا ، حسبما ىو مناسب . 

  ''Materials'' :المواد 1/1/5/3
مػػف كػػؿ األنػػواع )غيػػر التجييػػزات اآلليػػة( التػػي شػػكمت او قصػػد بيػػا تشػػكيؿ جػػزء مػػا مػػف  تعنػػي األشػػياء 

األشػػغاؿ الدائمػػة ، بمػػا فػػي ذلػػؾ المػػواد المػػوردة فقػػط ) اف وجػػدت( والتػػي يطمػػب مػػف المقػػاوؿ تقػػديميا 
 بموجب العقد .

 ''Permanent Works'' :                    االشغاؿ الدائمة 1/1/5/4
 االشغاؿ التي سيتـ تنفيذىا مف قبؿ المقاوؿ بموجب العقد .تعني  

 "Plant" :التجييزات االلية 1/1/5/5
 تعني األجيزة والماكنات والعربات التي شكمت او يقصد بيا تشكيؿ جزء ما مف األشغاؿ الدائمة  

 ''Section'' :   قسػػـ 1/1/5/6
 عػػػرض المناقصػػػة كقسػػػـ مػػػف االشػػػغاؿ تعنػػػي أي قسػػػـ مػػػف االشػػػغاؿ يػػػتـ الػػػنص عميػػػو فػػػي ممحػػػؽ 

 ) إف وجد( .
 ''Temporary Works'' :    األشغاؿ المؤقتة 1/1/5/7

تعني جميع االشغاؿ المؤقتة مف كؿ نوع ) باستثناء معدات المقاوؿ ( التي يقتضي وجودىػا فػي الموقػع  
 لتنفيذ االشغاؿ الدائمة وانجازىا واصالح أية عيوب فييا .

 ''Works'':      االشغػاؿ  1/1/5/8
 تعني االشغاؿ الدائمة واالشغاؿ المؤقتة ، أو أي منيا حسبما ىو مناسب . 
 ''Other Definitions''   :تعاريؼ أخرى 1/1/6
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 ''Contractor’s Documents'' : وثائؽ المقاوؿ 1/1/6/1
والمجسػػمات وغيرىػػا مػػف الوثػػائؽ ذات تعنػػي المػػذكرات الحسػػابية وبػػرامب الحاسػػوب والمخططػػات واألدلػػة  

 الطابع الفني ) إف وجدت( التي يقدميا المقاوؿ بموجب العقد .
 ''Country'':  الدولػة 1/1/6/2

 تعني الدولة التي يوجد فييا الموقع )أو معظـ الموقع( حيث يطمب تنفيذ األشغاؿ الدائمة فييا.  
 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمؿ 1/1/6/3

تعني األجيزة والماكنػات والعربػات ) إف وجػدت( التػي يقػدميا صػاحب العمػؿ لغػرض اسػتعماليا مػف قبػؿ  
المقاوؿ في تنفيذ األشغاؿ كما ىي محددة في المواصفات ، ولكنيا ال تشمؿ تمؾ التجييزات التي لػـ يقػـ 

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

 كما ىي معرفة في " الفصؿ التاسع عشر " . 
 ''Laws'':    القوانيف 1/1/6/5

تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرىا مف القوانيف الوطنية ، وكذلؾ األنظمة الصػادرة عػف أيػة سػمطة  
 عامة مشكمة قانونيًا .

 ''Performance Security'':    ضمػاف األداء 1/1/6/6
 ( .4/2الضماف ) أو الضمانات ، إف وجدت( المطموبة بموجب المادة )يعني  

 ''Site'': الموقػع 1/1/6/7
تعني األماكف التي سيتـ تنفيذ األشغاؿ الدائمة عمييا وتسميـ التجييزات اآللية والمواد فييا ، وكذلؾ أيػة  

 أماكف أخرى ينص العقد تحديدًا عمى اعتبارىا جزءا مف الموقع .
 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/6/8

 يعني ما لـ يكف بوسع مقاوؿ متمرس اف يتوقعو بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة  
 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري 1/1/6/9

بموجػب أحكػاـ "الفصػؿ يعني أي تغيير في األشػغاؿ يػتـ إصػدار التعميمػات بػو أو الموافقػة عميػو كتغييػر  
 الثالث عشر " .

 ''Interpretation'':    التفسير (1/2)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيو السياؽ خالفًا لذلؾ ، تكوف : 
 الكممات التي تشير إلى أحد الجنسيف تنصرؼ إلى الجنس اآلخر . -أ 
والكممات الدالػة عمػى الجمػع تنصػرؼ أيضػًا الكممات التي تشير إلى المفرد تنصرؼ أيضًا إلى الجمع -ب 

 إلى المفرد .
األحكاـ التي تتضمف كممة " يوافؽ " أو " موافػؽ عميػو " أو "اتفػاؽ" يشػترط اف تكػوف تمػؾ الموافقػة  -ج 

 مسجمة كتابيًا .
ونيػػة " خطيػػًا " أو "كتابػػًة" تعنػػي التحريػػر بخػػط اليػػد أو اآللػػة الكاتبػػة أو المطبعػػة أو الطباعػػة اإللكتر -د 
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بحيث تشكؿ سػجاًل دائمػًا .أمػا الكممػات اليامشػية وغيرىػا مػف العنػاويف فإنيػا ال تؤخػذ فػي االعتبػار 
 لدى تفسير ىذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
حيثمػػا تػػنص ىػػذه الشػػروط عمػػى إعطػػاء أو إصػػدار أي موافقػػات أو شػػيادات أو قبػػوؿ ، أو تقػػديرات أو  

 -طمبات ، فاف ىذه االتصاالت يجب :إشعارات أو 
أف تكوف محررة خطيًا وأف يتـ تسميميا باليد ) مقابؿ إشػعار باالسػتالـ( أو أف يػتـ إرساليػػا بالبريػد   -أ 

 أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونيًا حسبما ينص عميو في ممحػؽ عرض المناقصة ،   و
إلى عنواف المرسؿ إليو المبيف فػي ممحػػػؽ عرض المناقصة ، أف يتـ تسميميا أو نقميا أو إرساليا  -ب 

 -ومع ذلؾ :
 .  إذا كاف المرسؿ إليو قد أرسؿ إشعارًا بتغير عنوانو فيجب إرساليا وفقًا لذلؾ ، و 1 
. إذا لػػـ يقػػـ المرسػػؿ إليػػو بتحديػػد آخػػر لمعنػػواف عنػػدما يطمػػب قبػػواًل أو موافقػػة ، جػػاز إرسػػاليا عمػػى 2 

 صدر منو الطمب . العنواف الذي
ال يجػػػوز االمتنػػػاع عػػػف إعطػػػاء مثػػػؿ ىػػػذه الموافقػػػات أو الشػػػيادات أو التقػػػديرات أو القبػػػوؿ أو تػػػأخير  

إصػػدارىا دوف مبػػرر معقػػوؿ ، كمػػا انػػو يتعػػيف عمػػى الفريػػؽ الػػذي يصػػدر مثػػؿ ىػػذا اإلشػػعار إلػػى الفريػػؽ 
ريػػؽ اآلخػػر حسػػبما تتطمبػػو اآلخػػر أو إلػػى المينػػدس ، أف يرسػػؿ نسػػخة منػػو الػػى المينػػدس أو إلػػى الف

 الحالة .
 ''Law and Language'':   القانوف والمغة (1/4)

يكػػوف ىػػذا العقػػد خاضػػعًا لقػػانوف الدولػػة ) أو أي سػػمطة أخػػرى ( كمػػا يػػتـ تحديػػده فػػي ممحػػؽ عػػرض  
 المناقصة.

اذا تمػػت صػػياغة بعػػض نصػػوص العقػػد بػػأكثر مػػف لغػػة واحػػدة ، فػػاف المغػػة المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض  
 المناقصة تعتبر المغة المعتمدة .

يتعيف تحديد لغة االتصاؿ في ممحؽ عرض المناقصة ، فػإذا لػـ يػتـ تحديػدىا ، تعتمػد المغػة التػي صػيغ  
 بيا العقد )أو معظمة ( ، بأنيا ىي " المغة المعتمدة" .

 ''Priority of Documents'':  أولوية الوثائؽ (1/5)
يتكوف منػو العقػد مفسػرة لبعضػيا الػبعض ، عمػى انػو لغايػات تفسػير العقػد تعتبر مجموعة الوثائؽ التي  

 -تكوف أولوية الترجيح بيف الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي :
 اتفاقيػة العقد ) إف وجدت ( . -1 
 كتاب القبػوؿ .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 
 الشروط الخاصة . -4 
 الشروط العامة ىذه . -5 
 المواصفات . -6 
 المخططات . -7 
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 الجداوؿ ، وأية وثائؽ أخرى تشكؿ جزءًا مف العقد . -8 
أما اذا تبيف أف ىنالؾ غموضًا في الوثػائؽ ، أو تباينػًا فيمػا بينيػا ، فانػو يتعػيف عمػى المينػدس إصػدار  

 التعميمات أو اإليضاح الالـز بخصوص ذلؾ .
 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد (1/6)

( يومًا مػف تػاريخ تسػمـ المقػاوؿ لكتػاب القبػوؿ إال إذا 28يتعيف عمى الفريقيف إبراـ اتفاقية العقد خالؿ ) 
 اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ ، وتكوف ىذه االتفاقية حسب النموذج المرفؽ بالشروط الخاصة.

المشػػابية )إف وجػدت( والتػػي قػػد كمػا يتعػػيف عمػى المقػػاوؿ أف يػدفع رسػػوـ الطوابػػع وغيرىػا مػػف النفقػات 
 تتحقؽ بموجب القانوف عف إبراـ ىذه االتفاقية.

 ''Assignment'':   التنػازؿ (1/7)
ال يحػػؽ الي فريػػؽ اف يتنػػازؿ عػػف العقػػد أو أي جػػزء منػػو او عػػف أي فائػػدة او مصػػمحة فػػي العقػػد او  

 بموجبو،  اال انو يجوز الي فريؽ :
أف يتنازؿ عف العقد أو أي جزء منو بموافقة الفريؽ االخر المسبقة ، ولمفريؽ االخر وحده حريػػة  -أ 

 التقدير في ىذا الشأف ، و 
تحويؿ ما استحؽ لو او يستحؽ لو مف مبالغ بموجب العقد كضػماف لمصػمحة أي بنػؾ او مؤسسػة  -ب 

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

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمؿ . وما لـ ينص في العقد عمػى غيػر ذلػؾ ، يػتـ  
تزويػػد المقػػاوؿ بنسػػختيف مػػف العقػػد ومػػف أيػػة مخططػػات يػػتـ اصػػدارىا الحقػػًا ، ويتحمػػؿ المقػػاوؿ نفقػػات 

 استصدار أي نسخ اضافية منيا .
المقاوؿ " فانيا تبقى محفوظة تحت عناية المقاوؿ ما لـ وحتى يتـ تسمميا مف قبؿ صاحب أما " وثائؽ 

( نسػخ مػف 6العمؿ . وما لـ ينص العقد عمى غير ذلؾ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقػدـ لممينػدس )
 كؿ مف " وثائؽ المقاوؿ " .

والنشػرات المشػار إلييػا فػي المواصػفات يتعيف عمى المقاوؿ أف يحػتفظ فػي الموقػع بنسػخة مػف العقػد ،  
ووثػػائؽ المقػػاوؿ ) إف وجػػدت( ، والمخططػػات، والتغييػػرات، وغيرىػػا مػػف االتصػػاالت المتعمقػػة بالعقػػد .  

 ويحؽ لمستخدمي صاحب العمؿ االطالع عمى جميع ىذه الوثائؽ في كؿ األوقات المعقولة .
ف الوثائؽ التػي تػـ إعػدادىا لغايػة اسػتعماليا إذا اكتشؼ أي فريؽ خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أٍي م

في تنفيذ األشغاؿ ، فانو يتعيف عمى ىذا الفريؽ إعالـ الفريؽ اآلخر فورًا عف مثؿ ىػذا الخطػأ أو العيػب 
. 

صدارالمخططات و/أو التعميمات (1/9)   :تأخرا 

Delayed Drawings or Instructions 
إشػعارًا خطيػًا حينمػا يتعػرض تنفيػذ االشػغاؿ الػى التػأخير او يتعيف عمى المقاوؿ اف يقػدـ الػى المينػدس  

االعاقػػة اذا لػػـ يقػػـ المينػػدس بتزويػػده بمخططػػات او تعميمػػات خػػالؿ مػػدة معقولػػة، وعمػػى اف يتضػػمف 
االشػػعار بيػػاف تفاصػػيؿ المخططػػات او التعميمػػات واالسػػباب الداعيػػة الصػػدارىا ، وموعػػد الحاجػػة الييػػا ، 

 ير اصدارىا مف اعاقة لمعمؿ او تأخيره .وبياف ما قد يترتب عمى تأخ
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اذا تكبد المقاوؿ أي تأخير و/أو أي كمفة بسبب إخفاؽ الميندس في اصدار أيػة مخططػات او تعميمػات  
ضمف وقت معقوؿ مما كاف المقاوؿ قد اشعره بشأنيا مع بياف أسباب الحاجػة إلييػا ، فانػو يتعػيف عمػى 

دس لتقػػدير اسػػتحقاقات المقػػاوؿ بشػػأنيا ، مػػع مراعػػاة أحكػػاـ المقػػاوؿ أف يقػػدـ إشػػعارًا آخػػر إلػػى المينػػ
 -( مف حيث :20/1المادة )

أي تمديػػد فػػي مػػدة اإلنجػػاز بسػػبب ذلػػؾ التػػأخير إذا كػػاف اإلنجػػاز قػػد تػػأخر أو سػػوؼ يتػػأخر وذلػػؾ  -أ 
 (، و 8/4بموجب المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، إلضافتيما إلى قيمة العقد . -ب 
يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس بعػػػػد اسػػػتالمو لمثػػػؿ ىػػػذا اإلشػػػػعار اآلخػػػر أف يقػػػـو أعمػػػااًل لممػػػػادة كمػػػا  

 (، باالتفاؽ عمى تمؾ األمور أو إعداد تقديراتو بشأنيا .3/5)
إال انػػػػو إذا كػػػػاف تػػػػأخر المينػػػػدس فػػػػي إصػػػػدار التعميمػػػػات ناتجػػػػًا عػػػػف خطػػػػأ أو تػػػػأخر بسػػػػبب فعػػػػؿ  

ر وثػػػػائؽ المقػػػاوؿ فػػػي مثػػػػؿ ىػػػذه الحالػػػػة ، ال المقػػػاوؿ بمػػػا فػػػػي ذلػػػؾ أي خطػػػأ أو تػػػػأخر فػػػي إصػػػدا
 يعتبر المقاوؿ مستحقًا لمحصوؿ عمى ىذا التمديد او التكمفة او الربح .

 إستخداـ صاحب العمؿ لوثائؽ المقاوؿ : (1/10)
“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 

الممكيػػػة الفكريػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ " فػػػي العالقػػػة بػػػيف الفػػػريقيف ،يحػػػتفظ المقػػػاوؿ بحػػػؽ التػػػأليؼ وحقػػػوؽ  
 أو التي تـ اعدادىا لصالحو ( . بوثائؽ المقاوؿ" والتصاميـ التي قاـ ىو بإعدادىا )

يعتبػػػػر المقػػػػاوؿ بمجػػػػرد توقيعػػػػو عمػػػػى اتفاقيػػػػة العقػػػػد انػػػػو يعطػػػػي صػػػػاحب العمػػػػؿ حقػػػػًا كػػػػاماًل غيػػػػر  
ادخػػػػاؿ التعػػػػديالت منقػػػػوص الستنسػػػػاخ او اسػػػػتخداـ او التػػػػداوؿ بوثػػػػائؽ المقػػػػاوؿ ، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 

 -عمييا ، وىذا الحؽ :

 يعتبر مطبقًا خالؿ فترة العمر الفعمي او المقصود لتشغيؿ اجزاء االشغاؿ ذات العالقة،اييما أطوؿ،و  -أ 
يخوؿ أي شخص تؤؤؿ اليو ممكية ذلؾ الجزء مف االشغاؿ استنساخ واستخداـ وتداوؿ وثائؽ  -ب 

 المقاوؿ لغاية انجاز االشغاؿ وتشغيميا وصيانتيا وتعديميا واصالحيا وتفكيكيا أو ىدميا ، و 
وب يسمح باستخداـ وثائؽ المقاوؿ ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتيا ، بواسطة أي جيػاز    حاسػ -ج 

فػػي الموقػػع أو أي امػػاكف أخػػرى يحػػددىا العقػػد ، بمػػا فػػي ذلػػؾ اسػػتبداؿ أي اجيػػزة حاسػػوب يكػػوف 
 المقاوؿ قد قاـ بتوريدىا .

ينبغي أف ال يسمح صاحب العمؿ ) او مف ينوب عنو ( ألي طرؼ ثالث باستخداـ او استنساخ أو  
او تـ اعدادىا لصالحو( دوف موافقة التداوؿ بوثائؽ المقاوؿ وغيرىا مف وثائؽ التصميـ التي اعدىا ) 

 المقاوؿ ، ألية أغراض غير تمؾ المسموح بيا بموجب احكاـ ىذه  " المادة ".
 إستخداـ المقاوؿ لوثائؽ صاحب العمؿ: (1/11)

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

المواصفات والمخططات وغيرىا مف الوثائؽ التي أعدىا صاحب العمؿ ) أو التي تـ إعدادىا لصالحو ( 
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 ؽ لغايات العقد.يجوز لممقاوؿ ، عمى نفقتو الخاصة ، أف يستخدـ أو يستنسخ أو يتداوؿ بيذه الوثائ
وما لـ تكف ىناؾ ضرورة يتطمبيا العقد ، فانو ال يجوز لممقاوؿ أف يسمح ألي طرؼ ثالث باستخداـ 

 تمؾ الوثائؽ أو استنساخيا أو التداوؿ بيا ، باستثناء ما قد يمـز ألغراض العقد .
 "Confidential Details'':  التفاصيػؿ السرية (1/12)

يفصػػح لممينػدس عػػف كػؿ المعمومػػات السػرية وغيرىػػا ممػا قػػد يطمبػو المينػػدس يتعػيف عمػػى المقػاوؿ اف  
 بصورة معقولة لمتأكد مف التزاـ المقاوؿ بتطبيؽ أحكاـ العقد.

 Compliance with Laws"''التقيػد بالقوانيف: (1/13)
لػـ يػنص عمػى يتعيف عمى المقاوؿ في سياؽ تنفيذه لمعقػد ، اف يتقيػد بػالقوانيف الواجبػة التطبيػؽ ، ومػا  

 -غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فانو :
يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يكوف قد حصؿ ) أو سيحصؿ( عمى التصاريح الالزمة بشأف تعميمات  -أ 

التخطيط أو التنظيـ أو التراخيص المتعمقة باألشغاؿ الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تـ تحديدىا في 
ي ىذا السياؽ حماية المقاوؿ ضد أي ضرر نتيجة إخفاؽ المواصفات ويتعيف عمى صاحب العمؿ ف

 صاحب العمؿ في القياـ بذلؾ ، و 
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ أف يقػػـو بإرسػػاؿ اإلشػػعارات ، وتسػػديد الرسػػـو والضػػرائب ، والحصػػوؿ عمػػى  -ب 

نجازىػا واصػالح أيػة ع يػوب التصاريح والموافقات التي تتطمبيا القوانيف فيما يتعمؽ بتنفيذ األشغاؿ وا 
فييا. كما ينبغي عمى المقاوؿ أف يحمي صاحب العمػؿ ويقيػو مػف أي ضػرر نتيجػة إخفػاؽ المقػاوؿ 

 في القياـ بذلؾ.
 '' Joint and Several Liability'المسؤوليات المشتركة والمنفردة : (1/14)

اذا شكؿ المقاوؿ ) بموجب القوانيف الواجبة التطبيؽ ( ائتالفًا او مشاركة او أي تجمع مػف شخصػيف او  
  -اكثر في شكؿ يختمؼ عف الشركة ، فانو يجب مراعاة ما يمي :

 يعتبر ىؤالء األشخاص مسؤوليف بالتضامف وبشكؿ فردي أماـ صاحب العمؿ في تنفيذ العقد ، و  -أ 
ىػػؤالء األشػػخاص بػػإبالغ صػػاحب العمػػؿ عػػف اسػػـ قائػػد االئػػتالؼ ، وبحيػػث يكػػوف لقائػػد أف يقػػوـ  -ب 

 االئتالؼ سمطة إلزاـ المقاوؿ وكؿ مف ىؤالء األشخاص ، و
أف ال يقـو المقاوؿ بتغيير تكويف االئتالؼ او كيانػو القػانوني بػدوف الموافقػة المسػبقة مػف صػاحب  -ج 

 العمؿ.
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 الفصؿ الثاني 
 العمػؿصاحب 

THE EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 '' Right of Access to the Site''حؽ الدخػوؿ الى الموقع :  (2/1)
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعطي المقاوؿ حؽ الدخوؿ الى جميع اجزاء الموقع ، وتمكينو مف حيازتيا   

االوقات ( المحدد في ممحؽ عرض المناقصة ، اال اف حؽ الدخوؿ والحيازة يمكف اف ال في الوقت ) أو 
 ُيخّص بيا المقاوؿ وحده .

إذا نص في العقد عمى اف صاحب العمؿ مطموب منو اف يعطي المقاوؿ حؽ حيازةأي أساس او منشأ او  
تجييزات او طريؽ وصوؿ ، فانو يتعييف عمى صاحب العمؿ القياـ بذلؾ في المواعيد وبالطريقة المحددة في 

 حؽ الدخوؿ او الحيازة حتى يتسمـ ضماف االداء . حبسالمواصفات ، اال انو يجوز لصاحب العمؿ 
إذا لـ يتـ تحديػد مثػؿ ىػذا الموعػد فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة ، فانػو يتعػيف عمػى صػاحب العمػؿ اف يعطػي  

المقػػاوؿ حػػؽ الػػدخوؿ الػػى الموقػػع وحيازتػػو ضػػمف االوقػػات التػػي تمكػػف المقػػاوؿ مػػف مباشػػرة تنفيػػذ االشػػغاؿ 
 ( .8/3عمؿ المشار اليو في المادة )والسير فييا وفقًا لبرنامب ال

إذا تكبػد المقػػاوؿ تػػأخرًا و/او كمفػػة مػػا نتيجػػة الخفػػاؽ صػاحب العمػػؿ فػػي تمكينػػو مػػف الػػدخوؿ الػػى الموقػػع او  
حيازتو خالؿ ذلؾ الوقت ، فعمى المقاوؿ اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقات المقػاوؿ بشػأنيا ، 

 -( لمبت في :20/1مع مراعاة احكاـ المادة )
أي تمديد لمدة االنجاز بسػبب ذلػؾ التػأخير ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر او سػوؼ يتػأخر ، وذلػؾ بموجػب  -أ 

 ( ، و 8/4احكاـ المادة )
 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . -ب 
التقػديرات المترتبػة عمػى ذلػؾ بموجػب المػادة ويتعيف عمى المينػدس بعػد تسػمـ ىػذا اإلشػعار اف يقػـو بإعػداد  

 ( سواء باالتفاؽ عمييا او اجراء تقديراتو بشأنيا .3/5)
إال انو اذا كاف تاخر صاحب العمؿ ) والى المدى الذي يكوف فيو ىذا التأخر ( ناتجًا عف خطػأ او تػأخير مػف 

" فانو في مثؿ ىذه الحالة ال يسػتحؽ قبؿ المقاوؿ ، بما في ذلؾ أي خطأ او تأخر في تقديـ " وثائؽ المقاوؿ 
 لممقاوؿ أي تمديد او تعويض عف أي كمفة او ربح .

   ''Permits, Licenses or Approvals'' التصاريح او التراخيص او الموافقات: (2/2)
يقـو صاحب العمؿ )اذا كاف في وضع يمكنو مف ذلؾ( بتقديـ المساعدة المعقولة لممقاوؿ)عند طمبو(  

 -ما يمي :بخصوص 
 الحصوؿ عمى نسخ قوانيف الدولة المتعمقة بالعقد مما ىو غير متوفر بصورة عادية ، و  -أ 
 -طمبات المقاوؿ لمحصوؿ عمى التصاريح او التراخيص او الموافقات المطموبة بموجب قوانيف الدولة : -ب 

 التقيد بالقوانيف ( ، و  1/13. فيما يتعمؽ بمتطمبات المادة )1 
 . لتوريد المواـز ، بما في ذلؾ التخميص الجمركي عمييا ، و 2 
 . لتصدير معدات المقاوؿ عند ازالتيا مف الموقع .3 
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 Employer`s Personnel''''أفراد صاحب العمؿ: (2/3)
يكػػػوف صػػػاحب العمػػػػؿ مسػػػؤواًل عػػػف افػػػػراده ومسػػػتخدمي المقػػػػاوليف االخػػػريف العػػػامميف معػػػػو فػػػي الموقػػػػع  

 -مف حيث :
 ( ، و 4/6التعاوف مع المقاوؿ في جيوده حسب احكاـ المادة )  -أ 
 االلتػػػػػػػػزاـ بتػػػػػػػػوفير اجػػػػػػػػراءات السػػػػػػػػالمة كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي مطموبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المقػػػػػػػػاوؿ بموجػػػػػػػػب البنػػػػػػػػود  -ب 

 ( .4/18( وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة )4/8مف المادة ) )أ ، ب ، ج (
  "Employer’s Financial Arrangements''الترتيبات المالية لصاحب العمؿ: (2/4)
( يومًا مػف بعػد تمقيػو أي طمػب مػف المقػاوؿ بتسػميـ المقػاوؿ دلػياًل معقػواًلعمى 28يقـو صاحب العمؿ خالؿ ) 

انو قد قاـ بعمؿ الترتيبات المالية الالزمة لتوفير دفع قيمة العقد ، وفؽ التقػديرات فػي حينػو ، طبقػًا الحكػاـ " 
 " .الفصؿ الرابع عشر 

أما إذا اعتـز صاحب العمؿ إجراء أي تعديؿ جوىري عمى الترتيبات المالية، فإنو يتعيف عميػو إشػعار المقػاوؿ 
 بالتفصيالت المتعمقة بذلؾ.

 ''Employer’s Claims''مطالبات صاحب العمؿ: (2/5)
اذا كاف صاحب العمؿ يعتبر اف لو حقًا في تمقي دفعة ما ، بموجب أي شػرط مػف ىػذه الشػروط أو لغيػر ذلػؾ  

بالعيوب ، فإنو يتعيف عميو ، او عمى الميندس  اإلشعارمف األسباب المتعمقة بالعقد ، و/ أو أي تمديد لفترة 
وب منػو اف يرسػؿ أيػة إشػعارات تتعمػؽ ، إشعار المقاوؿ بذلؾ وتزويده بالتفاصيؿ . ورغـ ذلؾ فإنػو غيػر مطمػ

( او مقابػؿ المعػدات 4/19بالمبالغ المستحقة لو بخصوص استيالؾ الماء والكيرباء والغاز بموجػب المػادة )
 ( او مقابؿ أي خدمات أخرى يطمبيا المقاوؿ .4/20والمواد التي يقدميا صاحب العمؿ إعماال لممادة )

كػػف عمميػػًا بعػػد اف يصػػبح صػػاحب العمػػؿ عمػػى درايػػة بالواقعػػة أو ينبغػػي إرسػػاؿ اإلشػػعار فػػي أقػػرب وقػػت مم 
" فانػو يجػب  " فتػرة اإلشػعار بػالعيوبالظروؼ التي أدت إلى نشوء مثؿ ىذه المطالبات ، اما اإلشػعار بتمديػد 

 إصداره قبؿ انقضائيا.
ثبػات صػحة ادعػاء يتعيف اف تحدد ىذه التفاصيؿ " مادة " العقد أو األسػس األخػرى لممطالبػة ، واف تتضػمف ا 

صاحب العمؿ بتمؾ المبػالغ و / او فتػرات التمديػد التػي يعتبػر اف لػو حقػًا فييػا بموجػب العقػد . ويتعػيف عمػى 
( لالتفاؽ عمييػا او إعػداد 3/5الميندس في مثؿ ىذه الحالة أف يدرس تمؾ المطالبات بموجب أحكاـ المادة )

  -التقديرات لما يمي :
 تستحؽ لصاحب العمؿ ليدفعيا المقاوؿ لو ، و/أو ف وجدت(إ( أية مبالغ ) 1) 

 ( .11/3، عماًل بأحكاـ المادة ) لفترة اإلشعار بالعيوبف وجد( إ( أي تمديد ) 2) 
ىذه المبالغ يمكف تضمينيا كخصميات في قيمة العقد وشيادات الدفع . اال أف صاحب العمؿ ال يعتبر مخػواًل  

تصديقو في شيادة دفع ، أو التقّدـ بمطالبة ضد المقاوؿ لغيػر ذلػؾ ، بإجراء المقاصة أو خصـ أي مبمغ يتـ 
 إاّل وفقًا الحكاـ ىذه المادة " .
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 الفصؿ الثالث 
 المينػػدس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية الميندس : (3/1) 
الميندس " لمقياـ بالواجبات المحددة لو في العقد ويجب أف يكوف مستخدمو يقـو صاحب العمؿ بتعييف "  

 الميندس مف ميندسيف ومينييف متمتعيف بالكفاية الالئقة ومؤىميف ألداء مثؿ ىذه الواجبات.
 ليس لمميندس صالحية في تعديؿ أحكاـ العقد . 
تمؾ المفيومة مف العقد ضمنيًا بحكـ لمميندس ممارسة الصالحيات المنوطة بو تحديدًا في العقد ، أو  

ذا كاف مطموبًا مف الميندس أف يحصؿ عمى موافقة صاحب العمؿ قبؿ ممارستو لصالحية ما  الضرورة . وا 
، فإف مثؿ ىذا المتطمبات يجب النص عمييا في الشروط الخاصة . ويتعيد صاحب العمؿ أف ال يفرض 

 الحيتو ، إال إذا تـ ذلؾ بموافقة مف المقاوؿ .عمى الميندس أية قيود إضافية بخصوص ممارستو لص
في كؿ األحواؿ ، فعندما يقوـ الميندس بممارسة صالحية ما تتطمب الحصوؿ عمى موافقة صاحب العمػؿ ،  

 فإنو ألغراض ىذا العقد تعتبر وكأنيا موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ .
 باستثناء ما ىو منصوص عميو في ىذه الشروط : 
عندما يقـو الميندس بأداء واجباتو أو ممارسػة صػالحيتو ، سػواء نػص عمييػا صػراحة فػي العقػد ، أو   -أ 

 كانت مفيومة ضمنيًا منو ، فإنو يقـو بيا نيابًة عف صاحب العمؿ ، و 
لػػػػيس لممينػػػػدس صػػػػالحية فػػػػي إعفػػػػاء أي مػػػػف الفػػػػريقيف مػػػػف أي مػػػػف الواجبػػػػات او االلتزامػػػػات او  -ب 

 العقد ، و  المسؤوليات المحددة في
 اف أي مصػػادقة او تػػدقيؽ او شػػيادة او قبػػوؿ او فحػػص او تفتػػيش او إصػػدار أي تعميمػػات أو إشػػعار  -ج 

أو اقتػػراح ، او طمػػب اختبػػار ، او أي تصػػرؼ مماثػػؿ مػػف قبػػؿ المينػػدس ) بمػػا فػػي ذلػػؾ اغفػػاؿ عػػدـ 
مػا فػي ذلػؾ مسػؤوليتو الموافقة ( ال تعفي المقاوؿ مف أية مسػؤولية يتحمميػا بموجػب احكػاـ العقػد ، ب

 عف االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدـ التقيد بالشروط .
 ''Delegation by the Engineer'':  التفويض مف قبؿ الميندس (3/2)

أف يسند إلى أي مف مساعديو القياـ بأي مف الواجبػات أو يفوضػو بػأي مػف  –مف وقت آلخر  –لمميندس  
المنوطة بو ، كما يجوز لو أف يمغي مثؿ ىذا اإلسناد أو التفويض . ويشمؿ ىؤالء المساعدوف الصالحيات 

الميندس المقيـ و/أو أي مفتشيف مستقميف يعينوف لمتفتيش أو الختبار عمى بنػود التجييػزات أو المػواد أو 
ذا اإلجػراء نافػذا إال بعػد اختبارىا . يجب أف يكوف التعييف أو التفويض أو اإللغػاء خطيػًا ، وال يعتبػر مثػؿ ىػ

تسمـ الفريقيف إشعارات بذلؾ ، إال انو ال يحؽ لمميندس تفػويض صػالحيتو بإعػداد التقػديرات أعمػاال لممػادة 
 ( إال إذا وافؽ الفريقاف عمى مثؿ ىذا التفويض .3/5)

والقيػػػاـ  يشػػػترط فػػػي ىػػػؤالء المسػػػاعديف اف يكونػػػوا مػػػف ذوي الكفايػػػة الالئقػػػة ، ومػػػؤىميف الداء واجبػػػاتيـ 
( مػػف 1/4بالصػػالحية المنوطػػة بيػػـ ، واف يكونػػوا متمرسػػيف باسػػتعماؿ لغػػة االتصػػاؿ المحػػددة فػػي المػػادة )
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 العقد .
يتعػيف عمػػى كػػؿ مػف مسػػاعدي المينػػدس ، الػػذيف تػـ اسػػناد واجبػػات الػييـ او تفويضػػيـ بصػػالحية مػػا ، اف  

 يصدروا التعميمات الى المقاوؿ ، واف يتصرفوا ضمف حدود الصالحية المحددة ليـ بالتفويض . وتعتبر 
إشعار او اقتراح، أية مصادقة او تدقيؽ او شيادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعميمات، او 

وكانيا صادرة  –ضمف حدود تفويضو  –أو طمب او اختبار ، او القياـ بأي اجراء مماثؿ يقـو بو أي منيـ 
 عف الميندس ، ورغـ ذلؾ :

فإف أي إخفاؽ مف جانب مساعد الميندس في رفض أي عمػؿ او تجييػزات او مػواد ال يعنػي المصػادقة  -أ 
وف ممارسة الميندس لحقو في رفػض تمػؾ األعمػاؿ أو التجييػزات أو عمييا ، وبالتالي فانو ال يحوؿ د

 المواد .
اذا اعترض المقاوؿ عمى أي تقديرات أو تعميمات أصدرىا مسػاعد المينػدس ، فإنػو يجػوز لممقػاوؿ اف  -ب 

يحيػػؿ الموضػػوع إلػػى المينػػدس ، الػػذي ينبغػػي عميػػو ، دوف تػػواٍف ، إمػػا تأييػػدىا أو نقضػػيا أو تعػػديؿ 
 مضمونيا .

 ''Instructions of the Engineer":تعميمات الميندس  (3/3)
لمميندس اف يصدر الى المقاوؿ في أي وقت ، تعميمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت الزمة  

 لتنفيذ االشغاؿ و اصالح أية عيوب فييا ، عماًل باحكاـ العقد .
مف أي مف مساعديو المفوضيف رسميًا بموجب احكاـ  ال يتمقى المقاوؿ التعميمات اال مف الميندس ، او 

 ىذا "الفصؿ" . اما اذا كانت أي مف ىذه التعميمات تشكؿ تغييرًا ) أمرًا تغييريًا ( فانو يتـ تطبيؽ احكاـ
 " الفصؿ الثالث عشر" عمييا . 

ض حوؿ أي امر يتعيف عمى المقاوؿ اف يتقيد بالتعميمات التي تصدر اليو مف الميندس او مساعده المفو  
 يتعمؽ بالعقد . وكمما كاف ذلؾ عمميًا فإف التعميمات يجب إصدارىا خطيًا ،

 أما اذا قاـ الميندس او مساعده المفوض :  
 بإصدار أمر شفوي و  -أ 
تسمـ تأكيدًا خطيًا مف المقاوؿ ) أو مف ينوب عنو ( بخصوص األمر الشفوي خالؿ يومي عمؿ مف  -ب 

 تاريخ صدورىا و
لـ يقـ بالرد عميو خطيًا بالرفض و/أو إصدار تعميمات بشأنو خالؿ يومي عمؿ مف تاريخ تسممو  -ج 

 إشعار المقاوؿ ،
عندئذ يعتبر تأكيد المقاوؿ لمثؿ ىذه األمر الشفوي وكأنو أمر خطي صادر عف الميندس أو مساعده  

 المفوض ، حسب واقع الحاؿ .
 

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

مػػػف تػػػاريخ االسػػػتبداؿ اف يشػػػعر المقػػػاوؿ بػػػذلؾ ، واف يحػػػدد فػػػي إشػػػعاره اسػػػـ وعنػػػواف وتفاصػػػيؿ خبػػػرة 
المينػػػػػدس البػػػػػديؿ . ولػػػػػيس لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ أف يقػػػػػـو بتعيػػػػػيف المينػػػػػدس البػػػػػديؿ اذا كػػػػػاف لممقػػػػػاوؿ 
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معقػػػػػوؿ عميػػػػػو ،عمػػػػػى أف يقػػػػػوـ المقػػػػػاوؿ بإشػػػػػعار صػػػػػاحب العمػػػػػؿ باعتراضػػػػػو ،مػػػػػع بيػػػػػاف  اعتػػػػػراض
 التفاصيؿ المؤيدة لذلؾ.

 "Determinations":  التقديرات (3/5)
حيثما تقتضي ىذه الشروط اف يقـو الميندس بإعماؿ ىذه " المادة " الغراض االتفاؽ أو اعداد التقديرات  

الي أمر ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يتشاور مع كؿ مف الفريقيف في مسعى جّدي لمتوصؿ الى اتفاؽ. 
صورة منصفة بموجب احكاـ اما اذا لـ يتوصؿ الى اتفاؽ ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد تقديراتو ب

 العقد، آخذًا في االعتبار كؿ الظروؼ ذات العالقة . 
ثـ يقوـ الميندس بإشعار كؿ مف الفريقيف عف أي اتفاؽ او تقديرات يتوصؿ الييا ، مع التفصيالت المؤيدة  

إذا تمت ) أو إلى . ويتعيف عمى كؿ مف الفريقيف اف يمتـز باالتفاؽ او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال 
 أف تتـ ( إعادة النظر فييا ، بموجب أحكاـ " الفصؿ العشريف " .
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 الفصؿ الرابع 
 المقػاكؿ

THE CONTRACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor’s General Obligations"االلتزامات العامة لممقاوؿ : (4/1)
يتعيف عمى المقاوؿ اف يصمـ ) الى المدى المنصوص عميو في العقد ( واف ينفذ االشغاؿ وينجزىا بموجب احكاـ  

 العقد ووفقًا لتعميمات الميندس ، واف يصمح اية عيوب فييا .
يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاوؿ اف يقػػػػدـ التجييػػػػزات و " وثػػػػائؽ المقػػػػاوؿ " المحػػػػددة فػػػػي العقػػػػد ، وجميػػػػع افػػػػراد جيػػػػازه  

المنفػػػذ ، والمػػػواـز والمسػػػتيمكات وغيرىػػػا مػػػف األشػػػياء والخػػػدمات ، سػػػواء كانػػػت ذات طبيعػػػة مؤقتػػػة أو دائمػػػة 
نجػػػػػاز األشػػػػػغاؿ واصػػػػػالح   أيػػػػػة عيػػػػػوب فييػػػػػا . ، ممػػػػػا ىػػػػػو مطمػػػػػوب منػػػػػو الداء ميػػػػػاـ التصػػػػػميـ والتنفيػػػػػذ وا 

 .يعتبر المقاوؿ مسؤوال عف كفاية واستقرار وسالمة جميع عمميات الموقع وعف جميع أساليب اإلنشاء
 باستثناء ما ىو منصوص عميو في العقد ، فاف المقاوؿ:  

د ليكػوف يعتبر مسؤواًل عف جميع " وثائؽ المقاوؿ " ، واألشغاؿ المؤقتة وتصميـ أي بند مف التجييػزات والمػوا -1 
 ىذا البند موافقًا لمتطمبات العقد ، و 

 فيما عدا ذلؾ ، ال يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف تصميـ ومواصفات األشغاؿ الدائمة . -2 
اف يقدـ لمميندس تفاصيؿ ترتيبات وأساليب تنفيذ  –كمما طمب منو الميندس ذلؾ  –يتعيف عمى المقاوؿ       

اتباعيا لتنفيذ األشغاؿ . وال يجوز لممقاوؿ أف يحدث تغييرًا جذريًا في ىذه األشغاؿ التي يقترح المقاوؿ 
 الترتيبات او االساليب بدوف اعالـ الميندس مسبقًا عف اجراءاتو .

اذا نص العقد عمى مسؤولية المقاوؿ لمقياـ بتصميـ جزٍء ما مف االشغاؿ الدائمة ، فعنػدىا ومػالـ يػنص عمػى غيػر  
 ة :ذلؾ في الشروط الخاص

يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يقػػػدـ الػػػى المينػػػدس " وثػػػائؽ المقػػػاوؿ"  ليػػػذا الجػػػزء مػػػف االشػػػغاؿ وفقػػػًا لالجػػػراءات  -أ 
 المنصوص عمييا في العقد ، و

يشػػترط اف تكػػوف " وثػػائؽ المقػػاوؿ " متسػػقة مػػع المواصػػفات والمخططػػات ، واف تػػتـ صػػياغتيا بمغػػة االتصػػاؿ  -ب 
شػػػتمؿ عمػػػى المعمومػػػات االضػػػافية كمػػػا يطمبيػػػا المينػػػدس الضػػػافتيا الػػػى ( واف ت1/4المحػػػددة فػػػي المػػػادة )

 المخططات بغرض التنسيؽ بيف تصاميـ كؿ مف الفريقيف ، و 
يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف ىذا الجػزء مػف االشػغاؿ ، واف يكػوف ىػذا الجػزء بعػد تنفيػذه وانجػاز االشػغاؿ موفيػًا  -ج 

 بالغرض الذي انشئ مف اجمو كما ىو مطموب في العقد ، و 
مػا قبؿ مباشرة اجراء االختبارات عند االنجاز "مخططػات المنشػأ ك -يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس  -د 

تـ تنفيذه " ، وأدلة الصػيانة والتشػغيؿ المطموبػة بموجػب العقػد ، وبشػكؿ مفصػؿ ، حتػى يػتمكف صػاحب العمػؿ 
مف صيانتو وتشغيمو وفكو وتركيبو ومعايرتو واصالحو .  وال يعتبر ىذا الجػزء مػف االشػغاؿ  انػو قػد تػـ انجػازه 

 دلة التشغيؿ الى الميندس .( اال بعد تقديـ ىذه الوثائؽ وا10/1لغرض تسممو بموجب المادة )
 "Performance Security": ضمػاف االداء  (4/2)

يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يستصػػدر ) عمػػى حسػػابو ( ضػػماف االداء لغايػػة االنجػػاز الالئػػؽ لالشػػغاؿ ، وذلػػؾ بالقيمػػة  
ونوع العممة المحدديف في ممحؽ عػرض المناقصػة ، واذا لػـ يكػف قػد تػـ تحديػد المبمػغ فػي ذلػؾ الممحػؽ فعنػدىا ال 
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 تطبؽ احكاـ ىذه " المادة " .
( يومًا مػف تػاريخ تسػممو " كتػاب القبػوؿ " 28ف االداء الى صاحب العمؿ خالؿ )يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ ضما 

 ، واف يرسؿ نسخة منو الى الميندس .
ينبغي اف يكوف الضماف صادرًا عف كياف مالي ومف داخؿ الدولة ) او نظاـ تشريعي آخر ( موافؽ عمييما مف قبؿ  

بالشروط الخاصة ، أو بصػيغة اخػرى يوافػؽ عمييػا صػاحب صاحب العمؿ ، واف يتـ اعداده حسب النموذج المرفؽ 
 العمؿ .

يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يتأكػػد مػػف اف يظػػؿ ضػػماف االداء سػػاري المفعػػوؿ الػػى اف ينفػػذ المقػػاوؿ االشػػغاؿ وينجزىػػا  
ويصػػمح ايػػة عيػػوب فييػػا . امػػا اذا احتػػوت شػػروط الضػػماف عمػػى تػػاريخ النقضػػائو ، وتبػػيف اف المقػػاوؿ لػػف يكػػوف 

( يومػًا ، فإنػو يتعػيف عميػو اف يقػـو 28بتسمـ " شيادة االداء " بتاريخ يسبؽ الموعد النيائي لصالحيتو بػػ ) مخوالً 
 بتمديد سرياف الضماف الى اف يتـ انجاز االشغاؿ واصالح اية عيوب فييا . 

تحؽ لو يتعيف عمى صاحب العمؿ اف ال يقدـ مطالبة بخصوص ضماف االداء اال فيما يخص المبالغ التي تس 
 -بموجب العقد ، وذلؾ في الحاالت التالية :

اخفاؽ المقاوؿ في تمديد سرياف مفعوؿ ضماف االداء كما تـ ذكره في الفقرة السابقة ، وفي ىذه الحالة يجوز  -أ 
 لصاحب العمؿ اف يطالب بالقيمة الكاممة لضماف االداء ، او 

اخفاؽ المقاوؿ في اف يدفع لصاحب العمؿ أي مبمغ مستحؽ لو ، سواء كاف ذلؾ بناء عمى موافقة مف  -ب 
( 42( ، او بموجب احكاـ " الفصؿ العشريف " وذلؾ خالؿ )2/5المقاوؿ ، او كما يتـ تقديره بموجب المادة )

 يومًا مف تاريخ ىذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 
طمبو ( يومًا مف بعد تسممو إشعار صاحب العمؿ المتضمف 42خالؿ )  في اصالح اي عيباوؿ اخفاؽ المق -ج 

 او بإصالح العيب ،
( ، وذلػؾ بغػض النظػر عمػا اذا 15/2الظروؼ التي تخوؿ صاحب العمؿ اف ينيي العقد بموجب احكاـ المادة ) -د 

 كاف قد صدر اشعار باالنياء .
المقاوؿ ويقيو مف جميػع االضػرار والخسػائر والنفقػات ) بمػا فػي ذلػؾ االجػور يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعوض  

واالتعاب القانونية ( مما قد ينتب عف مطالبة صاحب العمؿ بخصوص الضماف ، وذلؾ الى المدى الذي يعتبػر فيػو 
 صاحب العمؿ انو غير محؽ في مطالبتو .

 ( يومًا مف تاريخ تسممو لشيادة االداء.21ؿ خالؿ )يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعيد ضماف االداء الى المقاو 
 " Contractor’s Representative":   ممثؿ المقاوؿ  (4/3)

ينبغػػي عمػػى المقػػاوؿ اف يعػػيف " ممثػػؿ المقػػاوؿ " واف يعطيػػو كامػػؿ الصػػالحيات الضػػرورية لينػػوب عنػػو بموجػػب  
 مقتضيات العقد .

اف يقػدـ  –قبػؿ تػاريخ المباشػرة  –العقد ، فانو يتعػيف عمػى المقػاوؿ وما لـ يكف قد تمت تسمية ممثؿ المقاوؿ في  
الػػى المينػػدس ، لمحصػػوؿ عمػػى موافقتػػو، اسػػـ ومػػؤىالت الشػػخص الػػذي يقترحػػو المقػػاوؿ كممثػػؿ لػػو. واذا لػػـ تػػتـ 
الموافقة عميو او تـ حجبيا الحقًا مػف قبػؿ المينػدس ، او اذا اخفػؽ الممثػؿ فػي ممارسػة عممػو كممثػؿ لممقػاوؿ ، 

 فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يتقدـ بنفس الطريقة باسـ ومؤىالت شخص اخر يكوف مناسبًا ليذا التعييف .
ال يحؽ لممقاوؿ اف يمغػى اسػتخداـ ممثمػو او اف يسػتبدلو ، بػدوف الحصػوؿ عمػى موافقػة المينػدس المسػبقة عمػى  

 ذلؾ .
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عمػى تنفيػذ اشػغاؿ المقػاوؿ ، واذا مػا تطمبػت الظػروؼ يجب اف يكوف ممثؿ المقاوؿ متفرغًا بصورة كاممػة لممنػاظرة  
تغيب ىذا الممثؿ مؤقتًا عف الموقع اثناء تنفيذ االشغاؿ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يسمي بدياًل مناسبًا بموافقػة 

 الميندس المسبقة ، واف يتـ اشعار الميندس بذلؾ .
( ، كمػػا يجػػوز لممثػػؿ 3/3المقػػاوؿ  ِإعمػػااًل لممػػادة ) يتعػػيف عمػػى  ممثػػؿ المقػػاوؿ اف يتسػػمـ التعميمػػات نيابػػة عػػف 

المقاوؿ اف يفوض بعض سمطاتو او ميامو او صالحيتو الى أي شخص مؤىؿ ، واف يمغػي ىػذا التفػويض فػي أي 
وقت الحؽ . ولكف مثؿ ىذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذًا اال اذا وافؽ الميندس عميو ، بعد اف يتسػمـ إشػعارًا 

موقعػػًا مػػف ممثػػؿ المقػػاوؿ يتضػػمف اسػػـ مثػػؿ ىػػذا الشػػخص المفػػّوض ومؤىالتػػو والسػػمطة او الميػػاـ او مسػػبقًا 
 الصالحية التي فّوض بيا او التي تـ الغاؤىا.

يجب اف يكوف ممثؿ المقاوؿ وجميػع ىػؤالء االشػخاص متمرسػيف باسػتعماؿ لغػة االتصػاؿ المحػددة بموجػب المػادة 
(1/4. ) 

  Subcontractors"": المقاولوف الفرعيوف  (4/4)
 ال يحؽ لممقاوؿ أف يمّزـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاوليف فرعييف . 
يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف أفعاؿ واخطاء أي مقاوؿ فرعي او وكيمو او مسػتخدميو ، كمػا لػو كانػت تمػؾ األفعػاؿ أو  

 -ذلؾ في الشروط الخاصة، فإنو: األخطاء صادرة عف المقاوؿ نفسو ، وما لـ ينص عمى غير
ال يطمب مف المقاوؿ الحصوؿ عمى الموافقة بشأف موردي المواد ، او بشأف أي مقاولة فرعية تـ ذكر اسـ  -أ 

 المقاوؿ الفرعي بخصوصيا نصًا في العقد ، و
 يتعيف عمى المقاوؿ الحصوؿ عمى موافقة الميندس المسبقة عمى المقاوليف الفرعييف االخريف ، و  -ب 
( يومًا مف التاريخ المستيدؼ لمباشرة 28يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ لمميندس إشعارا بميمة ال تقؿ عف ) -ج 

 ع ، وعمؿ أي مقاوؿ فرعي ، وعف المباشرة الفعمية لمثؿ ىذا العمؿ في الموق
يشترط في اتفاقيػة كػؿ مقاولػة فرعيػة اف تحتػوي عمػى نصػوص تخػوؿ صػاحب العمػؿ اف يػتـ التنػازؿ عػف ىػذه  -د 

( )عنػػدما يمػػـز تطبيقيػػا ( ، او فػػي حالػػة انيػػاء العقػػد مػػف قبػػؿ 4/5المقاولػػة الفرعيػػة اليػػو ، بموجػػب المػػادة )
 ( .15/2صاحب العمؿ بموجب احكاـ المادة )

   "Assignment of Benefit of Subcontract"   التنازؿ عف المقاولة الفرعية :  (4/5)
، وقياـ الميندس )قبؿ  فترة اإلشعار بالعيوب "في حالة استمرار التزامات المقاوؿ الفرعي الى ما بعد انقضاء "  

ىذا التاريخ ( بالطمب الى المقاوؿ ، اف يقـو بالتنازؿ عف ىذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمؿ ، فإنو يتعيف 
عمى المقاوؿ اف يقـو بذلؾ . وفي مثؿ ىذه الحالة ال يعتبر المقاوؿ مسؤواًل اماـ صاحب العمؿ عف أي عمؿ 

 عممية التنازؿ نافذة ، ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في كتاب التنازؿ .يؤديو المقاوؿ الفرعي بعد اف تصبح 
 "Co-operation": التعػاوف  (4/6)

يتعيف عمى المقاوؿ ، كما ىو منصوص عميو في العقد ، او استجابًة لتعميمات الميندس ، اف يقدـ التسييالت  
 المناسبة لتنفيذ أية اعماؿ مف قبؿ :

 افراد صاحب العمؿ ، و  -أ 
 أي مقاوليف آخريف يستخدميـ صاحب العمؿ ، و  -ب 
 مة قانونيًا ،العامميف لدى اية سمطات عامة مشكّ  -ج 
 ممف يتـ استخداميـ لتنفيذ اعماؿ في الموقع او بجواره ، مف غير االعماؿ المشمولة في العقد .  
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المقاوؿ لتحمؿ تكاليؼ غير منظورة اف إف مثؿ ىذه التعميمات سوؼ تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيو  
مثؿ ىذه الخدمات التي يتطمبيا ىؤالء المستخدموف او المقاولوف اآلخروف يمكف اف تشمؿ استعماؿ معدات 

 المقاوؿ واالشغاؿ المؤقتة وترتيبات الدخوؿ الى الموقع والتي تعتبر مف مسؤولية المقاوؿ .
العقد اف يعطي المقاوؿ حيازة أي اساس او منشأ او تجييزات او حؽ أذا كاف مطموبًا مف صاحب العمؿ بموجب  

دخوؿ بموجب " وثائؽ المقاوؿ " ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس مثؿ ىذه الوثائؽ في الوقت 
 وبالطريقة المحدديف في المواصفات .

 "Setting Out": تثبيت االشغاؿ  (4/7)
يقـو بتثبيت االشغاؿ بالنسبة لمنقاط االصمية واالسػتقامات والمناسػيب المرجعيػة الموصػوفة يتعيف عمى المقاوؿ أف  

في العقد ، او تمؾ التي يزوده الميندس بيا ، كما يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف دقة التثبيت لجميع اجزاء االشػغاؿ ، 
 ت االشغاؿ .وعميو اف يقـو باصالح أي خطأ في أماكف او مناسيب او مقاييس او استقاما

يعتبر صاحب العمؿ مسؤواًل عف أية اخطاء في تحديد تمؾ النقاط المرجعيػة المنصػوص عمييػا فػي العقػد ، او تمػؾ  
 التي زود المقاوؿ بيا ، اال انو يتعيف عمى المقاوؿ اف يبذؿ قصارى جيده في التحري عف دقتيا قبؿ استخداميا .

اؿ و/او في كمفتيػا بسػبب تنفيػذ اشػغاؿ اعتمػادًا عمػى معمومػات مغموطػة فػي اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في تنفيذ االشغ 
اف يكتشؼ مثؿ ىذه االخطاء بصورة معقولػة واف يتالفػى التػأخير متمرس النقاط المرجعية ، ولـ يكف بمقدور مقاوؿ

دير اسػتحقاقاتو و/أو زيادة الكمفػة المترتبػة عمييػا ، فانػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يرسػؿ إشػعارًا إلػى المينػدس لتقػ
 -( لما يمي :20/1بشأنو ، مع مراعاة احكاـ المادة )

أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، إذا كاف اإلنجاز قد تأخر أو سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب المادة  -أ 
 ( ، و 8/4)

 ، و اضافتيما الى قيمة العقد . مع ربح معقوؿأي كمفة كيذه  -ب 
( ، اف يقـو باالتفاؽ عمييا او 3/5الميندس لمثؿ ىذا اإلشعار ، فانو يتعيف عميو اعمااًل لممادة )لدى تسمـ  

 اعداد التقديرات الالزمة لما يمي :
 ( فيما اذا كاف اكتشاؼ الخطأ متعذرًا بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و 1) 
 ضمف ىذا المدى. ( األمريف المذكوريف في الفقرتيف ) أ ، ب ( اعاله ، ولكف2) 

  "Safety Procedures":  اجراءات السالمة (4/8)
 يتعيف عمى المقاوؿ : 

 أف يتقيد بجميع تعميمات السالمة المطموب تطبيقيا ، و  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذيف يحؽ ليـ التواجد في الموقع ، و  -ب 
أف يبذؿ جيودًا معقولة لممحافظة عمى الموقع واالشغاؿ خالية مف العوائؽ غير الضرورية ، بقصد تجنب  -ج 

 تعرض ىؤالء االشخاص لمخطر ، و 
تػػػػػػػوفير التسػػػػػػػييب واالنػػػػػػػارة والحراسػػػػػػػة ومراقبػػػػػػػة االشػػػػػػػغاؿ الػػػػػػػى اف يػػػػػػػتـ انجازىػػػػػػػا وتسػػػػػػػميميا بموجػػػػػػػب  -د 

 احكاـ " الفصؿ العاشر" ، و 
اشغاؿ مؤقتة ) بما فييا الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يمـز ، بسبب تنفيذ توفير اية  -ىػ 

 االشغاؿ ، الستعماؿ وحماية الجميور والمالؾ والمستعمميف لالرض المجاورة لمموقع .
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 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  (4/9)
الثبػػات التقيػػد بمتطمبػػات العقػػد ، عمػػى اف يكػػوف ىػػذا النظػػاـ يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ أف يضػػع نظامػػًا لتوكيػػد الجػػودة  

 متوافقًا مع تفاصيؿ العقد ، كما يحؽ لمميندس اف يقـو بالتدقيؽ عمى أي مف مظاىر ىذا النظاـ .
قبػػؿ مباشػػرة أي مػػف مراحػػؿ  –لعممػػو  –يجػػب تقػػديـ تفاصػػيؿ جميػػع االجػػراءات ووثػػائؽ المطابقػػة الػػى المينػػدس  

وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الػى المينػدس ، فإنػو يجػب اف يظيػر عمػى ىػذه الوثيقػة  التصميـ والتنفيذ ،
 ما يثبت المصادقة المسبقة مف المقاوؿ نفسو عمييا .

 إف التقيد بنظاـ توكيد الجودة ال يعفي المقاوؿ مف أي مف واجباتو او التزاماتو او مسؤولياتو الواردة في العقد. 
 "Site Data": بيانات الموقع  (4/10)

 كؿيتعيف عمى صاحب العمؿ اف يكوف قد وضع تحت تصرؼ المقاوؿ الطالعو قبؿ موعد " التاريخ االساسي " ،  
ما يتوفر لديو مف البيانات الخاصة بالظروؼ تحت السطحية والييدرولوجية في الموقع ، بما في ذلؾ الظواىر 
البيئية ، كما يتعيف عميو كذلؾ اف يضع تحت تصرؼ المقاوؿ أية معمومات يحصؿ عمييا بعد موعد التاريخ 

 مومات . االساسي ، اال اف المقاوؿ يعتبر مسؤواًل عف تفسيره لجميع تمؾ المع
كما انو والى المدى الممكف عمميًا ) مع االخذ في الحسباف عاممي الوقت والكمفة ( يعتبر المقاوؿ انو قد حصؿ  

عمى المعمومات الضرورية المتعمقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروؼ االخرى التي قد تؤثر عمى عرضو او 
المقاوؿ انو قد عايف وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانو اطمع عمى جميع عمى االشغاؿ  والى المدى ذاتو ، يعتبر 

المعمومات التي سبؽ ذكرىا ، وانو قد اقتنع شخصيًا قبؿ تقديـ عرض المناقصة بكؿ االمور ذات العالقة ، شاممة  
 ) وليس بالحصر ( ما يمي :

 و  شكؿ وطبيعة الموقع ، بما في ذلؾ احواؿ الطبقات تحت السطحية ، -أ 
 االحواؿ الييدرولوجية والمناخية ، و  -ب 
 مقدار وطبيعة العمؿ والمواـز لتنفيذ االشغاؿ وانجازىا واصالح اية عيوب فييا ، و  -ج 
 قوانيف الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتيا فيو ، و  -د 
 متطمبات المقاوؿ فيما يتعمؽ بالدخوؿ الى الموقع ، والسكف ، والمرافؽ ، والمستخدميف ، والطاقة ،   -ىػ 

 .والمواصالت ، والماء ، وغيرىا مف الخدمات
 ":كفاية " قيمة العقد المقبولة (4/11)

"Sufficiency of the Accepted Contract Amount”                            
 يفترض في المقاوؿ انو : 

 قد اقتنع شخصيًا بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و  - أ 
انو قد وضع عرضو ذلؾ بناًء عمى المعمومات والتفسير والبيانات  الضرورية والكشوؼ والفحوص وقناعاتو  -ب 

 ( .4/10بكؿ االمور التي تمت االشارة الييا في المادة )
يػرد خالفػًا لػذلؾ فػي العقػد ، فػاف " قيمػة العقػد المقبولػة " يجػب اف تغطػي جميػع التزامػات المقػاوؿ باستثناء ما قػد  

إف وجػدت ( وكػؿ االشػياء الضػرورية لتنفيػذ االشػغاؿ وانجازىػا  –المطموبة في العقد ) بما فييا المبالغ االحتياطيػة 
 بشكؿ الئؽ واصالح اية عيوب فييا .
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 "Unforeseeable Physical Conditions"المنظورة  :االوضاع المادية غير  (4/12)
يقصػػد بمصػػطمح " االوضػػاع الماديػػة " : االوضػػاع الماديػػة الطبيعيػػة والعوائػػؽ االصػػطناعية وغيرىػػا مػػف العوائػػؽ  

الطبيعية والمموثات التي قد يواجييا المقاوؿ فػي الموقػع عنػد تنفيػذ االشػغاؿ ، بمػا فييػا االوضػاع تحػت السػطحية 
 والييدرولوجية ، ولكنيا ال تشمؿ االحواؿ المناخية .

اذا واجػػو المقػػاوؿ اوضػػاعًا ماديػػة معاكسػػة والتػػي ُيعتبػػر انيػػا كانػػت غيػػر منظػػورة ، فانػػو يتعػػيف عميػػو اف يشػػعر  
الميندس بيا في اقرب فرصة ممكنة عمميًا ، وعمى اف يتضمف االشػعار وصػفا ليػا وبيػاف االسػباب التػي حػدت بػو 

كذلؾ ، حتى يتمكف الميندس مف معاينتيػا والتحقػؽ مػف االسػباب التػي يعزوىػا المقػاوؿ الػى كونيػا غيػر  العتبارىا
 منظورة .

كمػػا يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ مواصػػمة تنفيػػذ االشػػغاؿ ، متخػػذًا االحتياطػػات المعقولػػة والمناسػػبة تجػػاه ىػػذه " االوضػػاع  
بخصوصيا ، اما اذا شكّؿ أي مف ىذه التعميمات تغييػرًا ) المادية " ، وأف يتقيد بأية تعميمات قد يصدرىا الميندس 

 امرًا تغييريًا ( ، فانو يتـ حينئذ تطبيؽ احكاـ الفصؿ ) الثالث عشر( بشأنيا . 
اذا واجو المقاوؿ مثؿ ىذه االوضاع المادية غير المنظػورة ، والػى المػدى الػذي يمكػف اعتبارىػا كػذلؾ وقػاـ بارسػاؿ  

الميندس ، وتكبد تأخرًا في مدة االنجاز و/او كمفة ما بسببيا ، فانو يكوف مسػتحقًا مػع مراعػاة إشعار بشأنيا الى 
 -( ، لما يمي :20/1احكاـ المادة )

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخر ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر، وذلؾ بموجب احكاـ المادة  -أ 
 ( ، و 8/4)

 ضافتيا الى قيمة العقد .أي كمفة كيذه ، ال -ب 
يقـو المينػدس بعػد اسػتالمو االشػعار المشػار اليػو سػابقًا بالمعاينػة و/او التحػري عػف تمػؾ " االوضػاع الماديػة " ،  

 ( باالتفاؽ عمييا او اعداد التقديرات لما يمي :3/5ومف ثـ يقـو عماًل بالمادة )
 ورة ، والى أي مدى يمكف اعتبارىا كذلؾ ، و فيما اذا كانت تمؾ " االوضاع المادية " غير منظ -1 

 تقدير االمريف الموصوفيف في البنديف ) أ ، ب ( اعاله ، وذلؾ بالنظر الى ذلؾ المدى .  -2 
( 2ومع ذلؾ ، فانو يمكف لمميندس قبػؿ االتفػاؽ عمػى التعػويض المػالي او تقػديره كمػا ىػو منػوه عنػو فػي الفقػرة ) 

كانت األوضاع المادية األخرى في أجزاء األشغاؿ المماثمة ) اف وجدت( افضؿ مما كػاف اعاله ، اف يتحرى فيما اذا 
منظورًا ) بصورة معقولة ( عند تقديـ المقاوؿ لعرض المناقصة ، وانو اذا تـ مواجية مثؿ ىذه األوضاع المواتية ، 

الكمفػة بسػبب تمػؾ األوضػاع ( اف يقدر او يصؿ باالتفاؽ عمى تخفيض 3/5يجوز لمميندس باتباع أسموب المادة )
المواتية ، والتي يمكف اعتبارىا خصميات مف قيمة العقد وشيادات الػدفع ، اال اف محصػمة التعػديالت الناتجػة عػف 
البنػػد "ب" أعػػاله وىػػذه الخصػػميات ، باعتبػػار كػػؿ األوضػػاع الماديػػة التػػي تمػػت مواجيتيػػا فػػي أجػػزاء مماثمػػة مػػف 

 في قيمة العقد. األشغاؿ ، يجب اف ال تؤدي الى تخفيض
لممينػػدس اف يعتبػػر أي إثبػػات يقدمػػو المقػػاوؿ عػػف تمػػؾ االوضػػاع الماديػػة ، كمػػا كػػاف يتوقعيػػا المقػػاوؿ عنػػد تقػػديـ  

 عرض المناقصة ، اال اف الميندس ال يكوف ممزمًا بمثؿ ىذا إثبات.
 "Rights of Way and Facilities"حؽ المرور والتسييالت :  (4/13)

، بمػػا فييػػا  بحقػػوؽ المػػرور الخاصػػة و/أو المؤقتػػة التػػي تمزمػػويتحمػػؿ المقػػاوؿ جميػػع التكػػاليؼ والرسػػوـ المتعمقػػة  
ايػػة تسػػييالت اضػػافية  –عمػػى مسػػؤوليتو ونفقتػػو  –طريػػؽ الػػدخوؿ الػػى الموقػػع ، ويتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يػػوفر 
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 خارج الموقع مما قد يمزمو لتنفيذ االشغاؿ .
 "Avoidance of Interference"تجنب التدخؿ :  (4/14)

 يجب عمى المقاوؿ اف ال يتدخؿ بغير ضرورة ، او عمى نحو غير الئؽ ، بما يمي : 
 راحة الجميور ، او  -أ 
الوصوؿ الى واستعماؿ واشغاؿ جميع الطرؽ والممرات ، سواء اكانت عامة او خاصة بممكية صاحب العمؿ  -ب 

 او االخريف .
يتعيف عمى المقاوؿ تعويض صاحب العمؿ وحمايتو مف االضرار والخسائر والنفقات ) بمػا فييػا اتعػاب ونفقػات كما  

 التقاضي ( عف كؿ ما ينتب مف تدخؿ او عرقمة غير ضرورية او غير الئقة .
  "Access Routes": لموصمة المسالؾ ا (4/15)

الموصػمة الػى الموقػع ، وانػو قػد اقتنػع بأوضػاعيا ، كمػا  المسػالؾ يعتبر المقاوؿ انو قػد تحػرى عػف تػوفر ومالئمػة 
يطمب منو اف يبذؿ الجيود المعقولة لتجنب االضرار بالطرؽ او الجسور وحمايتيا مف االضرار نتيجة لحركة مرور 

 المقاوؿ او مستخدميو ، وذلؾ باستخداـ العربات والطرؽ المناسبة . 
 خالفًا لذلؾ في ىذه الشروط :وباستثناء ما ىو منصوص عميو  
يكوف المقاوؿ مسؤواًل ) فيما بيف الفريقيف ( عف أي صيانة قد تكوف الزمة المسالؾ الموصمة بسبب   -أ 

 استعمالو ليا ، و 
عمى المقاوؿ اف يوفر االشارات واالرشادات التوجييية الضرورية عمػى امتداد ىذه الطرؽ ، واف يحصؿ عمى  -ب 

 موبػة مف قبػؿ السمطات ذات العالقة بخصوص استعمالو لممسالؾ واالشارات واالرشادات ،  و التصاريح المط
 ال يعتبر صاحب العمؿ مسؤوال عف أية مطالبات قد تنجـ عف استعماؿ أي  مسمؾ موصؿ ، و  -ج 
 ال يضمف صاحب العمؿ توفر مسالؾ الوصوؿ او مالءمتيا ، و  -د 
 يتحمؿ المقاوؿ الكمفة المترتبة عمى عدـ توفر او مالءمة ىذه المسالؾ الموصمة الستعماالتو.   -ىػ 

 " Transport of Goods":  نقػؿ المواـز  (4/16)
 ما لـ ينص في الشروط الخاصة خالفًا لذلؾ ، فانو : 
( يومًا عف  تاريخ وصوؿ اية تجييػزات او قطعػة 21يتعيف عمى المقاوؿ اف يشعر الميندس بمدة ال تقؿ عف ) -أ 

 رئيسية مف المواـز االخرى الى الموقع ، و 
يكوف المقاوؿ مسؤوال عف التوضيب والتحميؿ والنقؿ واالستالـ والتنزيؿ  والتخزيف وحمايػة كػؿ المػواـز وغيرىػا  -ب 

 مف االشياء الالزمة لالشغاؿ ، و 
 يتعػػػػػيف عمػػػػػى المقػػػػػاوؿ اف يعػػػػػوض صػػػػػاحب العمػػػػػؿ ويحميػػػػػو مػػػػػف أيػػػػػة اضػػػػػرار او  خسػػػػػائر او نفقػػػػػات  -ج 

ممػػا قػػد يػػنجـ عػػف أي   ضػػرر يحصػػؿ نتيجػػة لنقػػؿ المػػواـز ، واف يقػػوـ  ) بمػػا فييػػا االتعػػاب واالجػػور القانونيػػة (
 بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تنتب عف عمميات النقؿ .

 " Contractor’s Equipment":   معدات المقاوؿ  (4/17)
مخصصة حصرًا يكوف المقاوؿ مسؤواًل عف جميع معداتو، وتعتبر معدات المقاوؿ بعد احضارىا الى الموقع انيا  

 وال يحؽ لممقاوؿ اف يخرج مف الموقع أية قطع رئيسية مف ىذه المعدات بدوف موافقة الميندس، لتنفيذ االشغاؿ،
 اال اف مثؿ ىذه الموافقة ليست مطموبة بخصوص عربات نقؿ المواـز او مستخدمي المقاوؿ، الى خارج الموقع .
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             "Protection of the Environment"حماية البيئة: (4/18)
 يتعػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػاوؿ اتخػػػػػػػػػاذ جميػػػػػػػػػع الخطػػػػػػػػػوات المعقولػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػة ) داخػػػػػػػػػؿ الموقػػػػػػػػػع  

وخارجو ( واف يحّد مف احداث االزعاج او الضػرر لالفػراد او لممتمكػات نتيجػة لمتمػوث او الضػجيب او غيػره ممػا قػد 
 ينتب عف عمميات التنفيذ .

يتعيف عمى المقاوؿ التأكد مف اف نسبة االنبعاثات ، ومقدار الصرؼ السطحي والتػدفؽ النػاتب عػف نشػاطاتو ، كما  
 .ال تتجاوز القيـ المسموح بيا في المواصفات ، وال القيـ المحددة في القوانيف الواجبة التطبيؽ

        "Electricity, Water and Gas"الكيرباء والماء والغاز: (4/19)
يكوف المقاوؿ مسؤوال عف توفير الطاقة والماء والخػدمات األخػرى التػي قػد يحتاجيػا ، باسػتثناء مػا ىػو منصػوص  

 عميو .
لممقاوؿ الحؽ في استعماؿ الكيرباء والماء والغػاز والخػدمات األخػرى المتػوفرة فػي الموقػع لغػرض تنفيػذ األشػغاؿ ،  

ات ، وعمػػى المقػػاوؿ أف يػػوفر عمػػى مسػػؤوليتو ونفقتػػو أيػػة حسػػب التفاصػػيؿ ومقابػػؿ األسػػعار المبينػػة فػػي المواصػػف
 أدوات تمـز لمثؿ ىذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستيمكيا .

االتفاؽ عمى مقادير الكميات المستيمكة وأثمانيا ) بموجب األسعار المحددة ( مقابؿ ىذه الخدمات ، أو يتـ  يتـ 
( إلجراء التقديرات ، وعمى المقاوؿ 3/5طالبات صاحب العمؿ ، والمادة )( الحتساب م2/5تقديرىا أعمااًل لممادة )

 دفع ىذه المبالغ إلى صاحب العمؿ .
 معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا:  (4/20)

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

األشػػػغاؿ وفقػػػػًا لمتفاصػػػيؿ والترتيبػػػػات ومقابػػػػؿ األسػػػعار المحػػػػددة فػػػػي المواصػػػفات ، ومػػػػا لػػػػـ يػػػنص عمػػػػى غيػػػػر 
 ذلؾ في المواصفات :

 يكوف صاحب العمؿ مسؤواًل عف معداتو ، إال أف ،   -أ 
  المقاوؿ يعتبر مسؤوال عف أي قطعة مف "معدات صاحب العمؿ " أثناء قياـ  مسػتخدمي المقػاوؿ بتشػغيميا أو  -ب 

 قيادتيا أو حيازتيا أو التحكـ بيا .
يتـ تحديد الكميات وبدالت االستعماؿ " وفؽ االسعار المحددة " مقابػؿ اسػتعماؿ معػدات صػاحب العمػؿ باالتفػاؽ او  

( ويتعيف عمى المقاوؿ دفع ىذه المبالغ الػى صػاحب 3/5،  2/5لميندس وفقًا الحكاـ المادتيف )بالتقدير مف قبؿ ا
 العمؿ .

)إف وجػدت( وفقػًا مجانػًا بػالمواد التػي يمتػـز بتقػديميا  –دوف مقابػؿ( –يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يػزود المقػاوؿ  
لمتفاصيؿ المحددة في متطمبات صاحب العمؿ ، وعمى صاحب العمؿ اف يقـو وعمى مسؤوليتو ونفقتو  بتزويػد تمػؾ 
المواد في الوقت والمكاف المحدديف في العقد ، ويقػـو المقػاوؿ بمعاينتيػا ظاىريػًا ، واعػالـ المينػدس فػورًا عػف أي 

قد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى غير ذلػؾ ، فعمػى صػاحب العمػؿ اف  نقص او عيب او قصور فييا ،  وما لـ يكف
 يصحح فورًا أي نقٍص او عيٍب او قصوٍر فييا . 

بعد ىذه المعاينة الظاىرية ، تصبح ىذه المواد المجانية في عيدة المقاوؿ وتحػت حمايتػو ومراقبتػو ، اال اف التػزاـ  
مؿ مف المسػؤولية عػف أي نقػٍص او قصػوٍر او عيػٍب ممػا لػـ يكػف المقاوؿ بمعاينتيا وحمايتيا ال يعفي صاحب الع
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 باالمكاف كشفو مف خالؿ المعاينة الظاىرية .
  "Progress Reports":  تقارير تقدـ العمؿ (4/21)

ما لـ ينص عمى غير ذلػؾ فػي الشػروط الخاصػة ، فإنػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يعػد تقػارير تقػدـ العمػؿ الشػيرية  
( نسػخ ، عمػى اف يغطػي التقريػر االوؿ منػو الفتػرة حتػى نيايػة الشػير الػذي يمػي 6المينػدس عمػى )ويسمميا الػى 

 ( أياـ مف آخر يوـ مف الفترة المتعمقة بيا .7تاريخ المباشرة ، ومف ثـ يتـ اصدار التقارير شيريًا ، خالؿ )
انيا متبقية فػي تػاريخ االنجػاز المحػدد  جميع االعماؿ التي يكوف معروفاً يستمر تقديـ التقارير حتى ينجز المقاوؿ  

 .في شيادة تسمـ االشغاؿ
 يجب اف يشتمؿ كؿ تقرير عمى ما يمي : 
الرسـو البيانية وتفاصيؿ تقدـ العمؿ بما في ذلؾ كؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ ) إف وجدت( ، وثائؽ المقاوؿ،  -أ 

طمبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشػاء، التركيػب واالختبػارات، وشػاممة لكػؿ مرحمػة مػف  مراحػؿ 
 موجب  احكاـ الفصؿ الخامس، و العمؿ وانجازات المقاوليف الفرعييف المسمييف المعرفيف ب

 الصور الفوتوغرافية التي تبيف اوضاع التصنيع وتقدـ العمػػؿ في الموقػػع ، و -ب 
فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية مف التجييزات والمػواد : بيػاف  اسػماء المصػنعيف وامػاكف التصػنيع ونسػبة  -ج 

 التقدـ وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعمية : 
 ( لمباشرة التصنيع ، و 1) 
 ( لمعاينات المقاوؿ ، و 2) 
 ( لالختبارات ، و 3) 
 ؿ الى الموقع ، و يوصت( لمشحف وال4) 
 ( ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاوؿ ومعداتو كما ىي موصوفة في المادة ) -د 
 نسخًا عف وثائؽ توكيد الجودة ، ونتائب االختبارات وشيادات المواد ، و -ىػ 
( وبمطالبػػػات المقػػػاوؿ وفقػػػٌا لممػػػادة 2/5قائمػػػة باالشػػػعارات المتعمقػػػة بمطالبػػػات صػػػاحب العمػػػؿ وفقػػػًا لممػػػادة ) -و 

 ( ، و 20/1)
احصاءات السالمة العامة شاممة التفاصيؿ المتعمقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطػة بػالنواحي البيئيػة  -ز 

 والعالقات العامة ، و 
لتقدـ الفعمي لتنفيذ االشغاؿ والتقدـ المخطط لو ، مع بياف تفاصيؿ الوقائع او الظػروؼ التػي قػد المقارنة بيف ا -ح 

 تعيؽ االنجاز وفقًا لمعقد ، وبياف االجراءات الجاري اتخاذىا ) او التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.
 " Security of the Site":  األمف في الموقع  (4/22)

 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة :  
 يكوف المقاوؿ مسؤواًل عف ابقاء االشخاص غير المخوليف بدخوؿ الموقع خارجو ، و  -1 
يكػػوف مسػػتخدمي المقػػاوؿ المصػػرح ليػػـ بالتواجػػد فػػي الموقػػع محصػػوريف بػػأفراد المقػػاوؿ صػػاحب العمػػؿ وأي  -2 

صاحب العمؿ او الميندس باعتبارىـ مخػوليف بالتواجػد كػأفراد  اشخاص آخريف يتـ اشعار المقاوؿ بيـ مف قبؿ
 مقاولي صاحب العمؿ االخريف في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site": عمميات المقاوؿ في الموقع  (4/23)
يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاوؿ اف يحصػػػػر عممياتػػػػو فػػػػي الموقػػػػع وايػػػػة مسػػػػاحات اخػػػػرى قػػػػد يحصػػػػؿ المقػػػػاوؿ عمييػػػػا ،  
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عمييػػػػا المينػػػػدس عمػػػػى اعتبارىػػػػا سػػػػاحات عمػػػػؿ ، كمػػػػا يتعػػػػيف عميػػػػو اف يتخػػػػذ جميػػػػع االحتياطػػػػات  ويوافػػػػؽ
الضػػػرورية لالبقػػػاء عمػػػى معػػػدات المقػػػاوؿ وافػػػراده ضػػػمف حػػػدود الموقػػػع وىػػػذه السػػػاحات االخػػػرى ، بحيػػػث يػػػتـ 

 تجنب التعدي عمى االراضي المجاورة .
لموقػػػع خاليػػػًا مػػػف جميػػػع العوائػػػؽ غيػػػر الضػػػرورية ، عمػػػى المقػػػاوؿ، اثنػػػاء تنفيػػػذه االشػػػغاؿ ، اف يحػػػافظ عمػػػى ا 

واف يقػػػػـو بتخػػػػزيف او اخػػػػراج المعػػػػدات الفائضػػػػة عػػػػف االسػػػػتعماؿ ، واف ينظػػػػؼ الموقػػػػع مػػػػف جميػػػػع االنقػػػػاض 
 والنفايات واالشغاؿ المؤقتة التي لـ تعد مطموبة .

او االشػػػػغاؿ  عمػػػػى المقػػػػاوؿ ، عنػػػػد صػػػػدور شػػػػيادة تسػػػػمـ االشػػػػغاؿ ، اف يقػػػػـو بتنظيػػػػؼ كػػػػؿ اجػػػػزاء الموقػػػػع 
المتعمقػػػة بشػػػيادة التسػػػػمـ تمػػػؾ ، واف يزيػػػػؿ مػػػا بػػػػو مػػػف المعػػػدات والمػػػػواد الفائضػػػة عػػػػف االسػػػتعماؿ ، وكػػػػذلؾ 
النفايػػػات واالنقػػػاض واالشػػػغاؿ المؤقتػػػة ، بحيػػػث يتػػػرؾ تمػػػؾ االجػػػزاء مػػػف الموقػػػع واالشػػػغاؿ نظيفػػػة وفػػػي وضػػػع 

رة االشػػػػعار بػػػػالعيوب " ، بمػػػػا قػػػػد آمػػػػف ، اال انػػػػو يجػػػػوز لممقػػػػاوؿ اف يحػػػػتفظ فػػػػي الموقػػػػع حتػػػػى نيايػػػػة " فتػػػػ
 يحتاجو مف المواـز لغاية الوفاء بالتزاماتو بموجب العقد . 

  "Fossils"االثريات :  (4/24)
توضػػػػػع جميػػػػػع المػػػػػواد المتحجػػػػػرة او النقػػػػػود او االدوات او المنشػػػػػلت وغيرىػػػػػا مػػػػػف المتبقيػػػػػات او المػػػػػواد ذات  

الموقػػػػع تحػػػػت رعايػػػػة صػػػػاحب العمػػػػؿ وتصػػػػرفو . وعمػػػػى القيمػػػػة الجيولوجيػػػػة او االثريػػػػة التػػػػي تكتشػػػػؼ فػػػػي 
المقػػػاوؿ اتخػػػاذ كػػػؿ التػػػدابير المعقولػػػة لمنػػػع أفػػػراده او أي اشػػػخاص اخػػػريف مػػػف ازالتيػػػا او االضػػػرار بػػػأي مػػػف 

 ىذه المكتشفات .
كمػػػػا يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاوؿ عنػػػػد اكتشػػػػافو لمثػػػػؿ ىػػػػذه الموجػػػػودات ، اف يشػػػػعر المينػػػػدس فػػػػورًا بوجودىػػػػا ،  

 وعمى الميندس اف يصدر تعميماتو بكيفية التعامؿ معيا . 
واذا تكبػػػد المقػػػاوؿ تػػػأخرًا فػػػي مػػػدة التنفيػػػذ و/ او كمفػػػة مػػػا نتيجػػػة امتثالػػػو لتمػػػؾ التعميمػػػات ، فعميػػػو اف يرسػػػؿ  

 ( بخصوص ما يمي : 20/1الميندس لتقدير استحقاقتو مع مراعاة احكاـ المادة ) إشعارًا آخر الى
تمديػػػػد مػػػػدة االنجػػػػاز بسػػػػبب ىػػػػذا التػػػػأخير ، اذا كػػػػاف االنجػػػػاز تػػػػأخر او سػػػػوؼ  يتػػػػأخر ، وذلػػػػؾ بموجػػػػب  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )
 أي كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفػػػػاؽ عمييػػػػا أو 3/5اإلشػػػػعار االخػػػػر ، بالتصػػػػرؼ وفقػػػػًا لممػػػػادة ) ويقػػػػوـ المينػػػػدس بعػػػػد تسػػػػممو ىػػػػذا 

 إجراء التقديرات ليذه االمور .
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 الفصؿ الخامس 
 المقػاكلكف الفرعيكف المسمَّكف

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 المسّمى :تعريؼ المقاوؿ الفرعي  (5/1)
"Definition of Nominated Subcontractor"               

 يعرؼ بمقاوؿ فرعي مسَمى في ىذا العقد أي مقاوؿ فرعي : 
 نص في العقد عمى انو مقاوؿ فرعي مسمى ، او  -أ 
تعميمات التغييرات والتعديالت " باصدار  –الذي يقـو الميندس ، وفقًا الحكاـ " الفصؿ الثالث عشر  -ب 

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

لو اعتراض معقوؿ عميو ، عمى اف يقـو  ،اف المقاوؿ غير ممـز باستخداـ أي مقاوؿ فرعي مسمى 
بإشعار الميندس باالمر مع بياف التفاصيؿ المؤيدة . ويعتبر االعتراض معقواًل اذا كاف مبنيًا )اضافة 
الشياء اخرى ( عمى أي مف االمور التالية ، اال اذا وافؽ صاحب العمؿ أيضًا عمى تعويض المقاوؿ عف 

 -تبعات ذلؾ االمر :
مبررات لالعتقاد باف ىذا المقاوؿ الفرعي ال يممؾ التأىيؿ الكافي ، او الموارد او القدرة  اف ىنالؾ - أ 

 المالية ، او 
اف اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص عمى الزاـ المقاوؿ الفرعي المسمى بتعويض المقاوؿ وتأمينو  -ب 

ضد أي تقصير او اساءة استعماؿ المواـز مف قبؿ المقاوؿ الفرعي المسمى او وكالئو او 
 مستخدميو ، او 

) بما فييا اعداد التصميـ ، اف اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اعماؿ المقاولة الفرعية  -ج 
 اف وجدت ( :

( عمى اف المقاوؿ الفرعي المسمى سوؼ يتحمؿ تجاه المقاوؿ جميع االلتزامات والمسؤوليات 1) 
 التي تمكف المقاوؿ مف الوفاء بالتزاماتو ومسؤولياتو بموجب العقد ، و 

تنتب عف العقد او تمؾ ( أف يعوض المقاوؿ تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد 2) 
 المتعمقة بو نتيجة اخفاؽ المقاوؿ الفرعي في اداء تمؾ االلتزامات او الوفاء بتمؾ المسؤوليات.

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

التي يصادؽ عمييا الميندس يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع لممقاوؿ الفرعي المسمى تمؾ المبالغ  
كاستحقاؽ لو بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ، عمى انو يجب شموؿ تمؾ المبالغ وغيرىا مف النفقات 

ب( فيما عدا ما ىو منصوص عميو في المادة -13/5ضمف قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقًا لمفقرة )
(5/4.) 
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 "Evidence of Payments"اثبات الدفعات :  (5/4)
لمميندس ، قبؿ اصدار أي شيادة دفع تحتوي عمى مبمغ ما يستحؽ لمقاوؿ فرعي مسمى ، اف يطمب  

مف المقاوؿ اثباتًا معقواًل بأف جميع المبالغ التي استحقت لممقاوؿ الفرعي المسمى في شيادات الدفع 
و غيرىا ، اال اذا قاـ المقاوؿ السابقة قد تـ دفعيا لو ، محسومًا منيا الخصميات المطبقة لممحتجزات ا

 بما يمي :
 تقديـ ىذا االثبات المعقوؿ لمميندس ، او  - أ 
( اقناع الميندس بدليؿ مكتوب بأف المقاوؿ محؽ بصورة معقولة في اف يحبس مثؿ ىذه المبالغ 1)-ب 

 او يرفض دفعيا ، و 
( أف يقدـ لمميندس اثباتًا معقواًل بأف المقاوؿ الفرعي المسمى قد تـ اشعاره بأحقية المقاوؿ في 2)     

 اجرائو .
عندئٍذ يجوز لصاحب العمؿ ) بناء عمى تقديره منفردًا ( ، أف يأمر بالدفع الى المقاوؿ الفرعػػػػي المسمى  

قيا سابقًا ، ) بعد حسـ الخصميػػات المطبقة( مما جزءًا مف أو جميع تمؾ المبالغ التي كانت قد تـ تصدي
استحؽ لممقاوؿ الفرعي المسمى ولـ يتمكف المقاوؿ مف تقديـ االثباتات الموصوفػػة بالفقرتيف ) أ ، ب(  
اعاله بشأنيا . وعمى المقاوؿ في مثؿ ىذه الحالة اف يرد الى صاحب العمؿ تمؾ المبالغ التي يتـ 

 العمؿ الى المقاوؿ الفرعي المسّمى. صرفيا مباشرة مف قبؿ صاحب
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 الفصؿ السادس 
 المستخدمكف كالعمػاؿ

STAFF AND LABOUR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 "Engagement of Staff and Labour" تعييف المستخدميف والعماؿ : (6/1)
ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في وثائؽ العقد ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يتخذ ترتيباتو لتعييف ما يمـز مف  

 ومستمزمات سكنيـ واطعاميـ ونقميـ .مستخدميف وعماؿ ، محمييف او غيرىـ ، وسداد أجورىـ 
 معدالت االجور وشروط العمؿ : (6/2)

"Rates of Wages and Conditions of Labour"                                
يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع معدالت االجور واف يراعي شروط العمالة بحيث ال تقؿ في مستواىا عما ىو  

حرؼ التجارة والصناعة المشابية في المنطقة التي تنفذ فييا االشغاؿ . واذا لـ توجد متبع مف قبؿ اصحاب 
مثؿ ىذه المعدالت او الظروؼ ، فإف عمى المقاوؿ دفع معدالت االجور ومراعاة ظروؼ العمالة بحيث ال تقؿ 

ف تجارية او عف المستوى العاـ لالجور او الظروؼ التي يتـ مراعاتيا محميًا مف قبؿ اصحاب العمؿ لمي
 صناعية مشابية لتؾ التي يقوـ بيا المقاوؿ .

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

الذيف يعمموف يتعيف عمى المقاوؿ اف ال يستخدـ او يحاوؿ استقطاب خدمات أي مف المستخدميف او العماؿ  
 ضمف افراد صاحب العمؿ .

 "Labour Laws"قوانيف العمؿ : (6/4)
ينبغي عمى المقاوؿ التقيد بكؿ قوانيف العمؿ الواجبة التطبيؽ عمى مستخدميو، بما في ذلؾ القوانيف المتعمقة  

 القانونية .بالتوظيؼ والصحة والسالمة العامة والرعاية واالقامة واليجرة ، واف يراعي كؿ حقوقيـ 
كما يتعيف عمى المقاوؿ اف يطمب مف مستخدميو اطاعة القوانيف الواجبة التطبيؽ ، بما فييا أنظمة السالمة  

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

العمؿ ال يجوز تنفيذ االشغاؿ في الموقع خالؿ اياـ العطؿ الرسمية المحمية المتعارؼ عمييا او خارج ساعات  
 المعتادة والمبينة في ممحؽ عرض المناقصة ، اال اذا :

 كاف منصوصًا عمى خالؼ ذلؾ في العقد ، أو   -أ 
 تمت موافقة الميندس عمييا ، او  -ب 
كاف االستمرار في العمؿ امرًا حتميًا ، او كاف ضروريًا النقاذه حياة االشخاص ، او لممحافظة عمى  -ج 

 مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى المقاوؿ اعالـ الميندس فورًا بذلؾ .سالمة االشغاؿ ، وفي 
 Facilities for Staff and Labour"المرافؽ لممستخدميف والعماؿ : (6/6)
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ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في متطمبات صاحب العمؿ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يوفر ويصوف المرافؽ  
لمستخدميو ، وعميو اف يوفر المرافؽ المنصوص عمييا في المواصفات الفراد وتجييزات االعاشة الضرورية 

 صاحب العمؿ.
ينبغي عمى المقاوؿ اف ال يسمح الي مف مستخدميو اف يتخد أيا مف المنشلت التي تشكؿ جزءًا مف االشغاؿ  

 الدائمة كمكاف دائـ او مؤقت القامتيـ .
 "Health and Safety"الصحة والسالمة : (6/7)
يتعيف عمى المقاوؿ أف يتخذ التدابير المعقولة في كؿ االوقات لممحافظة عمى صحة وسالمة مستخدميو ،  

ما يمـز مف كادر صحي ، ومرافؽ االسعاؼ االولي ،  –بالتعاوف مع السمطات الصحية المحمية  –واف يوفر 
وقات في الموقع وفي المساكف وغرفة منامة لممرضى وسيارة اسعاؼ ، بحيث تكوف جاىزة في كؿ اال 

الجماعية مستخدمو المقاوؿ و مستخدمو صاحب العمؿ ، واف يوفر كذلؾ الترتيبات المناسبة لمتطمبات 
 الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .

يتعيف عمى المقاوؿ اف يعيف ضابطًا لموقاية مف الحوادث في الموقع ، وبحيث يكوف ىذا الشخص ذا تأىيؿ  
مناسب ليكوف مسؤوال عف امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، واف يكوف مخواًل بصالحية 

ذا السياؽ يتعيف عمى المقاوؿ اف اصدار التعميمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي ى
 يوفر لضابط الوقاية كؿ ما يمـز لتمكينو مف ممارسة صالحيتو ومسؤولياتو . 

كما يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ الى الميندس تفاصيؿ أي حادث يقع حاؿ حصولو ، واف يقـو بحفظ  
لتي قد تمحؽ بالممتمكات عمى النحو السجالت ويقّدـ التقارير المتعمقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار ا

 الذي يطمبو الميندس بصورة معقولة .
 "Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاوؿ : (6/8)
ينبغي عمى المقاوؿ اف يوفر كؿ المناظرة الالزمة لمتخطيط والتوجيو والترتيب واالدارة والتفتيش واختبار  

 االشغاؿ ، طيمة فترة التنفيذ وبعدىا الي فترة تمـز لقياـ المقاوؿ بالتزاماتو . 
عماًل باحكاـ المادة ينبغي اف يقـو بالمناظرة عدد كاؼ مف االشخاص المؤىميف باستخداـ لغة االتصاؿ )  

( وبالعمميات التي سيتـ تنفيذىا ) بما في ذلؾ االساليب والتقنيات المطموبة والمخاطر المحتمؿ التعرض  1/4
 ليا وطرؽ منع الحوادث ( ، لغرض تنفيذ االشغاؿ بصورة مرضية وآمنو .

 "Contractor`s Personnel"المقاوؿ : مستخدمو (6/9)
يجب اف يكوف مستخدمو المقاوؿ ذوي كفاية وميارة وخبرة مناسبة كال في مينتو او حرفتو ، وبإمكاف  

( أي شخص مستخدـ في الموقع استبعاد) او اف يعمؿ عمى  بإستبعادالميندس الطمب الى المقاوؿ اف يقـو 
 ذا كاف ذلؾ الشخص :او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمؿ الخطية ، بمف فييـ ممثؿ المقاوؿ ، ا

 متماديًا في مسمكو او عدـ مباالتو بصورة مستمرة ، أو  -أ 
 انو يقـو بواجباتو بشكؿ غير كاٍؼ او باىماؿ ، أو  -ب 
 انو يخفؽ في تطبيؽ أي مف احكاـ العقد ، او  -ج 
 انو متماد في سموؾ ييدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 
 مناسباً ، فعمى المقاوؿ عندئذ اف يعيف ) او يعمؿ عمى تعييف ( شخصًا بدياًل مناسبًا.واذا كاف ذلؾ  
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 سجالت مستخدمو ومعدات المقاوؿ  : (6/10)
"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 

مستخدمو يتعيف عمى المقاوؿ اف يزود الميندس بسجالت مفصمة لبياف ما يتوفر في الموقع مف اعداد  
المقاوؿ مصنفيف حسب الميارات ، ومف اعداد معداتو مصنفة حسب االنواع . يجب اف يتـ تقديـ ىذه 
السجالت الى الميندس كؿ شير حسب النماذج التي يوافؽ عمييا الميندس ، وذلؾ الى اف ينجز المقاوؿ 

 االشغاؿ " . أي عمؿ معروؼ بأنو الزاؿ متبقيًا بتاريخ االنجاز المحدد في " شيادة تسمـ
 "Disorderly Conduct":السموؾ غير المنضبط  (6/11)
يتعيف عمى المقاوؿ اف يتخذ في جميع االوقات كؿ االحتياطات المعقولة لمحيمولة دوف وقوع أي شغب او  

اوفيما بينيـ ، واف يحافظ عمى االمف  تجاوز عمى القانوف او اخالؿ بالنظاـ مف قبؿ مستخدمو المقاوؿ
 االشخاص والممتمكات في الموقع وما يجاوره . وحماية
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 الفصؿ السابع 
 كالمكاد كالمصنعية التجييزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Manner of Execution " :طريقة التنفيذ  (7/1)
المواد ، وجميع اعماؿ التنفيذ االخرى عمى يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو بتصنيع التجييزات ، وانتاج وصناعة  

 النحو التالي :
 بالطريقة المحددة في العقد ) إف وجدت( ، و    -أ 
 بطريقة حريصة والئقة بأصوؿ الصناعة المحترفة والمتعارؼ عمييا ، و   -ب 
 باستخداـ مرافؽ مجيزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد عمى غير ذلؾ (.  -ج 

 "Samples" العينػات : (7/2)
يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس ، العينات التالية لممواد والمعمومات المتعمقة بيا ، لمحصوؿ عمى  

 االشغاؿ :موافقتو قبؿ استعماؿ تمؾ المواد في 
 عينات الصانعيف القياسية لممواد والعينات المنصوص عمييا في العقد، وذلؾ عمى نفقة المقاوؿ ، و  - أ 

 أية عينات اضافية يطمبيا الميندس كتغييرات ،  -ب 
 وعمى اف يتـ وضع ممصؽ صورة عمى كؿ عينة لبياف منشئيا والغرض مف استعماليا في االشغاؿ . 

 "Inspection"  المعاينة : (7/3)
 يجب اف يتمتع افراد صاحب العمؿ في كؿ االوقات المعقولة بما يمي : 
الػػػدخوؿ بيسػػػٍر الػػػى كػػػؿ أجػػػزاء الموقػػػع والػػػى جميػػػع االمػػػاكف التػػػي يػػػتـ الحصػػػوؿ عمػػػى المػػػواد الطبيعيػػػة  -أ 

 منيا.
( مػػػػف الفحػػػػص والمعاينػػػػة اف يتمكنػػػػوا خػػػػالؿ االنتػػػػاج والتصػػػػنيع واالنشػػػػاء ، ) فػػػػي الموقػػػػع وخارجػػػػو  -ب 

والقيػػػػػاس واختبػػػػػار المػػػػػواد والمصػػػػػنعية ، والتحقػػػػػؽ مػػػػػف تقػػػػػدـ تصػػػػػنيع التجييػػػػػزات وانتػػػػػاج وصػػػػػناعة 
 المواد .

يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يتػػػيح الفػػػراد صػػػاحب العمػػػؿ الفرصػػػة الكاممػػػة لمقيػػػاـ بيػػػذه االنشػػػطة ، بمػػػا فػػػي  
المة ، عممػػػًا بػػػأف قيػػػاـ المقػػػاوؿ بمثػػػؿ ذلػػػؾ تػػػوفير حػػػؽ الػػػدخوؿ والتسػػػييالت ، والتصػػػاريح ، وادوات السػػػ

 ىذه االفعاؿ ال يعفيو مف أي التزاـ او مسؤولية .
كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اشػػػعار المينػػػدس عنػػػدما يػػػتـ تجييػػػز االشػػػغاؿ وقبػػػؿ تغطيتيػػػا او حجبيػػػا عػػػف  

النظػػػػر ، او توضػػػػيبيا بقصػػػػد التخػػػػزيف او النقػػػػؿ . وعمػػػػى المينػػػػدس اف يجػػػػري الفحػػػػص او المعاينػػػػة او 
قيػػػػاس او االختبػػػػار دوف أي تػػػػأخير غيػػػػر معقػػػػوؿ ، او اف يعمػػػػـ المقػػػػاوؿ انػػػػو الحاجػػػػة الجػػػػراء الكشػػػػؼ ال

متػػػى طمػػػب منػػػو المينػػػدس  –عمييػػػا . أمػػػا اذا اخفػػػؽ المقػػػاوؿ فػػػي إشػػػعار المينػػػدس ، فانػػػو يترتػػػب عميػػػو 
اف يكشػػػؼ عػػػف االشػػػغاؿ التػػػي تمػػػت تغطيتيػػػا ، ثػػػـ يعيػػػدىا الػػػى وضػػػعيا السػػػابؽ واصػػػالح العيػػػوب  –ذلػػػؾ 

 فييا ويتحمؿ المقاوؿ كؿ التكاليؼ التي تترتب عمى ذلؾ .



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

44 

 

 " Testing"  االختبػار : (7/4)
ينطبؽ ما يرد في ىذه " المادة " عمى جميع االختبارات المنصوص عمييا في العقد عدا االختبارات التي يتـ  

 اجراؤىا بعد االنجاز ) إف وجدت( .
يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ جميع االدوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائؽ وغيرىا مف المعمومات ،  

والكيرباء والمعدات والمحروقات والمستيمكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادرًا مؤىاًل وخبيرًا ، مما يمـز الجراء 
يتفؽ مع الميندس عمى وقت ومكاف اجراء االختبارات المنصوص عمييا بطريقة فعالة . كما يتعيف عميو اف 

 االختبار الي مف التجييزات او المواد واالجزاء االخرى مف االشغاؿ. 
يجوز لمميندس، اعماال الحكاـ "الفصؿ الثالث عشر" اف يغير مكاف او تفاصيؿ االختبارات المنصوص عمييا  

تيجة ليذه االختبارات المغيرة او االضافية اف ، او اف يأمر المقاوؿ القياـ باختبارات اضافية ، واذا تبيف ن
التجييزات او المواد او المصنعيات التي تـ اختبارىا ال تتوافؽ ومتطمبات العقد ، فاف كمفة تنفيذ ىذه 

 التغييرات يتحمميا المقاوؿ بغض النظر عف احكاـ العقد االخرى . 
ساعة الى المقاوؿ يعممو فيو عف نيتو لحضور  (24يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ اشعارًا بمدة ال تقؿ عف ) 

االختبارات . واذا لـ يحضر الميندس في الموعد والمكاف المتفؽ عمييما ، فانو يمكف لممقاوؿ أف يمضي في 
اجراء ىذه االختبارات ، اال اذا صدرت لو تعميمات مف الميندس بخالؼ ذلؾ ، وتعتبر ىذه االختبارات وكانو 

 الميندس . قد تـ اجراؤىا بحضور
اذا تكبد المقاوؿ تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كمفة بسب امتثالو ليذه التعميمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر  

صاحب العمؿ مسؤواًل عنو ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقاتو 
 ( ، بخصوص :20/1بشأنيا ، مع مراعاة احكاـ المادة )

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب احكاـ  -أ 
 ( ، و 8/4المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . -ب 
( باالتفاؽ عمييا 3/5) يتعيف عمى الميندس ، بعد تسممو لمثؿ ىذا اإلشعار ، اف يقـو اعمااًل الحكاـ المادة 

 ، او اجراء التقديرات ليذه االمور .
يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس ، دوف تواف ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد الميندس بأف  

يكف االختبارات قد اجيزت ، يقـو بتوقيع شيادة االختبار ، او يصدر لممقاوؿ كتابًا بيذا المضموف . واذا لـ 
 الميندس قد حضر اجراء االختبارات ، فعميو قبوؿ نتائجيا عمى انيا صحيحة.

 "Rejection" الرفػض : (7/5)
إذا ُوِجَد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار ، اف ايا مف التجييزات أو المواد او المصنعيات  

اف يرفض تمؾ التجييزات او المواد او معيب ، او انو ال يتوافؽ مع متطمبات العقد ، فاف لمميندس 
المصنعيات بإشعار يرسمو الى المقاوؿ ، مع بياف االسباب الداعية لمرفض ، ويتعيف عمى المقاوؿ تاليًا لذلؾ 

 اف يصمح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقًا مع متطمبات العقد .
ذا طمب الميندس اعادة االختبار الي مف التجييزات او  المواد او المصنعيات ، فإنو يجب اعادة اجراء  وا 

االختبارات تحت الشروط والظروؼ ذاتيػا . واذا تبيف نتيجة لذلؾ اف صاحب العمؿ قد تكبد كمفة اضافية 
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( اف يدفع ىذه الكمفة االضافية 2/5بسبب الرفض واعادة االختبار ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ إعمااًل لممادة )
 الى صاحب العمؿ .

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

 المقاوؿ بما يمي :
 اخالء الموقع مف أي تجييزات او مواد مخالفة لمتطمبات العقد ، و -أ 
 ازالة واعادة تنفيذ أي جزء مف االشغاؿ مخالؼ لمتطمبات العقد ، و  -ب 
تنفيذ أي عمؿ يعتبر برأي الميندس انو مطموب بصورة مستعجمة مف اجؿ سالمة االشغاؿ ، بسبب  -ج 

 حصوؿ حادث ما ، او واقعة غير منظورة ، او لغير ذلؾ مف االسباب.
ميندس تمؾ ، واف ينفذىا خالؿ مدة معقولة ، ال تتجاوز المدة ينبغي عمى المقاوؿ اف يتقيد بتعميمات ال 

المحددة ) اف وجدت ( في التعميمات ، او اف ينفذىا فورًا اذا كاف االمر متعمقًا بتنفيذ عمؿ ما بصفة 
 االستعجاؿ كما ىو مبيف في الفقرة )ج( اعاله . 

عمؿ مخوؿ باستخداـ أي شخص آخر لتنفيذ اذا اخفؽ المقاوؿ في التقيد بتعميمات الميندس ، فإف صاحب ال 
مثؿ ىذا العمؿ والدفع لو مقابؿ عممو ، وفيما عدا والى الحد الذي يكوف فيو المقاوؿ مستحقًا لدفعة ما 

( اف يدفع لصاحب العمؿ كؿ النفقات 2/5بخصوص ىذا العمؿ ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ ، اعمااًل لممادة )
 .المترتبة عمى مثؿ ىذا االخفاؽ 

 "Ownership of Plant and Materials: "ممكية التجييزات اآللية والمواد (7/7)
إف أي بند مف التجييزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجـ مع قوانيف الدولة ، يصبح ممكًا لصاحب العمؿ )  

 خاليًا مف أي رىف او حقوؽ لمغير ( اعتبارًا مف التاريخ األبكر مما يمي :
 عندما يتـ توريدىا الى الموقع ، أو  -أ 
عندما يصبح المقاوؿ مخوال لقبض الدفعة التي تشمؿ بدؿ التجييزات والمواد في حالة تعميؽ العمؿ -ب 

 ( . 10/ 8اعمااًل لممادة  ) 
 ”Royalties“ عوائد حؽ الممكية : (7/8)

يدفع عوائد الممكية وبدالت االيجار وغيرىا اف  –ما لـ ينص في المواصفات عمى غير ذلؾ  –عمى المقاوؿ  
 مف الدفعات المتعمقة بما يمي :

 المواد الطبيعية التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خارج الموقع ، و  -أ 
التخمص مف االنقاض وناتب الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ) سواء كانت طبيعية او -ب 

 تخصيص اماكف لطرح االنقاض داخؿ لموقع .مصنعة ( اال اذا تضمف العقد 
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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 ، وما لـ يتـ تحديد غير 7يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ الى المقاوؿ اشعارًا " بتاريخ المباشرة " قبؿ ) 

 ( يومًا مف تاريخ تسمـ المقاوؿ لكتاب القبوؿ. 42ذلؾ في الشروط الخاصة ، فاف تاريخ المباشرة يجب اف يكوف خالؿ )
أقرب وقت معقوؿ عمميًا، بعد " تاريخ المباشرة"، وأف يستمر في العمؿ بعد ذلؾ يتعيف عمى المقاوؿ مباشرة التنفيذ في 

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

 ينبغي عمى المقاوؿ اف ينجز جميع االشغاؿ ، واي قسـ منيا ) إف وجد ( خالؿ مدة االنجاز المحددة لالشغاؿ بكامميا ، 
 او الي قسـ منيا ، )حسب واقع الحاؿ ( ، بما في ذلؾ :

 تحقيؽ نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 
بحيث يمكف اعتبارىا  انجاز كؿ االشغاؿ المحددة في العقد ، كما ىي مطموبة لالشغاؿ بكامميا او الي قسـ منيا ،  -ب 

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

( يومًا مف تاريخ تسممو الشعار المباشرة 28خالؿ ) يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ لمميندس  برنامب عمؿ زمني مفصؿ 
 ( كما يتعيف عميو ايضًا اف يقدـ برنامجًا معداًل في أي وقت يتبيف فيو اف البرنامب السابؽ لـ يعد8/1بموجب المادة )

 يتماشى مع التقدـ الفعمي او مع التزامات المقاوؿ ، عمى اف يشتمؿ كؿ مف ىذه البرامب عمى ما يمي :
الترتيب الذي يعتـز المقاوؿ تنفيذ االشغاؿ بمقتضاه ، بما في ذلؾ التوقيت المتوقع لكؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ )  -أ 

جييزات ، والتوريد الى الموقع ، واالنشاء ، والتركيب واالختبار والشراء، وتصنيع الت  إف وجدت( واعداد وثائؽ المقاوؿ
 ، و 

 ادوار المقاوليف الفرعييف المسمييف  لكؿ مرحمة مف مراحؿ العممو  بياف -ب 
 بياف تسمسؿ ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و  -ج 
 تقريرا مساندًا يتناوؿ : -د 
 الوصؼ العاـ الساليب التنفيذ المنوي اعتمادىا لكؿ مرحمة رئيسية مف مراحؿ التنفيذ ، و -(1) 

بياف تقديرات المقاوؿ المعقولة العداد افراد المقاوؿ مصنفيف حسب الميارات وسجؿ معدات المقاوؿ مصنفة حسب  -(2)
 االنواع ، مما يمـز تواجده في الموقع لكؿ مرحمة مف مراحؿ التنفيذ الرئيسية .

عالـ المقاوؿ عف مدى عدـ بالتعميؽ عميو وا –( يومًا مف تاريخ تسممو لمبرنامب 21خالؿ ) –وما لـ يقـ الميندس  
مطابقة البرنامب لمعقد ، فمممقاوؿ حينئذ الحؽ في اف يقوـ بالتنفيذ بموجبو ، مع مراعاة التزاماتو االخرى وفقًا لمعقد . كما 

 يعتبر افراد صاحب العمؿ مخوليف باالعتماد عمى ذلؾ البرنامب عند التخطيط الداء انشطتيـ .
ار الى الميندس ، دوف تواٍف، عف أية احداث محتممة او ظروؼ مستقبمية يمكف اف تؤثر يتعيف عمى المقاوؿ ارساؿ اشع 
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تأثيرًا عكسيًا عمى تنفيذ االشغاؿ ، او اف تزيد مف قيمة العقد او اف تؤخر عمميات التنفيذ ، ويجوز لمميندس اف يطمب 
المستقبمية و/او اف يقدـ مقترحاتو بموجب  مف المقاوؿ اعداد تقديراتو لما قد تتسبب بو االحداث المحتممة او الظروؼ

 ( المتعمقة بالتغييرات .13/3احكاـ المادة )
اذا قاـ الميندس في أي وقت بإشعار المقاوؿ بأف برنامب العمؿ لـ يعد يتوافؽ مع العقد ) مبينًا مدى عدـ التوافؽ ( او  

ليا ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ تقديـ برنامب معدؿ الى انو ال يتناسب مع التقدـ الفعمي لمتنفيذ ومقاصد المقاوؿ المخطط 
 الميندس اعمااًل الحكاـ ىذه " المادة " .

    "Extension of Time for Completion" تمديد مدة االنجاز : (8/4)
بالحصوؿ عمى تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصؿ تأخر او كاف متوقعًا اف  –( 20/1اعماال لممادة ) –يعتبر المقاوؿ مخواًل  

 ( ، وذلؾ الي مف االسباب التالية : 10/1يحصؿ تأخر ) والى أي مدى ( في موعد تسميـ االشغاؿ لغرض تطبيؽ المادة )
( ، او أي تغير  جوىري آخر في 13/3االتفاؽ عمى تعديؿ مدة االنجاز بموجب المادة )التغييرات ، اال اذا كاف قد تـ  -أ 

 كمية بنٍد ما مف بنود االشغاؿ المشمولة في العقد ، او .
 أي سبب لمتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي مف ىذه الشروط ، او  -ب 
 الظروؼ المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ، او  -ج 
النقص غير المنظور في توفر المستخدميف او المواـز مما ىو ناتب عف انتشار وباء او تغيير في  االجراءات  -د 

 الحكومية ، او 
أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمؿ او افراده ، او اٍي مف المقاوليف االخريف العامميف  -ىػ 

 لحسابو في الموقع .
المقاوؿ نفسو مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ، فإنو يتعيف عميو اف يشعر الميندس بذلؾ اعماال لممادة اذا اعتبر  

( فاف لو اف يعيد النظر في التقديرات 20/1( وعندما يقـو الميندس بتقدير كؿ تمديد لممدة بموجب المادة )20/1)
 يد الكمي لمدة االنجاز .السابقة ويجوز لو اف يزيد ، ولكف ليس لو اف ينقص التمد

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

بسبب اف المقاوؿ تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة مف قبؿ السمطات العامة المختصة والمشكمة قانونيًا في  -أ 
 الدولة ، و

 اف ىذه السمطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمؿ المقاوؿ ، و  -ب 
بموجب الفقرة  اف ىذا التأخير او االعاقة لـ يكف منظورًا ، فإف مثؿ ىذا التأخير او االعاقة يمكف اعتباره سببًا لمتأخير -ج 

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

 في أي وقت :اذا تبيف  
 اف التقدـ الفعمي بطئ جدًا بحيث يصبح االنجاز متعذرًا خالؿ مدة االنجاز ، و/ او  -أ 
 ( ، 8/3اف تقدـ العمؿ قد تخمؼ ) او سوؼ يتخمؼ ( عف توقيت البرنامب الحالي المشار اليو في المادة )  -ب 
(، عندئٍذ يمكف لمميندس اف يصدر تعميماتو الى  8/4ولـ يكف ذلؾ راجعًا لسبب مف تمؾ االسباب الواردة في المادة )  

( ليقـو باعداد برنامب عمؿ معدؿ، مدعمًا بتقرير يبّيف االساليب المعدلة التي ينوي المقاوؿ  8/3المقاوؿ عماًل بالمادة ) 
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 مامو ضمف مدة االنجاز .اتباعيا لتسريع معدؿ تقدـ العمؿ وات
وما لـ يصدر الميندس تعميمات خالفًا لذلؾ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، التي قد  

و/ او المواـز ، عمى مسؤولية المقاوؿ ونفقتو. أما اذا ادت  تتطمب زيادة عدد ساعات العمؿ و/او عدد مستخدمو المقاوؿ
 2/5عماًل باحكاـ المادة )  –المعدلة الى اف يتحمؿ صاحب العمؿ كمفة اضافية، فانو ينبغي عمى المقاوؿىذه االساليب 

اف يدفع ىذه الكمفة االضافية الى صاحب العمؿ، باالضافة الى أية تعويضات عف التأخير) اف وجدت( بموجب المادة )  –(
 ( الحقًا. 8/7

  "Delay Damages" تعويضات التأخير  : (8/7)
( فينبغي عميو اف يدفع لصاحب العمؿ اعمااًل 8/2اذا اخفؽ المقاوؿ في االلتزاـ بانجاز االشغاؿ وفقًا الحكاـ المادة ) 

( تعويضات التأخير المترتبة عمى ىذا االخفاؽ ، وتكوف ىذه التعويضات بالمقدار المنصوص عميو  2/5الحكاـ المادة )  
ة ، وذلؾ عف كؿ يـو اعتبارًا مف التاريخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ، اال اف مجموع في ممحؽ عرض المناقص

التعويضات المستحقة بموجب ىذه" المادة" ، يجب اف ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير ) إف وجدت ( كما ىو 
 منصوص عميو في ممحؽ عرض المناقصة .

ما يتحقؽ عمى المقاوؿ دفعو نظير ىذه االخفاؽ ، فيما عدا حالة انياء العقد مف تعتبر تعويضات التأخير ىذه ىي كؿ  
( قبؿ انجاز االشغاؿ ، عمى اف اداء ىذه التعويضات ال يعفي المقاوؿ مف أي  15/2قبؿ صاحب العمؿ بموجب المادة ) 

 خرى التي يتحمميا بموجب العقد .مف التزاماتو النجاز االشغاؿ  او مف أي مف واجباتو او التزاماتو او مسؤولياتو اال
 "Suspension of Works" تعميؽ العمؿ : (8/8)

اف يصدر تعميماتو الى المقاوؿ لتعميؽ العمؿ في أي جزء مف االشغاؿ او فييا كميا . وعمى  –في أي وقت  –لمميندس  
منيا ضد أي استرداد او خسارة او المقاوؿ خالؿ ىذا التعميؽ ، اف يحمي ويخزف ويحافظ عمى االشغاؿ او ذلؾ الجزء 

 ضرر .
الذي يكوف فيو التعميؽ مف مسؤولية المقاوؿ  –والى المدى  –ولمميندس ايضًا اف يبيف اسباب التعميؽ في اشعاره . فاذا  

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

 8/8اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في مدة االنجاز و/ او كمفة ما بسبب امتثالو لتعميمات الميندس بتعميؽ العمؿ عماًل بالمادة )  
( ، و /أو استئناؼ العمؿ ، فمممقاوؿ اف يقدـ اشعارًا الى الميندس بذلؾ ، لتقدير ما يستحقو المقاوؿ عماًل باحكاـ المادة 

 ( بخصوص :  20/1) 
 4/  8أي تمديد في مدة االنجاز بسبب ىذا التأخير، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر، وذلؾ بموجب المادة )  -أ 

 ( ، و 
 أي كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
اعداد تقديراتو بشأف ( لالتفاؽ عمى او 3/5وبعد تسمـ الميندس ليذا االشعار ، يتعيف عميو اف يتصرؼ بموجب المادة ) 

 ىذه االمور .
عممًا بأنو ال يستحؽ لممقاوؿ أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكمفة التي تكبدىا بسبب قيامو باصالح ما ىو ناتب  

عف عيب في تصاميمو او مواده او مصنعيتو ، او عف أي اخفاؽ مف قبمو في الحماية او التخزيف او المحافظة عمى 
 ( .8/8ماًل باحكاـ المادة )االشغاؿ ع
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 الدفع مقابؿ التجييزات والمواد في حالة تعميؽ العمؿ  : (8/10)
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       

 :يستحؽ لممقاوؿ اف تدفع لو قيمة التجييزات و/او المواد والتي لـ يتـ توريدىا بعد الى الموقع، اذا 
 ( يومػًا ، و 28او المواد، قد تـ تعميقو لمدة تتجاوز ) العمؿ في التجييزات او توريد التجييزات و/كاف  -أ 
قػػػػاـ المقػػػػاوؿ باالشػػػػارة عمػػػػى اف تمػػػػؾ التجييػػػػزات و/او المػػػػواد اصػػػػبحت ممكػػػػًا لصػػػػاحب العمػػػػؿ وفقػػػػًا لمتعميمػػػػات  -ب 

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

( يومًا ، جاز لممقاوؿ اف يطمب مف الميندس اف يصرح 84( لمدة تتجاوز )8/8اذا استمر تعميؽ العمؿ بموجب المادة ) 
( يومًا التالية لتاريخ الطمب ، 28فاذا لـ يقـ الميندس بالتصريح لممقاوؿ باستئناؼ العمؿ خالؿ الػ ) ،لو باستئناؼ العمؿ

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

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

اذا صدرت تعميمات او اذف مف الميندس باستئناؼ العمؿ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ والميندس مجتمعيف، أف يقوما  
االشغاؿ والتجييزات والمواد التي تأثرت بالتعميؽ، وعمى المقاوؿ اف يقـو باصالح أي استرداء او عيب او بالكشؼ عمى 

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

TESTS ON COMPLETION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Contractor`s Obligations"التزامات المقاوؿ : (9/1)
( ، وذلؾ بعد 7/4" والمادة )يتعيف عمى المقاوؿ اجراء " االختبارات عند االنجاز " طبقًا الحكاـ ىذا " الفصؿ  

 د( . -4/1تقديـ الوثائؽ المطموبة منو بموجب الفقرة )
( يومًا قبؿ الموعد الذي يكوف فيو 21يتعيف عمى المقاوؿ اف يعمـ الميندس باشعار ال تقؿ مدتو عف ) 

اجراء ىذه المقاوؿ مستعدًا الجراء أي مف االختبارات عند االنجاز. وما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ ، يتـ 
 ( يومًا بعد ىذا الموعد ، في اليـو او االياـ التي يقـو الميندس بتحديدىا . 14االختبارات خالؿ)

عند تقييـ نتائب " االختبارات عند االنجاز" ، يتعيف عمى الميندس اعتبار ىامش تفاوت الثار استخداـ  
دما تعتبر االشغاؿ، او أي قسـ منيا، وعن ،صاحب العمؿ لالشغاؿ عمى اداء االشغاؿ او خواصيا االخرى 

انيا قد اجتازت مرحمة " االختبارات عند االنجاز"، يقـو المقاوؿ بتقديـ تقرير مصدؽ بنتائب تمؾ االختبارات 
 الى الميندس .

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

 ( بخصوص التدخؿ في اجراء االختبارات.10/3( و/أو المادة )7/4المادة )
اذا تـ تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" مف قبؿ المقاوؿ بدوف مبرر ، جاز لمميندس اف يرسؿ اشعارًا  

( يوما مف تاريخ تسّمـ االشعار ، ويتعيف 21) الى المقاوؿ يطمب منو فيو اف يعد الجراء االختبارات خالؿ
عمى المقاوؿ اف يجري االختبارات خالؿ تمؾ الفترة في اليـو او االياـ التي يحددىا المقاوؿ شريطة اشعار 

 الميندس بذلؾ.
 ( يومًا ، جاز الفراد صاحب21اما اذا اخفؽ المقاوؿ في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالؿ فترة الػ ) 

العمؿ اف يقوموا باجراء االختبارات عمى مسؤولية ونفقة المقاوؿ ، وتعتبر تمؾ االختبارات وكأنيا قد تـ 
 اجراؤىا بحضور المقاوؿ وتقبؿ نتائجيا عمى انيا صحيحة .

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

عمييا . ويجوز لمميندس او لممقاوؿ اف يطمب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجتو الي جزء مف االشغاؿ ذي 
 العالقة ، عمى اف تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروؼ .

 
 

(9/4) 

 

 االخفاؽ في اجتياز االختبارات عند االنجاز :
"Failure to Pass Test onCompletion" 
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اذا اخفقت االشغاؿ ، او أي قسـ منيا ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتيا بموجب المادة  
 ( ، فاف الميندس مخوؿ باتخاذ أي مف االجراءات التالية : 9/3)

 ( ، او 9/3أف يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ) -أ 
اذا كاف ىذا االخفاؽ يؤدي الى فقداف صاحب العمؿ بشكؿ جوىري مف االستفادة الكاممة مف االشغاؿ او  -ب 

أي قسـ منو، فممميندس اف يرفض االشغاؿ او أي قسـ منيا ) حسب واقع الحاؿ ( ، وفي ىذه الحالة 
ج(، -11/4ة )يحؽ لصاحب العمؿ الحصوؿ عمى نفس التعويضات المنصوص عمييا ضمف احكاـ الفقر 

 او 
 اف يصدر الميندس شيادة تسمـ لالشغاؿ ، اذا طمب صاحب العمؿ منو ذلؾ. -ج 
في حالة تطبيؽ الفقرة )ج( اعاله ، يتعيف عمى المقاوؿ اف يستمر في اداء جميع التزاماتو االخرى وفقًا  

عف خفض قيمة االنتفاع لمعقد ، ويتـ تخفيض قيمة العقد بمبمغ يكوف مناسبًا لتغطية القيمة المتحققة 
بالنسبة لصاحب العمؿ نتيجة ليذ االخفاؽ ، وما لـ يكف ىذا التخفيض المتعمؽ بيذا االخفاؽ محددًا في 
العقد ) أو حددت طريقة احتسابو ( ، فاف لصاحب العمؿ اف يطمب تقييـ التخفيض باحدى الطريقتيف 

 التاليتيف : 
يدفع مقابمو قبؿ  الفريقيف ) كتعويض كامؿ عف ىذا االخفاؽ فقط ( واف يتـ االتفاؽ عميو فيما بيف  -1 

 اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ، او 
 ( .3/5( و )2/5اف يتـ تقديره والدفع مقابمة بموجب احكاـ المادتيف )  -2 
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 الفصؿ العاشر
 تسّمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ 

EMPLYER'S TAKING OVER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

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

( المتعمقة 8/2تكوف االشغاؿ قد تـ انجازىا وفقًا لمعقد ، بما في ذلؾ االمور المحددة في المادة ) -1 
 بمدة االنجاز ، وباستثناء ما يسمح بو وفقًا لمفقرة )أ( ادناه ، و 

يكوف قد تـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ، او تعتبر وكأنيا قد تـ اصدارىا وفقًا الحكػاـ ىػذه "   -2 
 مادة " .ال

( 14يجوز لممقاوؿ اف يتقدـ بطمب الى الميندس الصدار" شيادة تسمـ االشغاؿ " في موعد ال يقؿ عف ) 
واذا  ،انو قد تـ انجازىا وانيا جاىزة لمتسميـ -برأي المقاوؿ –يومًا مف التاريخ الذي تكوف فيو االشغاؿ 

 تسميـ أي قسـ منيا بنفس الطريقة .كانت االشغاؿ مقسمة الى اقساـ ، فمممقاوؿ اف يتقدـ بطمب ل
 ( يومًا مف تاريخ تسممو طمب المقاوؿ :28يتعيف عمى الميندس اف يقـو بالتالي ، خالؿ ) 
اف يصدر شيادة تسمـ االشغاؿ لممقاوؿ محددًا فييا التاريخ الذي تعتبر فيو االشغاؿ ، او أي قسـ  -أ 

باستثناء اية اعماؿ ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكؿ منيا ، انو قد تـ انجازىا بموجب العقد ، 
أو  لمغرض الذي انشئت مف اجمو ) إلى أف –أو أي قسـ منيا  -جوىري عمى استعماؿ االشغاؿ 

 حينما يتـ انجاز ىذه االعماؿ واصالح ىذه العيوب (، او 
المقاوؿ اف يستكمؿ انجازه حتى اف يرفض الطمب ، مبينًا االسباب ، ومحددًا العمؿ الذي يترتب عمى  -ب 

يمكف اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . ويتعيف عمى المقاوؿ اف يستكمؿ انجاز مثؿ ىذا العمؿ قبؿ 
 التقّدـ باشعار آخر لتسميـ االشغاؿ بموجب احكاـ ىذه " المادة " .

( يومًا، 28الػ ) أما اذا لـ يقـ الميندس باصدار شيادة تسمـ االشغاؿ او رفض طمب المقاوؿ خالؿ فترة 
وكانت االشغاؿ او القسـ ) حسب واقع الحاؿ( قد تـ انجازىا بصورة جوىرية وفقًا لمعقد، وعندىا يجب 

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

اف يصدر شيادة تسمـ الي جزء مف االشغاؿ  –بناء عمى تقدير صاحب العمؿ منفرداً  –يجوز لمميندس  
 الدائمة .

ال يجوز لصاحب العمؿ اف يستخدـ أي جزء مف االشغاؿ ) بخالؼ االستعماؿ كاجراء مؤقت منصوص  
ؽ بيف الفريقيف بشأنو ( اال اذا او الى حيف اف يقـو الميندس باصدارشيادة عميو في العقد او تـ االتفا

 تسمـ االشغاؿ لذلؾ الجزء . اما اذا قاـ صاحب العمؿ باستخداـ أي جزء قبؿ اصدار شيادة التسمـ ، فإنو: 
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 يجب اعتبار ذلؾ الجزء الذي تـ استخدامو وكأنو قد تـ تسممو مف تاريخ بدء استعمالو ، و  - أ 
تنتقؿ مسؤولية العناية بذلؾ الجزء مف االشغاؿ الى صاحب العمؿ مف ذلؾ التاريخ ، وتتوقؼ  -ب 

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

وعمى المقاوؿ اف  ،لممقاوؿ ليستكمؿ ما يمـز مف خطوات الجراء ما تبقى مف " اختبارات عند االنجاز"
يقـو باجراء تمؾ االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمميًا ، وقبؿ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " التي 

 تخص ذلؾ الجزء .
اال  -لمقاوؿ كمفة ما نتيجة لقياـ صاحب العمؿ بتسمـ جزء ما مف االشغاؿ و/ او استخدامو ، اذا تكبد ا 

 فانو يتعيف عمى المقاوؿ :  –اذا كاف ذلؾ منصوصًا عميو في العقد او تمت موافقة المقاوؿ عميو 
 ( اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس ، و 1) 
  ( مضافًا 20/1( اف يتـ تقدير استحقاقات المقاوؿ بشأف تمؾ الكمفة ، مع مراعاة احكاـ المادة )2) 

 الييا ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . 
( باالتفاؽ عمى 3/5ويتعيف عمى الميندس، بعد تسممو لمثؿ ىذا االشعار، اف يقـو عماًل باحكاـ المادة ) 

 تقديرىما .تمؾ الكمفة والربح او 
اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء ما مف االشغاؿ )غير القسـ ( فاف تعويضات التأخير عما تبقى مف  

وبالمثؿ، فاف تعويضات التأخير لما تبقى مف قسـ ما مف االشغاؿ ) اف وجد (  ،االشغاؿ يجب تخفيضيا
ت التأخير فيتـ احتسابو اما التخفيض في تعويضا ،اذا تـ تسمـ جزء ما منو، يتـ تخفيضيا ايضاً 

بالتناسب لما لمجزء الذي تـ تسممو مف قيمة منسوبة الى القيمة الكمية لالشغػاؿ او القسػػـ مف االشغػػػاؿ 
(، اف يقـو باالتفاؽ عمييا او اف 3/5) حسب واقع الحاؿ ( ويتعيف عمى الميندس عماًل باحكاـ المػادة )

ًا بأف احكاـ ىذه الفقرة ال تطبؽ اال عمى المقدار اليومي عمم ،يعد التقديرات المتعمقة بيذه النسب
 ( وال تؤثر عمى قيمة الحد االقصى ليا .8/7لتعويضات التاخير بموجب المادة )

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

“Interference with Tests on Completion"                              
( يومًا الي سبب يعتبر 14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر عمى المقاوؿ اجراء " االختبارات عند االنجاز"  

صاحب العمؿ مسؤوال عنو ، فانو يجب اعتبار تمؾ االشغاؿ أو أي قسـ منيا ) حسب واقع الحاؿ ( انو 
 بارات عند االنجاز. قد تـ تسمميا مف قبؿ صاحب العمؿ في التاريخ الذي كاف ممكنًا فيو انجاز االخت

ويتعيف عمى الميندس اف يصدر شيادة تسمـ لالشغاؿ وفقًا لذلؾ ، ولكف يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو 
وعمى  ،باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمميًا قبؿ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب "

جراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات ( يومًا يتضمف ا14الميندس اف يرسؿ اشعارًا بميمة )
 العالقة في العقد .

عند  اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في مدة االنجاز و/ او كمفة ما نتيجة لمثؿ ىذا التأخر في اجراء االختبارات 
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المادة االنجاز ، فمممقاوؿ اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا مع مراعاة احكاـ 
 -( ، بخصوص :20/1)

أي تمديد في مدة االنجاز مما نتب عف ىذا التأخر ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر ، وذلؾ  -أ 
 ( .8/4بموجب المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، و اضافتيما الى قيمة العقد . - ت 
( باالتفاؽ عمييا 3/5إعمااًل لممادة )أف يقـو  -بعد تسممو الشعار المقاوؿ –وعمى الميندس  - ث

 .أو إعداد التقديرات المتعمقة بيذه األمور
 تتطمب اعادتيا الى وضعيا السابؽ : االسطح التي (10/4)

                                  “”Surfaces Requiring Reinstatement 
فاف شيادة التسمـ الي قسـ او جزء ما مف  باستثناء ما نص عميو خالفًا لذلؾ في شيادة تسمـ االشغاؿ ، 

االشغاؿ ، ال يمكف اعتبارىا تصديقًا عمى انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطمب اعادتيا الى وضعيا 
 السابؽ .
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 الفصؿ الحادي عشر 
 المسؤكلية عف العيكب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

 منيا ، في الحالة التي يتطمبيا العقد  قسـلغاية اف تكوف االشغاؿ ووثائؽ المقاوؿ ، واي  
) باستثناء ما قد ينجـ عف االستعماؿ العادي واالستيالؾ المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " 

 و بعدىا مباشرة باقصر فترة ممكنة عمميًا ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ : المتعمقة بيا ، ا
انجاز أي عمؿ متبؽ اعتبارًا مف التاريخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ ، خالؿ مدة معقولة وفقًا  -أ 

 لتعميمات الميندس ، و 
 تنفيذ جميع االعماؿ المطموبة الصالح العيوب او الضرر وفقًا لتعميمات صاحب العمؿ  -ب 

) او مف ينوب عنو ( ، بتاريخ او قبؿ انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تمؾ االشغاؿ او في أي قسـ منيا 
 ) حسب واقع الحاؿ (.

مف ينوب عنو ( اف يرسؿ لممقاوؿ  واذا ما ظير عيب او حدث ضرر، فانو يتعيف عمى صاحب العمؿ ) او 
 اشعارًا بيا .

 "Cost of Remedying Defects  "كمفة اصالح العيوب : (11/2)
ب(عمى مسؤوليتو ونفقتو الخاصة،اذا -11/1يتحمؿ المقاوؿ كمفة جميع االعماؿ المشار الييا في الفقرة) 

 كانت والى المدى الذي تعزى فيو ىذه االعماؿ الى: 
 أي تصميـ يعتبر المقاوؿ مسؤوال عنو ، او  -أ 
 تقديـ تجييزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ، او  -ب 
 أي اخفاؽ مف جانب المقاوؿ في التقيد بأي التزاـ آخر .  -ج 
يجب ابالغ اما اذا كانت ، والى المدى الذي تعزى فيو ىذه االعماؿ الى أي سبب اخر ، كميًا او جزئيًا فانو  

المقاوؿ بذلؾ مف قبؿ صاحب العمؿ ) او نيابة عنو ( دوف تواٍف وفي مثؿ ىذه الحالة يتـ تطبيؽ احكاـ المادة 
 ( المتعمقة باجراء التغييرات .13/3)

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

لصػػػاحب العمػػػؿ الحػػػؽ فػػػي تمديػػػد فتػػػرة االشػػػعار بػػػالعيوب فػػػي االشػػػغاؿ او أي قسػػػـ منيػػػا بموجػػػب المػػػادة  
والػػػى الحػػػّد الػػػذي تكػػػوف فيػػػو ىػػػذه االشػػػغاؿ او أي قسػػػـ منيػػػا او أي بنػػػد رئيسػػػي مػػػف التجييػػػزات  (،2/5)

 ) حسػػػػب واقػػػػع الحػػػػاؿ بعػػػػد تسػػػػممو( ال يمكػػػػف اسػػػػتعمالو لالغػػػػراض المقصػػػػودة منػػػػو ، وذلػػػػؾ بسػػػػبب وجػػػػود
 عيب او ضرر، اال انو ال يجوز تمديد تمؾ الفترة الكثر مف سنتيف . 

( ، او بناء عمى اجراءات 8/8اذا تـ تعميؽ توريد التجييزات و/او المواد او تركيبيا بموجب احكاـ المادة ) 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

56 

 

أية  ( فإف التزامات المقاوؿ وفؽ احكاـ ىذا " الفصؿ " ال تنطبؽ عمى16/1المقاوؿ بموجب احكاـ المادة )
عيوب أو ضرر قد يحصؿ بعد مرور سنتيف مف الموعد الذي كانت سوؼ تنقضي بو فترة اإلشعار بالعيوب 

 لتمؾ التجييزات و/او المواد، لو لـ يحصؿ ذلؾ .
  "Failure to Remedy Defects  "االخفاؽ في اصالح العيوب : (11/4)

معقولة ، جاز لصاحب العمؿ ) او مف ينوب عنو ( اذا اخفؽ المقاوؿ في اصالح أي عيب او ضرر خالؿ فترة  
اف يرسؿ اشعارًا بشكؿ معقوؿ الى المقاوؿ يحدد فيو موعدًا آخر الصالح تمؾ العيوب او االضرار قبؿ انقضائو 

. 
واذا اخفؽ المقاوؿ في اصالح العيب او الضرر في ىذا الموعد المشار اليو وترتب عمى ذلؾ اف يتـ االصالح  

( ، جاز لصاحب العمؿ اتخاذ أي مف االجراءات التالية ) حسب 11/2مقاوؿ اعمااًل لممادة )عمى حساب ال
 اختياره ( : 

اف يقـو بتنفيذ العمؿ بنفسو او بواسطة اخريف ، بطريقة معقولة وعمى حساب المقاوؿ ، ولكف دوف اف  -أ 
اعماال  –الحالة ينبغي عمى المقاوؿ يتحمؿ المقاوؿ اية مسؤولية عف ىذا العمؿ المنفذ . وفي مثؿ ىذه 

اف يدفع الى صاحب العمؿ ما تكبده بصورة معقولة مف تكاليؼ الصالح العيب او الضرر  –( 2/5لممادة )
. 

اف يطمب الى الميندس اف يتوصؿ إلى اتفاؽ او اف يعد تقديراتو المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابميا  -ب 
 ( ، او 3/5حسب اجراءات المادة )

اذا كػػػػػاف العيػػػػػب او الضػػػػػرر يػػػػػؤدي الػػػػػى حرمػػػػػاف صػػػػػاحب العمػػػػػؿ بصػػػػػورة جوىريػػػػػة، مػػػػػف االسػػػػػتفادة  -ج 
الكاممػػػة مػػػف االشػػػغاؿ أو أي جػػػزء رئيسػػػي منيػػػا فمػػػو اف ينيػػػي العقػػػد بكاممػػػو، او انيػػػاءه بالنسػػػبة لػػػذلؾ 
الجػػػػزء الرئيسػػػػي منيػػػػا ممػػػػا ال يمكػػػػف اسػػػػتخدامو لالغػػػػراض المقصػػػػودة منػػػػو، وبػػػػدوف االجحػػػػاؼ بأيػػػػة 

اخػػػػرى تترتػػػػب لصػػػػاحب العمػػػػؿ بموجػػػػب العقػػػػد، او غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف االسػػػػباب، وبحيػػػػث يكػػػػوف  حقػػػػوؽ
لصػػػاحب العمػػػؿ الحػػػؽ فػػػي اسػػػترداد جميػػػع المبػػػالغ التػػػي تػػػـ دفعيػػػا عمػػػى االشػػػغاؿ او عمػػػى ذلػػػؾ الجػػػزء 
) حسػػػػػب واقػػػػػع الحػػػػػاؿ ( مضػػػػػافًا الييػػػػػا نفقػػػػػات التمويػػػػػؿ ونفقػػػػػات التفكيػػػػػؾ واخػػػػػالء الموقػػػػػع واعػػػػػادة 

 لى المقاوؿ .التجييزات والمواد ا
     "Removal of Defective Work"     إزالة االشغاؿ المعيبة : (11/5)

بعد الحصوؿ  –اذا كاف العيب او الضرر ال يمكف اصالحو في الموقع بصورة عاجمة ، فانو يجوز لممقاوؿ  
معيبة او تالفة  اف ينقؿ مف الموقع لغرض اصالح اية اجزاء مف التجييزات تكوف –عمى موافقة صاحب العمؿ 

، اال اف مثؿ ىذه الموافقة قد تتطمب تكميؼ المقاوؿ اف يزيد قيمة ضماف االداء بما يعادؿ كامؿ قيمة 
 االستبداؿ لتمؾ التجييزات المنقولة ، او اف يقدـ ضمانًا آخر مناسبًا بشأنيا .

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

عيب او ضرر تأثير عمى اداء االشغاؿ ، فإنو يجوز لمميندس اف يطمب إعادة اذا كاف العماؿ اصالح أي  
( يومًا مف تاريخ اتماـ 28اجراء أي مف االختبارات الموصوفة في العقد ، عمى اف يتـ ذلؾ الطمب خالؿ )

 اصالح العيب او الضرر .
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االختبارات السابقة ، اال اف كمفة اجرائيا يتـ اجراء ىذه االختبارات ضمف نفس الشروط التي اجريت بموجبيا  
( فيما 11/2يتحمميا الفريؽ الذي يعتبر مسؤواًل عف العيب او الضرر حسبما يتـ تحديده بموجب المادة )

 يخص كمفة اعماؿ االصالح .
 "Right of Access" حؽ الدخوؿ الى الموقع : (11/7)

المقاوؿ متمتعًا بحؽ الدخوؿ الى االشغاؿ ، كما يتطمب االمر الى اف يتـ اصدار " شيادة االداء " ، يظؿ  
بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماتو بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " ، اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات 

 االمنية المعقولة لصاحب العمؿ .
 "Contractor to Search"   واجب المقاوؿ في البحث عف االسباب : (11/8)

اف يبحػػػث بموجػػػب توجييػػػات المينػػػدس عػػػف اسػػػباب  –اذا طمػػػب المينػػػدس ذلػػػؾ  –يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ  
ومػػػا لػػػـ تكػػػف كمفػػػة اصػػػالح العيػػػوب عمػػػى حسػػػاب المقػػػاوؿ بموجػػػب احكػػػاـ المػػػادة ، أي عيػػػب فػػػي االشػػػغاؿ

( ، فانػػػػو يتعػػػػيف عمػػػػى المينػػػػدس اف يقػػػػدر الكمفػػػػة المترتبػػػػة عمػػػػى عمميػػػػة البحػػػػث عػػػػف االسػػػػباب ، 11/2)
( إمػػػا باالتفػػػاؽ او باعػػػداد التقػػػدير الػػػالـز ليػػػا واضػػػافتيما 3/5ربػػػح معقػػػوؿ ، بموجػػػب احكػػػاـ المػػػادة )مػػػع 

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

ال يعتبر المقاوؿ انو قد اتـ اداء التزاماتو اال بعد اف يقـو الميندس باصدار " شيادة االداء " لممقاوؿ مبينًا  
 فييا التاريخ الذي يعتبر فيو المقاوؿ انو قد اكمؿ االلتزامات المطموبة منو بموجب العقد . 

بعػػد انقضػػاء آخػػر فتػػرة مػػف فتػػرات  ( يومػػًا مػػف28يتعػػيف عمػػى المينػػدس اف يصػػدر " شػػيادة االداء " خػػالؿ ) 
اف يكػوف المقػاوؿ قػد قػدـ جميػع " وثػائؽ المقػاوؿ " وانجػز  االشعار بالعيوب ، او في اقرب فرصة ممكنػة، بعػد

االشغاؿ وتـ اختبارىا بكامميا بما في ذلػؾ اصػالح ايػة عيػوب فييػا ، كمػا يػتـ ارسػاؿ نسػخة مػف شػيادة االداء 
 تمؾ الى صاحب العمؿ .

 ة االداء " وحدىا دوف غيرىا تعتبر ممثمًة لقبوؿ االشغاؿ .اف " شياد 
 "Unfulfilled Obligations " :االلتزامات غير المستوفاه  (11/10)

بعد اف يتـ صدور " شيادة االداء "، يبقى كؿ فريؽ مسؤواًل عف الوفاء بأي التزاـ لـ ينجزه لتاريخػو.  وعميػو ،  
 الفريقيف الى اف يتـ تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المستوفاة .يظّؿ العقد ساري المفعوؿ بيف 

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

يتعيف عمى المقاوؿ ، عند تسممو لشيادة االداء ، اف يزيؿ مف الموقع ما تبقػى مػف معػدات المقػاوؿ ، والمػواد  
 والنفايات واالشغاؿ المؤقتة .الفائضة  والحطاـ 

( يومػػػػًا مػػػػف بعػػػػد تػػػػاريخ تسػػػػمـ 28واذا لػػػػـ تكػػػػف جميػػػػع ىػػػػذه المعػػػػدات والمػػػػواـز قػػػػد تمػػػػت ازالتيػػػػا خػػػػالؿ ) 
صػػػاحب العمػػػؿ لنسػػػخة " شػػػػيادة االداء " ، فانػػػو يحػػػؽ لصػػػاحب العمػػػػؿ اف يبيػػػع او يػػػتخمص مػػػف بقاياىػػػػا 

تكبػػػػدىا التمػػػػاـ عمميػػػػة البيػػػػع او الػػػػتخمص ،  ويكػػػػوف صػػػػاحب العمػػػػؿ مخػػػػواًل بػػػػأف يسػػػػترد التكػػػػاليؼ التػػػػي 
 واستعػادة الموقػع .
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يدفع لممقاوؿ أي رصيد فائض مف حصيمة البيع . امػا اذا كانػت قيمػة مػا تػـ تحصػيمو تقػؿ عمػا انفقػو صػاحب  
 العمؿ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمؿ .

 الفصؿ الثاني عشر 
 كتقدير القيمةكيؿ االشغاؿ 

MEASUREMENT AND EVALUATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Works to be measured" كيؿ االشغاؿ  : (12/1)
 تكاؿ االشغاؿ وتقدر قيـ الدفعات بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " . 
عندما يطمب الميندس كيؿ أي جزء مف االشغاؿ فإف عميػو اف يرسػؿ إشػعارًا معقػواًل إلػى ممثػؿ المقػػاوؿ ، والػذي  

 يتعيف عميو : 
 يمتثؿ دوف تواٍف اما بالحضور او اف يرسؿ ممثاًل آخر مؤىاًل لمساعدة الميندس في اجراء الكيؿ ، أواف  -أ 
 اف يقدـ جميع التفاصيؿ التي يطمبيا الميندس منو .  -ب 
 اذا تخمػػػػؼ المقػػػػاوؿ عػػػػف الحضػػػػور او ارسػػػػاؿ ممثػػػػؿ عنػػػػو ، فعنػػػػدىا يعتبػػػػر الكيػػػػؿ الػػػػذي يعػػػػده المينػػػػدس  

 ) أو مف ينوب عنو ( مقبواًل ككيؿ صحيح . 
وباستثناء ما ىو منصوص عميو خالفًا لذلؾ في العقد ، حيثما يتـ كيؿ االشغاؿ الدائمة مف القيود ، فانو يتعيف  

عمى الميندس اعدادىا وعمى المقاوؿ ، حينما يدعى لذلؾ ، اف يحضر لتفحص القيود لالتفاؽ عمييا مع 
وقيع عمييا عند الموافقة . فاذا تخمؼ المقاوؿ عف الحضور تعتبر القيود مقبولة الميندس ، ومف ثـ الت

 وصحيحة 
أما إذا قاـ المقاوؿ بتفحص القيود ولـ يوافؽ عمييا و/أو لػـ يوقػع عمييػا بالموافقػة، فإنػو يتعػيف عميػو أف يشػعر 

عػيف عمػى المينػدس بعػد تسػممو الميندس بذلؾ، مبينًا األمور التي يزعـ بأنيػا غيػر صػحيحة فػي تمػؾ القيػود ويت
ليذا اإلشعار، أف يقـو بمراجعة القيود فإما أف يؤكدىا، أو أف يعػدؿ عمييػا وفػي حالػة أف المقػاوؿ لػـ يرسػؿ ذلػؾ 

 ( يومًا مف بعد تاريخ دعوتو لتفحصيا، فإنيا تعتبر مقبولة وصحيحة.14اإلشعار إلى الميندس خالؿ )
 ”Method of  Measuremen"                : أسموب الكيؿ  (12/2)

 باستثناء ما يرد خالفًا لذلؾ في العقد  وعمى الرغـ مف وجود أية اعراؼ محمية، يتـ الكيؿ عمى النحو التالي : 
 تكاؿ االشغاؿ كياًل ىندسيًا صافيًا لمكميات الفعمية لكؿ بند مف بنود االشغاؿ الدائمة ، و  -1 
 لجدوؿ الكميات او اية جداوؿ اخرى واجبة التطبيؽ.يكوف اسموب الكيؿ وفقًا  -2 

 "Evaluation"تقدير القيمة: (12/3)
أف يقػوـ  –( 3/5عماًل باحكاـ المػادة ) –باستثناء ما ىو وارد خالفًا لذلؾ في العقد ، فانو يتعيف عمى الميندس  

االشػغاؿ ، وذلػؾ باعتمػاد الكيػؿ الموافػؽ باالتفاؽ عمى قيمة العقد او تقديرىا باحتساب القيمػة لكػؿ بنػد مػف بنػود 
 ( اعاله ، وبسعر الوحدة المناسب لمبند .12/2و  12/1عميو او الذي يتـ تقديره بموجب احكاـ المادتيف )

يكوف سعر الوحدة المناسب لمبند كما ىو محدد في العقد ، فاذا لـ يكف ىػذا البنػد موجػودًا ، يعتمػد سػعر الوحػدة  
 ؾ فانو يمـز تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما مف االشغاؿ ، في الحالتيف التاليتيف :لبند مشابو . ومع ذل
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%( مف الكمية المدونة في جدوؿ الكميات او 10( اذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد عمى )1) -أ 
 أي جدوؿ آخر، و 

%( مف 0.01( كاف حاصؿ ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد ليذا البند ، يتجاوز )2)  
 قيمة العقد المقبولة "، و 

 %(، و 1كاف الختالؼ الكمية ىذا اثر مباشر عمى تغيير كمفة الوحدة ليذا البند بما يزيػد عمػى ) (3)  
 ليو في العقد عمى انو بند " بسعر ثابت " ، او إف ىذا البند لـ تتـ االشارة ا ( 4)   
 ( اف العمؿ قد صدرت بشأنو تعميمات بكغييربموجب احكاـ الفصؿ " الثالث عشر " و 1)-ب 
 ( انو ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ، و 2) 
مػع أي بنػد مػف بنػود  ( انو ال يوجد لو سػعر وحػدة محػدد مناسػب الف طبيعػة العمػؿ فيػو ليسػت متشػابية3) 

 او اف العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظروؼ مشابية لظروفو . ،العقد
يتـ اشتقاؽ سعر الوحدة الجديد مف اسعار بنود العقد ذات الصمة ، مع تعديالت معقولة لشموؿ اثر االمور  

 الموصوفة في الفقرتيف ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حسبما ىو واجب لمتطبيؽ منيا . 
اذا لـ يكف ىناؾ بنود ذات صمة الشتقاؽ سعر الوحدة الجديد فانو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكمفة و  

 المعقولة لتنفيذ العمؿ مضافًا الييا ربح معقوؿ ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .
عمػى المينػدس اف يقػـو بوضػع  والػى اف يحػيف وقػت االتفػاؽ عمػى سػعر الوحػدة المناسػب او تقػديره فإنػو يتعػيف 

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

عندما يشكؿ الغاء أي عمػؿ جػزءًا مػا )أو كػاًل ( مػف التغييػر ) االمػر التغييػري ( ، ولػـ يكػف قػد تػـ االتفػاؽ عمػى  
 تحديد قيمتو ، فانو :

اذا كاف المقاوؿ سوؼ يتكبد ) او قد تكبد ( كمفة ما كاف مفترضًا فييا اف تكوف مغطاة بمبمغ يشكؿ جزءًا مف  -أ 
 " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لـ يحصؿ االلغاء ، و 

 بالغاء العمؿ سوؼ ينتب عنو ) او نتب عنو ( اف ىذا المبمغ ال يشكؿ جزءًا مف قيمة العقد ، و  -ب 
يتعػيف   ىذه الكمفة ال يمكف اعتبارىا مشمولة في تقدير قيمة أي عمػؿ بػديؿ لػو ففػي مثػؿ ىػذه الحالػػة   اف -ج 

عمى المقاوؿ اشعار الميندس بذلؾ مع تقديـ التفصيالت المؤيدة . كما يتعػيف عمػى المينػدس ، عنػد تسػممو 
يقػـو باعػداد التقػدير الػالـز ليػذه اف يتوصػؿ باالتفػاؽ، او اف  –( 3/5عماًل 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)
بإمكاف الميندس ، في أي وقت قبؿ صدور شيادة تسػمـ االشػغاؿ ، اف يبػادر باحػداث تغييػرات فػي االشػغاؿ ، سػواء  

 مف خالؿ تعميمات يصدرىا ، او بالطمب الى المقاوؿ اف يقدـ اقتراحًا لمنظر فيو . 
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يمتػػـز بكػػؿ تغييػػر ) امػػر تغييػػري ( وينفػػذه بػػدوف تػػواٍف ، اال اذا قػػدـ المقػػاوؿ اشػػعارًا الػػى  

الميندس يعممو فيػو بانػو ال يسػتطيع اف يحصػؿ عمػى المػواـز المطموبػة لتنفيػذ اعمػاؿ التغييػرات بجاىزيػة ، عمػى اف 
ميندس لمثؿ ىػذا اإلشػعار ، يتعػيف عميػو امػا اف يمغػى اويثبػت يرفؽ باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأية . لدى تسمـ ال

 او يعّدؿ في تعميماتو .
 -يمكف اف يشتمؿ كؿ تغيير ) امر تغييري ( عمى ما يمي : 
تغييػػػػرات فػػػػي الكميػػػػات الي بنػػػػد مػػػػف بنػػػػود االشػػػػغاؿ المشػػػػمولة فػػػػي العقػػػػد ) اال اف مثػػػػؿ ىػػػػذه التغييػػػػرات ال  -أ 

 ( ، أو تشكؿ امرًا تغييريًا بالضرورة
 تغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند مف بنود االشغاؿ ، أو -ب 
 تغييرات في المناسيب واالماكف و/او االبعاد الي جزء مف االشغاؿ ، أو -ج 
 الغاء أي مف االشغاؿ ) اال اذا كاف سيتـ تنفيذه مف قبؿ آخريف ( ، أو  -د 
أي "  حتى ذلؾ ما لـ و -تقديـ تجييزات او مواد او خدمات تمـز لالشغاؿ الدائمة تنفيذ أي عمؿ اضافي ، او  -ىػ 

 اختبارات عند االنجاز " متعمقة بيا ، او عمؿ مجسات او اختبارات أو أعماؿ  استكشافية اخرى ، او 
 تغييرات في تسمسؿ او توقيت تنفيذ االشغاؿ .  -ز 
تعديؿ في االشغاؿ ، اال اذا قاـ المينػدس ) أو الػى اف يقػوـ ( باصػدار  ال يحؽ لممقاوؿ اف يجري أي تغيير و/او أي 

 تعميمات بو او موافقتو عمى اجراءه كتغيير .
 "Value Engineering":اليندسة القيّمية   (13/2)

 فانو :يمكف لممقاوؿ في أي وقت اف يقدـ الى الميندس اقتراحًا خطيًا ، يعرض فيو رأيو ، الذي إف تـ اعتماده ،  
 يعجؿ في انجاز االشغاؿ ، أو -1 
 يخفض قيمة االشغاؿ ) لمصمحة صاحب العمؿ ( فيما يخص عمميات التنفيذ او صيانة او تشغيؿ االشغاؿ ، او  -2 
 يحسف مف فاعمية او قيمة االشغاؿ المنجزة لما فيو مصمحة صاحب العمؿ ، او  -3 
 انو يحقؽ منفعة اخرى لصاحب العمؿ . -4 
يتعيف اف يتـ اعداد االقتراح عمى حساب المقاوؿ ، واف يكوف مستوفيًا لمتطمبات اجراء التغييرات المحددة في المػادة  

 ( الحقًا .13/3)
اذا اشتمؿ عرض المقاوؿ ، الذي تتـ موافقة المينػدس عميػو ، تعػدياًل عمػى تصػميـ أي جػزء مػف االشػغاؿ الدائمػة ،  

 ال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ ( :فانو يتعيف القياـ بما يمي ) ا
 اف يقوـ المقاوؿ باعداد تصميـ ىذا الجزء ، و   - أ 
 أ ، ب، ج، د( المتعمقة بالتزامات المقاوؿ العامة ، و -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 ، عمػػاًل باحكػػاـ  -ج 
( اف يقػػـو باالتفػاؽ عمػػى او تقػدير بػػدؿ االتعػػاب المترتػب عمػػى تعػديؿ التصػػميـ لتضػمينو فػػي قيمػػة 3/5المػادة )

 يف التالييف : %( مف الفرؽ بيف المبمغ50العقد . ويكوف ىذا البدؿ مساويًا لػ )
التخفيض المتحقؽ في قيمة العقد ليػذا الجػزء ، ممػا ىػو نػاتب عػف التعػديؿ ، باسػتثناء التعػديالت بسػبب  -(1) 

( ، 13/8( ، والتعديالت بسػبب تغيػر التكػاليؼ بموجػب المػادة )13/7تغيير التشريعات بموجب المادة ) 
 و 

االجػػزاء المغيػػرة بالنسػػبة لصػػاحب العمػػؿ ، مػػأخوذًا فػػي التخفػػيض الحاصػػؿ ) اف وجػػد ( فػػي قيمػػة تمػػؾ  -( 2) 
 االعتبار اي نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعمية التشغيمية .

 ( ، فعندىا ال يحتسب أي بدؿ لالتعاب . 2( تقؿ عف قيمة )1اال انو اذا وجد أف قيمة ) 
   "Variation Procedure"     اجراءات التغيير: (13/3)

اذا قػػاـ المينػػدس بطمػػب اقتػػراح مػػف المقػػاوؿ ، قبػػؿ اصػػدار التعميمػػات بتغييػػٍر مػػا ، فإنػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف  
يستجيب لمطمب كتابيًا في اسرع وقت ممكف عمميًا ، اما بإبداء اسػباب عػدـ قدرتػو عمػى االمتثػاؿ ) اف كػاف ىػذا ىػو 

 الحاؿ (، او بأف يقدـ ما يمي :
 وصفًا لالشغاؿ التي يقترح تنفيذىا وبرنامب العمؿ لتنفيذىا ، و  - أ 
(، واثػره عمػى مػدة 8/3مقترحات المقاوؿ الي تعديؿ يمـز ادخالو عمى برنامب العمؿ المقدـ منو بموجب المػادة ) -ب 

 االنجاز ، و 
 اقتراح المقاوؿ بخصوص تقدير قيمة التغيير . -ج 
( او لغيػر ذلػؾ 13/2يتعيف عمى الميندس ، باسرع ما يمكف عمميًا ، بعد تسممو القتراح المقػاوؿ ) بموجػب المػادة ) 

( اف يرد عمى المقاوؿ إما بالموافقة او عدـ الموافقة او اف يرسؿ تعميقاتو عميو ، عممًا بأنو يتعيف عمى المقاوؿ اف 
 ـ الرد . ال يؤجؿ تنفيذ أي عمؿ خالؿ فترة انتظاره لتسم

أي تعميمػػات لتنفيػػذ تغييػػر مػػا ، مػػع طمػػب تسػػجيؿ النفقػػات ، يجػػب اف تصػػدر مػػف المينػػدس الػػى المقػػاوؿ ، وعمػػى  
 المقاوؿ اف يعممو بتسمـ تمؾ التعميمات . 

يتـ تقدير قيمة كؿ " تغيير" بموجػب احكػاـ " الفصػؿ الثػاني عشػر" ، اال اذا اصػدر المينػدس تعميماتػو او وافػؽ عمػى  
 لؾ عماًل باحكاـ ىذا الفصؿ " .غير ذ

  "Payment in Applicable Currencies"الدفع بالعمالت الواجب الدفع بيا : (13/4)
اذا نص العقد عمى دفع قيمة العقد بأكثر مف عممة واحدة ، فعندىا ، اذا تـ االتفاؽ عمى أي تعديؿ لالسعار او  

الموافقة عميو ، اف تـ اجراء تقدير بشأنو ، كما ذكر اعاله ، فانو يجب تحديد المبمغ الذي سيدفع بكؿ عممة مف 
الشارة الى النسب الفعمية او المتوقعة لمعمالت التي يتعيف العمالت الواجب الدفع بيا . وبناًء عميو ، فانو يجب ا

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

لتعميمػػػات المينػػػدس ، ويػػػتـ تعػػػديؿ قيمػػػة العقػػػد وفقػػػًا يػػػتـ اسػػػتخداـ كػػػؿ مبمػػػغ احتيػػػاطي فقػػػط كميػػػًا او جزئيػػػًا وفقػػػًا  
 لذلؾ .

ال يشمؿ المبمغ االجمالي الذي يػدفع لممقػاوؿ اال تمػؾ المبػالغ المتعمقػة بالعمػؿ او المػواـز او الخػدمات التػي تػـ رصػد  
تعميمػػات المبمػػغ االحتيػػاطي الجميػػا ، وفقػػًا لتعميمػػات المينػػدس . ولكػػؿ مبمػػغ احتيػػاطي يجػػوز لممينػػدس اف يصػػدر 

 -بخصوص ما يمي :
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لعمػػؿ ينفػػذه المقػػاوؿ ) بمػػا فػػي ذلػػؾ التجييػػزات او المػػواد او الخػػدمات المطمػػوب تقػػديميا ( ، ويػػتـ تقػػدير قيمتػػو  -أ 
 ( و/أو13/3كتغيير بموجب المادة )

و التػالي ، التجييزات او المواد او الخػدمات التػي يػتـ شػراؤىا مػف قبػؿ المقػاوؿ ، ويػتـ تقػدير قيمتيػا عمػى النحػ -ب 
 الضافتيا إلى قيمة العقد :

 المبالغ الفعمية التي دفعيا المقاوؿ ) او المستحقة الدفع مف قبمو ( ، و  -1 
مبمغًا مقابؿ المصاريؼ االدارية والربح ، محسوبًا كنسبة مئوية مف ىذه المبالغ الفعمية بتطبيؽ النسػبة المئويػة  -2 

أي مف الجداوؿ المناسبة ، فاف لـ ترد مثػؿ ىػذه النسػبة فػي الجػداوؿ ، ذات الصمة ) إف وجدت( كما حددت في 
 فبالنسبة المئوية المحددة في ممحؽ عرض المناقصة .

يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ ، عنػػدما يطمػػب المينػػدس منػػو ذلػػؾ ، اف يقػػدـ لػػو العػػروض المسػػعرة والفػػواتير والمسػػتندات  
 والحسابات او االيصاالت االثباتية . 

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

باليومية، وعندئذ يتـ تقييمو بموجب جدوؿ " العمؿ باليومية " المشمولة بالعقد ، وباالجراءات المحددة تاليًا اما اذا 
 لعقد، فاف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ. لـ يوجد جدوؿ " لمعمؿ باليومية " مشمواًل في ا

اف يقػدـ الػى المينػدس العػروض المسػعرة ، كمػا انػو يتعػيف  –قبؿ تثبيت طمبات شراء المػواـز  –يتعيف عمى المقاوؿ  
عميو عندما يتقدـ بطمبات الدفع اف يقدـ الفواتير والمستندات والحسابات او االيصاالت المتعمقة بأي مف ىذه المػواـز 

 . 
وباستثناء اية بنود لـ يتـ تحديدىا في جدوؿ العمؿ باليومية لمدفع مقابميا، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ كشوفًا  

 يومية دقيقة ) عمى نسختيف ( تتضمف التفاصيؿ التالية لمموارد التي تـ استخداميا في تنفيذ عمؿ اليـو السابؽ :
 ، و  اسماء ووظائؼ ومدة عمؿ مستخدمو المقاوؿ -أ 
 تحديد انواع ومدة تشغيؿ معدات المقاوؿ واستعماؿ االشغاؿ المؤقتة ، و  -ب 
 كميات وانواع التجييزات والمواد المستعممة .  -ج 
يقـو الميندس بتوقيع نسخة واحدة مف كؿ كشؼ اذا وجػده صػحيحًا او وافػؽ عميػو ، ومػف ثػـ يعيػده الػى المقػاوؿ .  

الحقػػًا لػػذلؾ يقػػـو المقػػاوؿ بتقػػديـ كشػػؼ مسػػعر بيػػذه المػػوارد الػػى المينػػدس قبػػؿ تضػػمينو فػػي كشػػؼ الدفعػػة التاليػػة 
 ( . 14/3بموجب احكاـ المادة )

  Adjustments for Changes in Legislation"لتشريعات:"لتعديالت بسبب تغيير ا (13/7)
 يتعػػػػيف اف تعػػػػدؿ قيمػػػػة العقػػػػد لمراعػػػػاة ايػػػػة زيػػػػادة او نقصػػػػاف فػػػػي الكمفػػػػة نتيجػػػػة أي تغييػػػػر فػػػػي قػػػػوانيف الدولػػػػة  

) بمافي ذلؾ سّف قوانيف جديػدة والغػاء او تعػديؿ قػوانيف قائمػة ( او فػي التفسػيرات القضػائية او الحكوميػة الرسػمية 
 ليا، اذا حصؿ ذلؾ التغيير بعد التاريخ االساسي ، ونتب عنو تأثير عمى اداء المقاوؿ اللتزاماتو بموجب العقد .

اذا تكبػػد المقػػاوؿ ) او كػػاف سػػيتكبد ( تػػأخيرًا و / او كمفػػة اضػػافية نتيجػػة ليػػذه التغييػػرات فػػي القػػوانيف او فػػي تمػػؾ  
التفسػػيرات ، ممػػا حصػػؿ بعػػد التػػاريخ االساسػػي ، فانػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يرسػػؿ إشػػعارًا الػػى المينػػدس بػػذلؾ ، 

 ( بخصوص : 20/1لتقدير استحقاقاتو بشأنيا مع مراعاة احكاـ المادة )
تمديد مػدة االنجػاز بسػبب التػأخير الحاصػؿ ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر او سػوؼ يتػأخر ، وذلػؾ بموجػب المػادة  -أ 
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 ( و 8/4)
 أي كمفة كيذه الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 

اف يتوصػؿ الػى اتفػاؽ  –( 3/5عمػاًل باحكػاـ المػادة ) –وبعد تسمـ الميندس لمثؿ ىػذا االشػعار ، فانػو يتعػيف عميػو  
 عمييا او اف يعد التقديرات الالزمة بخصوص ىذه االمور . 

 Adjustments for Changes in Cost""التعديالت بسبب تغّير التكاليؼ  :  (13/8)
التعػػديؿ الػػوارد فػػي ىػػذه المػػادة "  يعنػػي جػػدوؿ بيانػػات التعػػديؿ المعبػػأ والمرفػػؽ بممحػػؽ أف مصػػطمح " جػػدوؿ بيانػػات  

 عرض المناقصة ، وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىذا الجدوؿ ، فاف مضموف ىذه المادة ال يطبؽ .
الزيػادة او في حالة تطبيؽ احكاـ ىذه " المادة " ، فإف المبالغ التي تدفع لممقاوؿ يجػب اف يػتـ تعػديميا لتشػمؿ اثػر  

النقصاف بسبب أي ارتفاع او انخفاض يطرأ عمػى اجػور االيػدي العاممػة او عمػى اسػعار المػواـز وغيرىػا مػف مػدخالت 
االشغاؿ  مف خالؿ تطبيؽ المعادالت المدرجػة فػي ىػذه " المػادة " ، والػى المػدى الػذي يكػوف فيػو التعػويض الشػامؿ 

مف احكاـ ىذه المادة او احكاـ أي مػادة اخػرى فػي العقػد ،فػاف بسبب أي ارتفاع او انخفاض في الكمفة غيرمغطى ض
 " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انيا تحتوي عمى مبمغ عرضي لمتعويض عف التقمبات االخرى في الكمفة .

يتـ احتساب التعديؿ في المبالغ المستحقة الدفع الػى المقػاوؿ ) كمػا يػتـ تقػدير قيمتيػا باسػتعماؿ الجػداوؿ المناسػبة  
ومف خالؿ تصديؽ شيادات الدفع ( وذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية ، وذلؾ لحاالت الدفع بالعمالت المختمفػة كػٍؿ عمػى 

 ؿ يتـ تقديره عمى اساس الكمفة او االسعار الدارجة . حدة ، عممًا بأف ىذا التعديؿ ال يسري عمى أي عم
 -أما المعادلة فتكوف بالصيغة التالية : 

 ( +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 الذي تضرب بو القيمة المقدرة بالعممة المعينة في العقد خالؿ الفترة الزمنية )ف( مقدرة باالشير  

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

 التعاقدية .
 ب، جػ، د = معامالت التوزيف التي تمثؿ نسب عناصر الكمفة الداخمة في تنفيذ االشغاؿ كالعمالة والمعدات والمواد .  

(= مؤشرات الكمفة الحالية او االسعار المرجعية لمفترة ) ف ( معبرًا عنيا بعممػة الػدفع ذات الصػمة ، ف، ؿ ف، ـ ف)ع 
منيػا عمػى عنصػر الكمفػة المجػدوؿ ذي الصػمة ، وذلػؾ فػي التػاريخ الػذي يسػبؽ ويطبؽ كؿ واحد 

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

  العمالت .
عمى اف يتـ استعماؿ " مؤشرات االسعار " او االسعار المرجعية المحددة في جدوؿ بيانات التعديؿ ، واذا كػاف ىنالػؾ  

شؾ في مصدرىا ، فيتـ تقػديرىا مػف قبػؿ المينػدس . وليػذا الغػرض فانػو يجػب االسترشػاد بقػيـ "مؤشػرات االسػعار " 
ه التواريخ ) وكذلؾ ىذه القيـ ( قد ال تتالءـ مػع مؤشػرات بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو اف ىذ

 االسعار المرجعية . 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

64 

 

في الحاالت التي تكوف فييا " عممة مؤشر االسعار " غيػر العممػة المحػددة فػي الجػدوؿ ، فانػو يجػب اجػراء التحويػؿ  
 نطباؽ مؤشر االسعار . الالـز في اسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد مف قبؿ البنؾ المركزي بتاريخ ا

والى اف يحيف الوقت الذي يكوف فيو تحديد مؤشرات االسعار متاحًا ، فإنو يتعيف عمى الميندس وضع مؤشر مؤقػت  
لغرض اصدار شيادات الدفع المرحميػة ، وفػي الوقػت الػذي يصػبح فيػو مؤشػر االسػعار متاحػًا ، يعػاد احتسػاب قيمػة 

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

 االنجاز بواسطة أي مف االسموبيف التالييف : 
كؿ مؤشر سعر او سعر واجب التطبيؽ في اليوـ التاسع واالربعيف قبؿ تػاريخ انقضػاء " مػدة االنجػاز " لالشػغاؿ  -1 

 ، او 
 دليؿ االسعار او السعر الحالي ، -2 
 اييما افضؿ لصاحب العمؿ .  
أما بخصوص معػامالت التػوزيف ) ب، ج ، د ( لمعناصػر المكونػة لمكمفػة ) ع ، ـ ، ؿ ( المحػددة فػي جػدوؿ بيانػات  

التعديؿ ، فإنو ال يعاد النظر فييػا اال اذا اصػبحت غيػر معقولػة ، او غيػر متوازنػة ، او انيػا لػـ تعػد تنطبػؽ ، نتيجػة 
 لمتغييرات . 
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 الفصؿ الرابع عشر 
 لدفعات قيمة العقد كا

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 The Contract Price""قيمة العقد  : (14/1)
 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فانو :  
تعديالت  ( ، وتكوف ىذه القيمة خاضعة الي  12/3يتـ االتفاؽ عمى قيمة العقد او تقديرىا بموجب المادة )  - أ 

 تتـ بموجب احكاـ العقد ، و 
وال يتـ   يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع جميع الضرائب والرسـو واالجور المطموب دفعيا مف قبمو بموجػب العقد،  -ب 

 ( ، و  13/7تعديؿ قيمة العقد بسبب أي مف ىذه النفقات باستثناء مػا ىو منصوص عميػو فػي المػادة ) 
نة في جدوؿ الكميات او غيره مف الجداوؿ ىي كميػات تقريبيػة ، وال تعتبػر بأنيػا ىػي الكميػات اف الكميات المدو  -ج 

 الفعمية والدقيقة : 
 لتمؾ االشغاؿ المطموب مف المقاوؿ تنفيذىا ، او  -1 
 الغراض الكيؿ وتقدير القيمة بموجب " الفصؿ الثاني عشر " و  -2 
( يومػًا مػف تػاريخ المباشػرة ، اقتراحػو المتعمػؽ بتحميػؿ 28يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الػى المينػدس ، خػالؿ ) - د 

السعر لكؿ بند تـ تسػعيره فػي الجػداوؿ كمبمػغ مقطػوع . ولممينػدس اف يعتبػر ىػذا التحميػؿ عنػد اعػداده شػيادات 
 الدفع ، اال انو ال يعتبر ممزمًا باعتماده . 

 ”Advance Payment” المقدمة  : الدفعة (14/2)
يدفع صاحب العمؿ الى المقاوؿ دفعة مقدمة ، كقػرض بػدوف فائػدة الغػراض التجييػز ، عنػدما يقػدـ المقػاوؿ الكفالػة  

المطموبة منو بموجب احكاـ ىذه " المادة ". ويكوف اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقػة دفػع اقسػاطيا ) اف تعػددت 
 دفعيا بيا ، باالسموب المحدد في ممحؽ عرض المناقصة .  ( والعمالت التي يتـ

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

( باصػدار شػيادة دفػع مرحميػة 14/3يقـو الميندس بعد تسممو كشؼ المطالبة بالدفعة المقدمة عماًل باحكاـ المادة ) 
 لمقسط االوؿ مف تمؾ الدفعة ، وذلؾ بعد اف يكوف صاحب العمؿ قد تسمـ : 

 ( ، و 4/2ضماف االداء بموجب المادة ) -1 
كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتيا وعمالتيا لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكوف صػادرة عػف كيػاف مػالي  -2 

ومف داخؿ دولة ) او نظاـ تشريعي آخر ( يوافػؽ عمييمػا صػاحب العمػؿ ، وتكػوف ىػذه الكفالػة بالصػيغة المرفقػة 
 بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبؿ بيا صاحب العمؿ . 

 
 

يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ المحافظػػة عمػػى اسػػتمرار صػػالحية كفالػػة الدفعػػة المقدمػػة حتػػى سػػداد قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة الػػى  
صاحب العمؿ بكامميا ، ولكف يجوز تخفيض قيمة تمؾ الكفالة اواًل باوؿ بالقدرالمسترد مف المقاوؿ كما يػتـ بيانػو فػي 
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( 28ضائيا بتاريخ محدد ، ولـ يكف قد تػـ اسػترداد قيمتيػا قبػؿ )شيادات الدفع . واذا كاف مف بيف شروط الكفالة انق
يومًا مف تاريخ حموؿ موعد انقضائيا ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ في مثؿ ىذه الحالة ، اف يمدد صػالحيتيا الػى حػيف 

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

 ما لـ يكف قد تـ تحديد نسب اخرى في ممحؽ عرض المناقصػة : 
كخصميات تبػدأ بشػيادة الػدفع التػي تبمػغ قيمتيػا المصػدقة ) باسػتثناء الدفعػة المقدمػة والخصػميات االخػرى ورد  - أ 

 ا المبالغ االحتياطية ، و %( مف قيمة العقد المقبولة مخصومًا مني10المحتجزات ( ما يتجاوز )
 %( مػػػػػػػػف قيمػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيادة دفػػػػػػػػع25يػػػػػػػػتـ اجػػػػػػػػراء الخصػػػػػػػػميات بنسػػػػػػػػبة اسػػػػػػػػتيالؾ الػػػػػػػػديف لػػػػػػػػػ ) -ب 

) باسػػتثناء قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة والخصػػميات االخػػرى ورّد المحتجػػزات ( بػػالعمالت ونسػػب الخصػػـ مػػف الدفعػػة 
 لمقدمة . المقدمة ، حتى ذلؾ الوقت الذي يكوف قد تـ عنده استرداد الدفعة ا

اذا لـ يكف قد تـ استرداد الدفعة المقدمة قبؿ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ او قبؿ انياء العقد بموجب احكاـ " الفصؿ  
 –حسب واقػع الحػاؿ  –الخامس عشر " او الفصؿ السادس عشر"أو انياء العقد بموجب احكاـ الفصؿ االتاسع عشر"

 اجب السداد فورًا مف المقاوؿ الى صاحب العمؿ .  فإف رصيد الدفعة المقدمة غير المسّدد يصبح مستحقًا وو 
 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديـ طمبات الدفع المرحمية (14/3)

 يتعػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى المقػػػػػػػاوؿ اف يقػػػػػػػػدـ الػػػػػػػى المينػػػػػػػػدس بعػػػػػػػد نيايػػػػػػػػة كػػػػػػػؿ شػػػػػػػػير كشػػػػػػػؼ المطالبػػػػػػػػة بالػػػػػػػػدفع  
المعتمػد مػف قبػؿ المينػدس ، ومبينػًا فيػو تفاصػيؿ المبػالغ نسخ ( وبحيث يكوف الكشؼ معػدا عمػى النمػوذج  6) مف 

التي يعتبر المقاوؿ انيا تستحؽ لو ، ومرفقًا بو الوثائؽ المؤيدة ، بما في ذلؾ التقرير الشيري عف تقدـ العمؿ خػالؿ 
 .( 4/21ىذا الشير بموجب احكاـ المادة )

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

ووثػائؽ المقػاوؿ المنتجػة حتػى نيايػة الشيػػر ) شػاممًة التغييػرات ،   القيمة التعاقديػة التقديريػة لالشػغاؿ المنفػذة - أ 
 ولكف باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، ىػ ، و ، ز ادناه ( ، و 

أي مبػػػػالغ يجػػػػػب اضػػػػػافتيا او خصػػػػػميا مقابػػػػؿ تعػػػػػديؿ االسػػػػػعار بسػػػػػبب تغّيػػػػر التشػػػػػريعات او بسػػػػػبب تغيػػػػػر -ب 
 (، و13/8و  13/7المادتيف ) التكاليؼ، عماًل باحكاـ 

أي مبمػػغ يجػػب خصػػمو كمحتجػػزات، وبواقػػع النسػػبة المئويػػة المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض المناقصػػة اقتطاعػػًا مػػف  -ج 
اجمػالي المبػػالغ المتحققػػة اعػػاله ، حتػػى اف تبمػػغ الخصػػميات المحتجػزة لػػدى صػػاحب العمػػؿ الحػػد االقصػػى لقيمػػة 

 ؽ عرض المناقصة ، و المحتجزات ) اف وجد( كما ىو مذكور في ممح
 ( ، و 14/2اية مبالغ يجب اضافتيا او خصميا بخصوص الدفعة المقدمة واستردادىا ، بموجب احكاـ المادة ) -د 
 ( ، و 14/5أية مبالغ يجب اضافتيا او خصميا بخصوص التجييزات والمواد بموجب احكاـ المادة )-ىػ 
اي إضػػافات او خصػػميات اخػػرى تكػػوف قػػد أصػػبحت مسػػتحقة بموجػػب أي مػػف احكػػاـ العقػػد ، او لغيػػر ذلػػؾ مػػف  -و 

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

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

اذا تضمف العقد جدوال لمدفع محددًا فيو طريقة دفع قيمة العقد عمى اقساط ، عندئٍذ ، وما لـ يكف قد نػص عمػى غيػر  
 ذلؾ في ىذا الجدوؿ :
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 أ( اعػػاله، و -14/3إف االقساط المحددة في جدوؿ الدفعات ىي القيـ التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )- أ 
 ( المتعمقة بالتحضيرات ، و 14/5ال تطبؽ المادة )-ب 
اذا لـ تكف ىذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدـ الفعمي في تنفيذ االشغاؿ ، ووجد بأف التقدـ الفعمي لالشغاؿ -ج 

( 3/5المنفذة يقؿ عما ىو محدد في جدوؿ الدفعات ، فممميندس عندئذ، اف يشرع بتطبيؽ احكاـ المادة )
لالتفاؽ عمى او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى الذي تاخر بو تقّدـ العمؿ عف ذلؾ الذي تـ عمى 

 اساسو التحديد السابؽ لالقساط .
أما اذا لـ يحتو العقد عمى جػدوؿ لمػدفعات ، فانػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يتقػدـ بتقػديرات غيػر ممزمػة لمػدفعات التػي  

( يومػًا مػف تػاريخ 42و في نياية كؿ دورة ربػع سػنوية عمػى اف يػتـ تقػديـ التقػدير االوؿ خػالؿ )يتوقع انيا تستحؽ ل
 المباشرة  ويستمر تقديـ التقديرات المصححة في نيايات الدورات الربعية، الى اف يتـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . 

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

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

 توريدىا الى الموقع لغرض استعماليا في االشغاؿ الدائمة ، ومبمغًا مقابؿ التجييزات والمواد التي تـ  -1 
التخفيض في قيـ البنود عندما تكوف القيمة التعاقدية لمثؿ ىذه التجييػزات والمػواد قػد دخمػت كجػزء مػف االشػغاؿ  -2 

 أ( . -14/3الدائمة بموجب احكاـ الفقرة )
( ادناه مشمولة ضمف ممحؽ عرض المناقصة ، فاف 1-( و )ج1–اذا لـ تكف القوائـ المشار الييا في الفقرتيف ) ب  

 احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ . 
 يتعيف عمى الميندس اف يقّدر ويصادؽ عمى كؿ زيادة في قيمة الدفعات اذا تـ استيفاء الشروط التالية :  
 اف يكوف المقاوؿ :  -أ 
قد احتفظ بقيوٍد وافية جاىزة لممعاينة ) بما فييا طمبات الشراء وااليصاالت ، والتكػاليؼ ، واسػتعماؿ التجييػزات  -1 

 والمواد ( ، و 
 قد قدـ كشفًا بكمفة شراء وايصاؿ التجييزات والمواد الى الموقع ، مؤيدًا ببيانات اثباتية كافية ،  -2 
 -واف أيا مما يمي :       
 التجييزات والمواد ذات العالقة :  اف -ب 
 ىي تمؾ المدونة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند شحنيا ، و  -1 
 انيا قد تـ شحنيا باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عماًل باحكاـ العقد ، و  -2 
انيا موصوفة ضمف سند شحف صػحيح او أي اثبػات اخػرى لمشػحف ، وتػـ تسػميميا الػى المينػدس مػع بيانػات  -3 

دفع اجرة الشحف والتأميف ، وغيرىا مف وثائؽ االثباتات المطموبة ، وكفالة بنكية معػدة عمػى نمػوذج وصػادرة 
دة بموجب احكػاـ ىػذه " المػادة" عف كياف مالي موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ وبالمبالغ والعمالت المحد

( ، 14/2. يمكػػف اف تكػػوف ىػػذه الكفالػػة بنمػػوذج مماثػػؿ لنمػػوذج الدفعػػة المقدمػػة المشػػار اليػػو فػػي المػػادة )
شػػريطة اف تظػػؿ سػػارية المفعػػوؿ حتػػى يػػتـ ايصػػاؿ التجييػػزات والمػػواد وتخزينيػػا بشػػكؿ مالئػػـ فػػي الموقػػع ، 

 او :  وحمايتيا ضد الفقداف او الضرر او االسترداء ،
 اف التجييزات والمواد ذات العالقة : -ج 
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 ىي تمؾ المدونة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند توريدىا الى الموقع ، و  -1 
انيا قد تـ ايصاليا وتخزينيا في الموقع بصورة مناسبة وحمايتيا ضػد الفقػداف او الضػرر او        االسػترداء،  2 

 ويظير انيا تفي متطمبات العقد . 
% (  مػف تقػديرات المينػدس لكمفػة التجييػزات والمػواد ) 80عندىا يكوف المبمغ االضافي الذي يتـ تصديقو معاداًل )  

اليصاؿ الى الموقع ( ، مع االخذ في الحسباف الوثائؽ المػذكورة فػي ىػذه المػادة والقيمػة التعاقديػة بما في ذلؾ كمفة ا
 لمتجييزات والمواد . 

أ( في ذلػؾ -14/3تكوف العمالت ليذا المبمغ االضافي مماثمة لما سيتـ بو صرؼ الدفعات المستحقة بموجب الفقرة ) 
الوقت ، يجب مراعػاة اف تكػوف شػيادة الػدفع شػاممة التخفػيض الػذي يجػب تطبيقػو ، والػذي يعتبػر معػاداًل لمػا يطبػؽ 

يا ، ليذه القيمة االضافية لمتجييزات والمواد ذات العالقة عمى ىذا المبمغ والدفع بانواع ونسب العمالت الواجب تطبيق
 . 

          "Issue of Interim Payment Certficates"اصدار شيادات الدفع المرحمية   (14/6)
لػػف يػػتـ تصػػديؽ او دفػػع أي مبمػػغ الػػى المقػػاوؿ " الػػى حػػيف اف يتسػػمـ صػػاحب العمػػؿ ضػػماف االداء ويوافػػؽ عميػػػو ،  

اف  -( يومػًا مػف تػاريخ تسػممو لكشػؼ الدفعػة والوثػائؽ المؤيػدة ليػا 28خػالؿ مػدة ) –وبعدىا يتعيف عمى الميندس 
ي يقػدر المينػدس انػو يسػتحؽ لممقػاوؿ بصػورة يصدر الػى صػاحب العمػؿ شػيادة دفػع مرحميػة مبينػًا فييػا المبمػغ الػذ

 منصفة ، ومرفقًا بيا التفاصيؿ المؤيدة . 
اال اف المينػػدس ال يعتبػػر ممزمػػًا قبػػؿ صػػدور " شػػيادة تسػػمـ االشػػغاؿ "  باصػػدار أي شػػيادة دفػػع مرحميػػة ، اذا كانػػت  

جػد ( لمدفعػة المرحميػة المشػار اليػو قيمتيا ) بعد خصـ المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقؿ مف الحد االدنػى ) اف و 
 في ممحؽ عرض المناقصة ، وفي مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى الميندس اف يشعر المقاوؿ بذلؾ.

 اال انو :  ،ال يجوز حجب اصدار شيادة الدفع الي سبب آخر 
كف حػػبس كمفػػة اذا كػػاف أي شػػئ تػػـ توريػػده او أي عمػػؿ تػػـ تنفيػػذه مػػف قبػػؿ المقػػاوؿ غيػػر مطػػابؽ لمعقػػد ، فػػيم -أ 

 االصالح او االستبداؿ حتى يتـ انجاز ذلؾ االصالح او االستبداؿ ، و / أو 
اذا كػػاف المقػػاوؿ قػػد اخفػػؽ )او ىػػو مخفػػؽ( فػػي اداء أي عمػػؿ او التػػزاـ وفقػػًا لمعقػػد وتػػـ إشػػعاره بػػذلؾ مػػف قبػػؿ -ب 

 الميندس جاز حبس قيمة ىذا العمؿ او االلتزاـ حتى يكوف العمؿ او االلتزاـ قد تـ تنفيذه . 
جػب اجػراؤه بشػكؿ مناسػب عمػى اف يقـو بعمؿ أي تصػحيح او تعػديؿ كػاف ي -في أي شيادة دفع  -يجوز لمميندس  

قيمػػة أي شػػيادة دفػػع سػػابقة، كمػػا اف أي شػػيادة دفػػع ال يمكػػف اعتبارىػػا مؤشػػرًا عمػػى رضػػا المينػػدس او موافقتػػو او 
 قبولو او اقتناعو. 

 "Payment" :الدفع لممقاوؿ   (14/7)
 يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يدفع لممقاوؿ : 
( يومػػًا مػػف 21( يومػػًا مػػف تػاريخ اصػػدار كتػػاب القبػػوؿ ، او خػػالؿ )42القسػط االوؿ مػػف الدفعػػة المقدمػػة خػػالؿ ) -أ 

( 14/2( ولكفالػة الدفعػة المقدمػة عمػاًل بالمػادة )4/2تاريخ تسمـ صاحب العمػؿ لضػماف االداء ، عمػاًل بالمػادة )
 اييما كاف متأخرًا اكثر ، و 

( يومًا مف تاريخ تسمـ الميندس لكشؼ الدفعػة والوثػائؽ المؤيػدة 56مرحمية ، خالؿ ) المبمغ المصدؽ لكؿ دفعة -ب 
 لو ، و 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

69 

 

 ( يومًا مف تاريخ تسمـ صاحب العمؿ لشيادة الدفعة ىذه.56المبمغ المصدؽ بشيادة الدفعة الختامية خالؿ ) -ج 
ع المبمغ في الحساب البنكي الذي يعينو يتعيف اف يتـ الدفع لممقاوؿ عف كؿ مبمغ مستحؽ بالعممة المحددة ، وايدا 

 المقاوؿ في دولة الدفع ) ليذه العممة ( والمحددة في العقد .
 " Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : (14/8)

( ، فانو يحؽ لو اف يتقاضى نفقات التمويؿ عف 14/7اذا لـ يتسمـ المقاوؿ أي دفعة مستحقة لو بموجب المادة ) 
يتأخر دفعيا لو ، بحساب مركب شيريًا عف مدة التأخير . وتحسب ىذه المدة اعتبارًا مف تاريخ الدفع اية مبالغ 

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

تحسب عمى اساس نسبة الخصـ السنوية  وما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فاف نفقات التمويؿ 
 %( ويتعيف دفعيا بالعممة المحّددة ليا . 3التي يحددىا البنؾ المركزي في دولة عممة الدفع ، مضافًا الييا )

يكوف المقاوؿ مستحقًا لتقاضي ىذه الدفعة بدوف أي اشعار رسمي او تصديؽ، و دوف االجحاؼ بأي حؽ او  
 تعويض آخر .

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

اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء او قسـ مف االشغاؿ ، فانو يتـ رّد نسبة معينة مف المبالغ المحتجزة باحتساب 
%( مف النسبة الناتجة عف قسمة القيمة 40بواقع ) القيمة النسبية لذلؾ القسـ او الجزء ، وتكوف ىذه النسبة

 التعاقدية التقديرية لذلؾ القسـ او الجزء عمى قيمة العقد النيائية كما يتـ تقديرىا . 
يحؽ لممقاوؿ فور إنقضاء آخر فترة مف " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشيادة  

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

 المتعمقة بو .  قيمة العقد النيائية كما يتـ تقديرىا ، وذلؾ فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب
اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بموجب احكاـ " الفصؿ الحادي عشر" ، فاف الميندس مخوؿ بحجب تصديؽ  

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

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

( يومًا مف تاريخ تسممو لشيادة تسمـ االشػغاؿ 84يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس خالؿ فترة ال تتجاوز )  
 ( مبينًا فيو : 14/3مع الوثائؽ المؤيدة ، حسب متطمبات المادة ) –( نسخ 6عمى ) –، كشؼ دفعة االنجاز 

 التاريخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ ، وقيمة جميع االشغاؿ التي تـ تنفيذىا بموجب العقد حتى  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاوؿ اف لو حقًا فييا ، و  -ب 
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاوؿ انيا ستصبح مستحقة لو بموجب العقد ، عمى اف يتـ تقديـ تفاصيؿ  -ج 

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

( يومًا مف تاريخ تسممو شيادة االداء، مسودة المستخمص 56الميندس خالؿ ) ينبغي عمى المقاوؿ اف يقدـ الى 
ومبينًا فييا تفاصيؿ ما يمي  -مع الوثائؽ المؤيدة، بالنموذج الذي يوافؽ عميو الميندس –( نسخ 6عمى ) –النيائي 

:- 
 قيمة جميع االشغاؿ التي تـ تنفيذىا بموجب العقد ، و  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاوؿ اف لو حقًا فييا بموجب العقد، او لغير ذلؾ .  -ب 

اذا لـ يوافؽ الميندس عمى مسودة المستخمص النيائي ، او لـ يتمكف مف التثبت مف صحة جزء ما منو ، فانو  
الميندس بصورة معقولة ، وعمى يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو بتقديـ تمؾ المعمومات االضافية الالزمة التي يطمبيا 

المقاوؿ اف يعدليا بالصورة التي يتفقاف عمييا ، مع مالحظة اف ىذا الكشؼ بالصورة المتفؽ عمييا ، يسمى في 
 ىذه الشروط بػ ) المستخمص النيائي ( .

خمص النيائي مع ذلؾ، اذا تبيف نتيجة لممناقشات الالحقة بيف الميندس والمقاوؿ ، واية تعديالت لمسودة المست 
التي يتـ االتفاؽ عمييا ، وجود خالؼ ما ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد ويقدـ الى صاحب العمؿ شيادة دفع 

 مرحمية عف تمؾ االجزاء المتفؽ عمييا مف مسودة المستخمص النيائي ) مع ارساؿ نسخة منيا الى المقاوؿ ( . 
( 20/5( او تمت تسويتو بموجب احكاـ المادة )20/4احكاـ المادة )بعد ذلؾ ، اذا تـ فّض الخالؼ نيائيًا بموجب  

فانو يتعيف عمى المقاوؿ عندئٍذ اعداد وتقديـ " المستخمص النيائي " الى صاحب العمؿ ، مع ارساؿ نسخة منو الى 
 الميندس .

   "Discharge"             المخالصػة  : (14/12)
اف يسمـ صاحب العمؿ اقرارًا خطيًا يثبت فيو اف " المستخمص  المستخمص النيائيينبغي عمى المقاوؿ، عند تقديمو  

يشكؿ التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب العقد او ما يتصؿ بو ، ويمكف  "النيائي
الى المقاوؿ وتسّممو لما النص في ىذه المخالصة عمى انيا ال تصبح نافذة المفعوؿ اال بعد اعادة ضماف االداء 

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

( والمخالصػػة 14/11بموجػػب المػػادة )( يومػػًا مػػف تسػػممو" المسػػتخمص النيػػائي" 28ينبغػػي عمػػى المينػػدس خػػالؿ ) 
 -(، اف يصدر الى صاحب العمؿ شيادة الدفعة الختامية، مبينًا فييا :14/12بموجب المادة )

 المبمغ الذي يستحؽ لممقاوؿ بصورة نيائية،  و   -أ 
واقػع الرصيد المسػتحؽ )إف وجػد( مػف صػاحب العمػؿ الػى المقػاوؿ او مػف المقػاوؿ الػى صػاحب العمػؿ ) حسػب  -ب 

الحاؿ( وذلؾ بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعيا صػاحب العمػؿ ، ورصػيد االقتطاعػات التػي تسػتحؽ لصػاحب 
 العمؿ بموجب العقد .

( والمخالصػػة عمػػاًل باحكػػاـ المػػادة 14/11اذا لػػـ يقػػـ المقػػاوؿ بتقػػديـ " المسػػتخمص النيػػائي " عمػػاًل باحكػػاـ المػػادة ) 
دس اف يطمب منو القياـ بذلؾ . واذا اخفؽ المقػاوؿ فػي تقػديـ المسػتخمص خػالؿ ( ، فإنو يتعيف عمى المين14/12)

( يومػػًا مػػف تػػاريخ طمػػب المينػػدس،  فمممينػػدس عندئػػذ ، اف يصػػدر شػػيادة الدفعػػة الختاميػػة بالقيمػػة التػػي 28مػػدة )
 يقدرىا بصورة منصفة انيا مستحقة الدفع لممقاوؿ .
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 ”Cessation of Employer`s Liability” انتياء مسؤولية صاحب العمؿ: (14/14)
 ال يعتبػػػػػػػر صػػػػػػػاحب العمػػػػػػػؿ مسػػػػػػػؤواًل تجػػػػػػػاه المقػػػػػػػاوؿ عػػػػػػػف أي امػػػػػػػر أو شػػػػػػػئ  نػػػػػػػاتب عػػػػػػػف ىػػػػػػػذا العقػػػػػػػد  

 -) او متصؿ بو ( او عف تنفيذ االشغاؿ ، اال الى المدى الذي قدـ المقاوؿ بشأنو مطالبة بمبمغ ما صراحًة :
 ضمف " المستخمص النيائي " ، وايضًا  -أ 
( ، باسػػتثناء االمػػور او االشػػياء المسػػتجدة بعػػد 14/10ضػػمف "كشػػؼ دفعػػة االنجػػاز" الموصػػوؼ فػػي المػػادة ) -ب 

 اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . 
عمى كؿ حاؿ، فاف ما يرد في ىذه "المادة" ال يحد مف مسؤولية صاحب العمؿ بموجب التزاماتو في التعويض، او مف  

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

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

 -النحو التالي :
 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعممة المحمية فقط : -أ 
تكوف النسب او المبالغ لمعممة المحمية والعمالت االجنبية واسعار الصرؼ الثابتة التي سوؼ تستخدـ في  -1 

 حساب الدفعات، كما تـ تحديدىا في ممحؽ عرض المناقصة،اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ، و 
( وتعديؿ االسعار 13/5اـ المادة )يتـ الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عماًل باحك -2 

 (، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيؽ، و 13/7بسبب التشريعات عماًل باحكاـ المادة )
أ،ب،ج،د( ، فيػتـ دفعيػا بػالعمالت والنسػب -14/3اما الدفعات والخصميات االخرى المشار الييا في الفقػرات ) -3 

 (" اعاله ، و1–المحددة في الفقرة ")أ 
الدفع مقابؿ التعويضات المحددة فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة يجػب اف يػتـ بػالعمالت والنسػب المحػددة فػي ذلػؾ  -ب 

 الممحؽ ، و 
أمػػا الػػدفعات االخػػرى التػػي يسػػددىا المقػػاوؿ الػػى صػػاحب العمػػؿ فيجػػب اف تسػػّدد بالعممػػة التػػي تػػـ انفػػاؽ المبػػالغ  -ج 

 ـ االتفاؽ عمييا فيما بيف الفريقيف ، و عمييا بمعرفة صاحب العمؿ ، أو بأي عممة اخرى يت
اذا كاف المبمغ المستحؽ سداده الى صاحب العمؿ مف قبؿ المقاوؿ بعممة محػددة تتجػاوز المبمػغ المسػتحؽ دفعػو  -د 

مف صاحب العمؿ الى المقاوؿ بتمؾ العممة ، فإنو يجوز لصاحب العمؿ اف يخصػـ رصػيد ىػذا المبمػغ مػف المبػالغ 
 وؿ بعمالت اخرى ، و التي استحقت لممقا

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

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (15/1)
المينػػدس بارسػاؿ اشػػعار لػػو طالبػًا منػػو تػػدارؾ ىػػذا اذا اخفػؽ المقػػاوؿ فػػي تنفيػذ أي التػػزاـ بموجػػب العقػد ، يقػػوـ  

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

 يحؽ لصاحب العمؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
( او في االستجابة إلشعاٍر بالتصويب كما ورد 4/2اذا اخفؽ المقاوؿ في تقديـ ضماف االداء بموجب المادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1في المادة )
اذا تخمػػى المقػػاوؿ عػػف تنفيػػذ االشػػغاؿ ، او اذا بػػّيف بوضػػوٍح نيتػػو فػػي عػػدـ االسػػتمرار فػػي تنفيػػذ التزاماتػػو  -ب 

 بموجب العقد ، او 
 وؿ قد اخفؽ بدوف عذر معقوؿ في :اف المقا -ج 
 مواصمة العمؿ وفقًا الحكاـ " الفصؿ الثامف " ، او  -1 
( المتعمقػػة 7/6( المتعمقػػة بػػالرفض ، او المػػادة )7/5التقيػػد بػػأي إشػػعار صػػادر بموجػػب أي مػػف المػػادة ) -2 

 ( يومًا مف تاريخ تسممو لالشعار ، او 28باعماؿ االصالحات ، خالؿ )
إذا قػاـ المقػاوؿ بتمػزيـ االشػغاؿ بكامميػا لمقػاوؿ فرعػػي، او بالتنػازؿ عػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى الموافقػػة  -د 

 المطموبة ، او  
أف المقاوؿ قػد أصػبح مفمسػًا او معسػرًا، او تعػرض لتصػفية موجوداتػو، او صػدر امػر اداري ضػده او اجػرى  -ىػ 

لعمػػؿ تحػػت اشػػراؼ حػػارس قضػػائي او مصػػٍؼ او مػػدير تسػػوية مػػع دائنيػػو، أو وافػػؽ عمػػى االسػػتمرار فػػي ا
لمصػػمحة دائنيػػو، او انػػو حػػدثت ايػػة واقعػػة ليػػا نفػػس التػػأثير ألي مػػف ىػػذه االفعػػاؿ أو الحػػوادث ) بموجػػب 

 القوانيف الواجبة التطبيؽ ( ، او  
اف المقاوؿ قدـ او عرض عمى أي شػخص ) بصػورة مباشػرة او غيػر مباشػرة ( رشػوة او ىديػة او منحػة او  -و 

 عمولة او ىبة مالية كترغيب او مكافأة مقابؿ : 
 اف يعمؿ او يمتنع عف عمؿ أي إجراء يتعمؽ بالعقد ، او -1 
عالقػػػة بالعقػػػد، او اذا قػػػاـ اف يظيػػػر او يمتنػػػع عػػػف اظيػػػار محابػػػاة او عػػػدـ محابػػػاة ألي شػػػخص لػػػو  -2 

بشػػػػػكؿ  ) أي مػػػػػف مسػػػػػتخدميو  وكالئػػػػػو او مقاوليػػػػػو الفػػػػػرعييف باعطػػػػػاء او الوعػػػػػد باعطػػػػػاء أي رشػػػػػوة
مباشػػػػر او غيػػػػر مباشػػػػر( الي شػػػػخص كحػػػػافز او مكافػػػػأة حسػػػػبما ىػػػػو موصػػػػوؼ فػػػػي الفقػػػػرة " و"، اال 

 د .اف تقديـ المقاوؿ اية حوافز ومكافلت قانونية الفراده ال يستوجب انياء العق
( يومًا 14ففي أي مف ىذه الحاالت او الظروؼ ، يجوز لصاحب العمؿ ، بعد اشعار المقاوؿ خطيًا لمدة )    

العمؿ باشعار اف ينيي العقد فورًا اذا  ، اف ينيي  العقد ويقصي المقاوؿ مف الموقع ، اال انو يمكف لصاحب
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 حصمت أي مف الحالتيف )ىػ( او )و( اعاله .   
صاحب العمؿ النياء العقد يجب اف اليجحؼ بأية حقوؽ اخرى قد تتحقؽ لو بموجػب العقػد ، او لغيػر اف اختيار  

 ذلؾ مف االسباب.
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة اف يغػػادر الموقػػع ويقػػـو بتسػػميـ المينػػدس المػػواـز المطموبػػة وجميػػع "  

اعػػدادىا لصػػالحو . ومػػع ذلػػؾ ، فانػػو يتعػػيف عمػػى  وثػػائؽ المقػػاوؿ" ، وأيػػة وثػػائؽ تصػػميـ اعػػدىا المقػػاوؿ او تػػـ
المقاوؿ اف يبذؿ قصارى جيده لينفذ فورًا اية تعميمات معقولة مشمولة في االشعار الذي ارسػمو صػاحب العمػؿ ، 

 وذلؾ فيما يتعمؽ بػ :
 التنازؿ عف أي مقاولة فرعية ، و  -1 
 حماية الحياة او الممتمكات او سالمة االشغاؿ .  -2 
ويجػوز  ،د االنياء ، يحؽ لصاحب العمؿ، اف يكمؿ االشغاؿ، و / او اف يستخدـ أي اشخاص آخريف الكماليػابع 

عندئٍذ لصاحب العمؿ وىؤالء االشخاص االخريف اف يستخدموا أيػًا مػف لػواـز المقػاوؿ ووثػائؽ المقػاوؿ ، ووثػائؽ 
 لحو . التصاميـ االخرى التي اعدىا المقاوؿ، او تمؾ التي تـ اعدادىا لصا

يتعيف عمى صاحب العمؿ عندئذ ، اف يرسؿ اشعارًا بأف معدات المقاوؿ واالشغاؿ المؤقتة سوؼ يتـ االفراج عنيا  
الى المقاوؿ في الموقع او بجػواره ، وعمػى المقػاوؿ اف يقػـو فػورًا بإزالتيػا عمػى مسػؤوليتو وحسػابو . اال انػو اذا 

استحقاقات عميو الى صاحب العمؿ ، فانو يمكف لصػاحب العمػؿ اف تبيف بأف المقاوؿ لـ يقـ لتاريخو بتسديد أي 
يبيع تمؾ المواـز لتحصيؿ استحقاقاتو ، واذا تبقى رصيد مػف حصػيمة البيػع بعػد اسػترداد االسػتحقاقات فيػدفع ذلػؾ 

 الرصيد الى المقاوؿ .
  التقييـ بتاريخ انياء العقد : (15/3)

  "Evaluation at the  Date of Termination " 
بعػد اف يكػوف االشػعار بانيػاء العقػد قػد اصػبح نافػذًا بموجػب المػادة  –وبأسرع ما يمكف عمميًا  –عمى الميندس 

( باالتفاؽ عمى قيمة االشغاؿ والمػواـز ووثػائؽ المقػاوؿ وأيػة مبػالغ 3/5( ، اف يقـو عماًل باحكاـ المادة )15/2)
 لممقاوؿ مقابؿ االشغاؿ المنفذة بموجب العقد او اجراء تقديراتو بشأنيا .  اخرى تستحؽ

 " Payment after Termination" الدفع بعد انياء العقد : (15/4)
 ( ، اف يقـو بالتالي : 15/2لصاحب العمؿ ، بعد اف يكوف اإلشعار بإنياء العقد قد اصبح نافذًا بموجب المادة ) 
 ( ، و/ أو 2/5اف يباشر باتخاذ االجراءات المتعمقة بمطالباتو وفقًا الحكاـ المادة ) -أ 
اف يمسؾ عف الدفع الى المقاوؿ الى حيف التحقؽ مف  تكاليؼ تنفيذ االشػغاؿ وانجازىػا واصػالح ايػة عيػوب  -ب 

يؼ اخػرى تكبػدىا صػاحب فييا ، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة عمى المقاوؿ ) إف وجػدت ( ، وايػة تكػال
 العمؿ ، و/ أو 

اف يقتطػػع مػػف حسػػاب المقػػاوؿ مقابػػؿ ايػػة خسػػائر واضػػرار تكبػػدىا صػػاحب العمػػؿ وايػػة تكػػاليؼ اضػػافية تػػـ  -ج 
صػرفيا لغػرض إنجػاز االشػػغاؿ ، وذلػؾ بعػد احتسػاب ايػػة مبػالغ تسػتحؽ لممقػاوؿ مقابػػؿ انيػاء العقػد بموجػػب 

الخسائر واالضرار والتكاليؼ االضافية يقـو صاحب العمػؿ بػدفع أي وبعد استرداد مثؿ ىذه  ،( 15/3المادة )
 رصيد متبؽ الى المقاوؿ .

 حؽ صاحب العمؿ في انياء العقد  : (15/5)
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"Employer`s Entitlement to Termination”                   
اشػعارًا بػذلؾ الػى المقػاوؿ ، يحؽ لصاحب العمؿ اف ينيي العقد في أي وقت لما يخػدـ مصػمحتو ، بحيػث يصػدر  

( يومًا مف بعد تاريخ تسمـ المقاوؿ لالشػعار المػذكور ، او مػف تػاريخ اعػادة 28ويعتبر االنياء نافذًا بعد مرور )
ضماف االداء اليو مف قبؿ صاحب العمؿ ، اييما الحؽ ، اال انو ال يحؽ لصػاحب العمػؿ اف ينيػي العقػد بموجػب 

 االشغاؿ بنفسو او لمترتيب لتنفيذىا مف قبؿ مقاوؿ آخر .ىذه " المادة " ليقـو بتنفيذ 
زالػة معداتػو وفقػًا الحكػاـ المػادة )  ( ، ومػف ثػـ 16/3بعد ىذا االنياء ، يتعيف عمى المقاوؿ التوقؼ عػف العمػؿ وا 

 ( .19/6تتـ تسوية حساباتو بتطبيؽ احكاـ المادة )
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 الفصؿ السادس عشر
 كانياء العقد مف قبؿ المقاكؿتعميؽ العمؿ 

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حؽ المقاوؿ في تعميؽ العمؿ : (16/1)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "                               

( ، او لػـ ينفػذ صػػاحب 14/6اذا لػـ يقػـ المينػدس بالتصػديؽ عمػػى أي شػيادة دفػع مرحميػة بموجػب احكػػاـ المػادة ) 
( ، او لػػـ يتقيػػد بمواعيػػد الػػدفعات 2/4العمػػؿ التزاماتػػو بخصػػوص الترتيبػػات الماليػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة )

( 21اوؿ بعػد توجيػو اشػعار بميمػة ال تقػؿ عػف )( ، فإنػو يجػوز لممقػ14/7المستحقة لممقاوؿ عماًل باحكاـ المػادة )
يومًا الى صاحب العمؿ ، اف يعمؽ العمؿ ) أو اف يبطئ عممية التنفيذ ، ما لـ وحتى يتسمـ المقػاوؿ شػيادة الػدفع ، 

 اواثباتًا معقواًل بشأف الترتيبات المالية ، او يتـ الدفع لو ) حسب واقع الحاؿ ( وحسبما ىو وارد في االشعار . 
( 14/8ف اجراء المقاوؿ ىذا، ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات التمويؿ التي قد تتحقؽ لو بموجب احكاـ المادة )ا 

 ( .16/2وال بحقو في انياء العقد عماًل باحكاـ المادة )
اذا تسمـ المقاوؿ الحقًا الشعاره شيادة الػدفع او دليػؿ الترتيبػات الماليػة او الدفعػة المسػتحقة لػو قبػؿ قيامػو بتوجيػو  

 اشعار االنياء ، فانو يتعيف عميو اف يستأنؼ العمؿ المعتاد وبأسرع وقت ممكف عمميًا . 
لتعميػؽ العمػؿ ) او ابطػاء عمميػة التنفيػذ ( بموجػب أما اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في مدة االنجاز و/ أو كمفة ما نتيجة  

احكاـ ىذه " المادة " ، فعميو اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس باالمر ، لتقدير استحقاقاتو بشأنيا ، مػع مراعػاة احكػاـ 
 ( بخصوص : 20/1المادة )

، وذلػؾ بموجػب احكػاـ المػادة  تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سػوؼ يتػأخر -أ 
 ( ، و 8/4)

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفػػاؽ 3/5وبعػػد تسػػمـ المينػػدس لمثػػؿ ىػػذا االشػػعار ، يتعػػيف عميػػو المضػػي بػػاالجراءات بموجػػب احكػػاـ المػػادة ) 

 عمييا او اجراء التقديرات بشأف ىذه االمور . 
 " Termination by Contractor" العقد مف قبؿ المقاوؿ : انياء (16/2)

 يحؽ لممقاوؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
( يومًا مف تاريخ ارسالو االشػعار الػى صػاحب العمػؿ بموجػب المػادة 42اذا لـ يتمؽ المقاوؿ اثباتًا معقواًل خالؿ ) -أ 

 ( ، او 2/4( بخصوص اخفاؽ صاحب العمؿ في االلتزاـ بعمؿ الترتيبات المالية حسب احكاـ المادة )16/1)
( يومًا مػف تػاريخ تسػممو لكشػؼ تمػؾ الدفعػة مػع 56اذا اخفؽ الميندس في اصدار شيادة دفع مرحمية خالؿ ) -ب 

 البيانات المدعمة ، او 
( يومػػًا مػػف انقضػػاء 42اذا لػػـ يتسػػمـ المقػػاوؿ أي مبمػػغ اسػػتحؽ دفعػػو لػػو بموجػػب شػػيادة دفػػع مرحميػػة خػػالؿ ) -ج 

( ) باسػتثناء الخصػميات التػي 14/7الليا بموجب احكاـ المػادة )الميمة التي يتعيف عمى صاحب العمؿ الدفع خ
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 يتحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اقتطاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص مطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بموجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 ( ، او 2/5المادة )  

 اذا اخؿ صاحب العمؿ بصورة جوىرية في اداء التزاماتو بموجب العقد ، او   -د 
( المتعمقػػة 1/7لمتعمقػػة باتفاقيػػة العقػػد او بالمػػادة )( ا1/6اذا أخػػؿ صػػاحب العمػػؿ فػػي االلتػػزاـ باحكػػاـ المػػادة ) -ىػػػ 

 بالتنازؿ ، او 
اذا حدث تعميؽ مطوؿ لمعمؿ ، مما يؤثر عمى تنفيػذ االشػغاؿ بكامميػا ، حسػبما ىػو منصػوص عميػو فػي المػادة  -و 

 ( ، او 8/11)
اذا تبيف بأف صاحب العمؿ قد اصبح مفمسًا او وقع تحت التصفية ، او فقد السيولة ، او صدر امر اداري ضده  -ز 

، او انو قد اجرى تسوية مالية مػع دائنيػو ، أو قػد حػدثت أيػة واقعػة ليػا نفػس التػأثير ألي مػف ىػذه االفعػاؿ او 
 االحداث) بموجب القوانيف الواجبة التطبيؽ (، 

( يومًا ، اف ينيي 14ىذه االحداث او الظروؼ ، يمكف لممقاوؿ بعد إشعار صاحب العمؿ خطيًا بميمة ) ففي أي مف 
 العقد ، اال انو يمكف لممقاوؿ بإشعار اف ينيي العقد فورًا اذا حصمت أي مف الحالتيف )و( او )ز( اعاله .

حقػػؽ لػو بموجػػب العقػد او لغيػػر ذلػؾ مػػف إف اختيػار المقػاوؿ النيػػاء العقػد يجػػب اف ال يجحػؼ بأيػػة حقػوؽ اخػرى تت 
 االسباب . 

 التوقؼ عف العمؿ وازالة معدات المقاوؿ : (16/3)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       

او ( ، 15/5بعد اف يصبح أي مف االشعارات المتعمقة بانياء العقػد مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ بموجػب احكػاـ المػادة ) 
( ، او باالنيػػاء االختيػػاري المترتّػػب عمػػى حصػػوؿ قػػوة 16/2بانيػػاء العقػػد مػػف قبػػؿ المقػػاوؿ بموجػػب احكػػاـ المػػادة )

 ( ، نافذًا ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يباشر عمى الفور بما يمي :19/6قاىرة بموجب احكاـ المادة )
التوقػػؼ عػػف تنفيػػذ أي عمػػؿ ، اال اذا كػػاف تنفيػػذ مثػػؿ ىػػذا العمػػؿ قػػد صػػدرت تعميمػػات بشػػأنو مػػف قبػػؿ المينػػدس  -أ 

 لغرض حماية االشخاص او الممتمكات او لسالمة االشغاؿ ، و 
 اف يسمـ وثائؽ المقاوؿ والتجييزات والمواد واالشغاؿ االخرى التي تـ الدفع مقابميا ، و  -ب 
 المواـز االخرى مف الموقع ، باستثناء ما يمـز منيا المور السالمة ، واف يغادر الموقع. اف يزيؿ كؿ -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انياء العقد  (16/4)
( قد اصبح نافذًا ، اف 16/2يتعيف عمى صاحب العمؿ ، بعد اف يكوف االشعار الصادر بانياء العقد بموجب المادة ) 

 يقـو بالتالي :
 اعادة ضماف االداء الى المقاوؿ ، و  -أ 
 ( ، و19/6اف يدفع استحقاقات المقاوؿ حسب احكاـ المادة ) -ب 
 اف يدفع لممقاوؿ بدؿ أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدىا المقاوؿ نتيجة ليذا االنياء. -ج 
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 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر كالمسؤكلية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Indemnities": التعويضػػات (17/1)
يتعيف عمى المقػاوؿ اف يعػوض ويحمػي مػف الضػرر كػال مػف صػاحب العمػؿ وافػراده ووكالئيػـ ضػد جميػع المطالبػات  

 -واالضرار واالعباء والنفقات )بما فييا االجور والنفقات القانونية( وذلؾ فيما يتعمؽ بالتالي:
االصابات الجسدية او المرض او االعتالؿ او الوفاة التي قد تمحؽ بأي شػخص ميمػا كػاف اذا كانػت ناجمػة عػف  -أ 

او اثناء او بسبب تصاميـ المقاوؿ ) اف وجدت( او عف تنفيذ االشغاؿ وانجازىا واصالح اية عيوب فييا ، ما لػـ 
 قبؿ صاحب العمؿ او افراده او أي مف وكالئيـ ، و  تكف معزّوة الى االىماؿ او الفعؿ المتعمد او نقٍض لمعقد مف

الضرر او الخسارة التي قد تمحؽ بالممتمكات العقاريػة او الشخصػية ) فيمػا عػدا االشػغاؿ ( ، وذلػؾ الػى المػدى  -ب 
 الذي يكوف فيو ىذا الضرر او الخسارة : 

نفيػذ وانجػاز االشػغاؿ واصػالح ايػة عيػوب ناجمًا عف او اثناء او بسبب تصاميـ المقاوؿ ) اف وجدت ( أو عػف ت -1 
 فييا ، و 

يعزى الى أي اىماؿ او فعؿ متعّمد او نقض لمعقد مف قبؿ المقاوؿ او أفراده او أي مػف وكالئيػـ او أي شػخص  -2 
 مستخدـ مف قبؿ أي منيـ بصورة مباشرة او غير مباشرة . 

كمػػا يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يعػػوض ويحمػػي المقػػاوؿ ومسػػتخدميو ووكالئيػػـ ضػػد ايػػة مطالبػػات او اضػػرار او  
 خسائر او نفقات ) بما فييا االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يمي : 

نقػض العقػد  او  االصابات الجسدية او المرض او االعتالؿ او الوفاة التي تعزى الى االىماؿ او الفعؿ المتعمػد ( 1) 
 مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده او أي مف وكالئيـ ، و 

 ايػػػة امػػػور اخػػػرى تكػػػوف المسػػػؤولية عنيػػػا مسػػػتثناة مػػػف التغطيػػػة التأمينيػػػة المنػػػوه عنيػػػا فػػػي الفقػػػرات  ( 2) 
 ( .18/3( مف المادة )3، 2،  1-) د  

 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاوؿ باالشغاؿ : (17/2)
يتحمؿ المقاوؿ المسؤولية الكاممة عف العناية باالشغاؿ والمواـز ابتداء مف تاريخ المباشرة وحتى صدور " شيادة  

(، عندما تنتقؿ ىذه المسؤولية الى صاحب 10/1تسمـ االشغاؿ" ) او تعتبر وكأنيا قد صدرت ( بموجب المادة )
المفيـو عمى أي قسـ او جزء مف االشغاؿ تـ اصدار" شيادة تسمـ لالشغاؿ ") او اعتبارىا العمؿ ، وينطبؽ ىذا 

 وكأنيا قد صدرت ( بخصوصو.
بعػػػد اف تنتقػػػؿ المسػػػؤولية الػػػى صػػػاحب العمػػػؿ وفقػػػًا لػػػذلؾ، يظػػػؿ المقػػػاوؿ مسػػػؤواًل عػػػف العنايػػػة بػػػأي عمػػػؿ متبػػػٍؽ  

 الػػػػػػػػػػػػػػػػى اف يػػػػػػػػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػتكمالو . ”بالتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ المحػػػػػػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػػػػػػي " شػػػػػػػػػػػػػػػػيادة تسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ االشػػػػػػػػػػػػػػػػغاؿ
اذا لحػػػػؽ باالشػػػػغاؿ او المػػػػواـز او وثػػػػائؽ المقػػػػاوؿ أي ضػػػػرر او خسػػػػارة خػػػػالؿ فتػػػػرة مسػػػػؤولية المقػػػػاوؿ عػػػػػف 

، فػػػػػإف  )( الحقػػػػػاً 17/3العنايػػػػػة بيػػػػػا، الي سػػػػػبب مػػػػػف االسػػػػػباب ) باسػػػػػتثناء المخػػػػػاطر المبينػػػػػة فػػػػػي المػػػػػادة )
أي فعػػػؿ أو أفعػػػاؿ قػػػاـ بيػػػا المقػػػاوؿ  بعػػػد المقػػػاوؿ يكػػػوف  مسػػػؤواًل عػػػف أي ضػػػرر أو خسػػػارة، قػػػد تنػػػتب عػػػف 
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كمػػػا يكػػػوف المقػػػاوؿ مسػػػؤواًل كػػػذلؾ عػػػف أيػػػة اضػػػرار او خسػػػائر قػػػد تحصػػػؿ بعػػػد  ،صػػػدور شػػػيادة تسػػػمـ  االشػػػغاؿ
 ولكنيا ناشئة عف حدث سابؽ كاف المقاوؿ مسؤواًل عنو. ،إصدار شيادة تسمـ  االشغاؿ

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمؿ : (17/3)
 ( الحقًا ىي :17/4المخاطر المشار الييا في المادة ) اف  
 الحرب او االعماؿ العدائية ) سواء اعمنت الحرب او لـ تعمف ( او الغزو ، او افعاؿ االعداء االجانب. -أ 
 التّمرد او اعماؿ االرىاب او الثورة او العصياف او االستيالء عمى الحكـ بالقوة ، او الحرب االىمية في الدولة ،  -ب 
االضػػطرابات او المشػػاغبات او حركػػات االخػػالؿ بالنظػػاـ داخػػؿ الدولػػة ممػػا يقػػـو بيػػا اشػػخاص ليسػػوا مػػف أفػػراد  -ج 

 المقاوؿ او مستخدمي مقاوليو الفرعييف ، 
العتػػػدة الحربيػػػة او المػػػواد المتفجػػػرة او االشػػػعاعات االيونيػػػة او التمػػػوث باالشػػػعاعات النوويػػػة داخػػػؿ الدولػػػة ، ا -د 

  .باستثناء ما ىو ناتب عف استخداـ المقاوؿ مثؿ ىذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات
سػرعة الصػوت أو بسػرعة  تفػوؽ سػرعة موجات الضغط الناتجة عف الطػائرات ووسػائؿ النقػؿ الجويػة المندفعػة ب -ىػ 

 الصوت،
 استخداـ صاحب العمؿ او إشغالو الي جزء مف االشغاؿ الدائمة ، باستثناء ما ىو منصوص عميو في العقد ،  -و 
تصػميـ أي جػػزء مػف االشػػغاؿ تػـ اعػػداده مػػف قبػؿ أفػػراد صػاحب العمػػؿ او مػػف قبػؿ آخػػريف يعتبػر صػػاحب العمػػؿ  -ز 

 مسؤواًل عنيـ ، و 
أي عمميػػة لقػػوى الطبيعػػة ممػػا يعتبػػر امػػرًا غيػػر منظػػور ، والتػػي لػػـ يكػػف بوسػػع مقػػاوؿ متمػػرس توقعيػػا بصػػورة  -ح 

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

( اعاله أي خسارة او ضرر لالشػغاؿ او 17/3اذا )والى المدى الذي( نتب عف أي مف المخاطر المدرجة في المادة ) 
المػػواـز او وثػػائؽ المقػػاوؿ ، فإنػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يشػػعر المينػػدس بػػذلؾ فػػورًا واف يقػػـو باصػػالح الضػػرر او 

 الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطمبو الميندس . 
ا تكبد المقاوؿ تأخرا في التنفيذ و/ او كمفة ما بسبب اصالح تمؾ االضرار او الخسػائر ، فإنػو يتعػيف عميػو ارسػاؿ واذ 

 ( بخصوص: 20/1اشعار آخر الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا ، مع مراعاة احكاـ المادة )
تمديد مدة االنجاز لقػاء ذلػؾ التػأخير ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر او سػوؼ يتػأخر ، وذلػؾ بموجػب احكػاـ المػادة  -أ 

 ( ، و 8/4)
 أي كمفػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػذه ، الضػػػػػػػػػافتيا الػػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػد ، مػػػػػػػػػع احتسػػػػػػػػػاب ربػػػػػػػػػح معقػػػػػػػػػوؿ لمحػػػػػػػػػالتيف -ب 

 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الواردتيف في المادة ) 
( باالتفػػاؽ عمييػػا او اجػػراء 3/5، بعػػد تسػػممو لالشػػعار الالحػػؽ اف يتصػػرؼ وفقػػًا لممػػادة )يتعػػيف عمػػى المينػػدس   

 التقديرات بشأف ىذه االمور . 
 حقوؽ الممكية الفكرية والصناعية: (17/5)

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             
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يعني مصطمح " التعدي" في ىذه " المادة " : أي تعد ) او زعـ بالتعدي ( عمػى أيػة حقػوؽ مػف حيػث بػراءة االختػراع  
او التصاميـ المسجمة او حقوؽ التأليؼ او العالمات او االسماء التجارية او االسرار التجاريػة او غيرىػا مػف حقػوؽ 

كما يعني مصطمح " مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات لممطالبػة الممكيات الفكرية او الصناعية المتعمقة باالشغاؿ ، 
 ( بادعاء حصوؿ تعٍد ما . 

( يومًا مف تاريخ تسمـ مطالبة ما ، 28اذا لـ يقـ أي فريؽ بأرساؿ اشعار الى الفريؽ االخر حوؿ اية مطالبة خالؿ ) 
 بموجػػػػػػػب احكػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذهاعتبػػػػػػػر الفريػػػػػػػؽ االوؿ ) فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الفقػػػػػػػرة ( متنػػػػػػػازاًل عػػػػػػػف حقػػػػػػػو فػػػػػػػي التعػػػػػػػويض 

 " المادة " .  
 يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعوض المقاوؿ ويحميو مف أي ادعاء بالتعدي ، اذا كاف االدعاء :  
 قد حصؿ كنتيجة المتثاؿ المقاوؿ الحكاـ العقد ، مما لـ يكف بإمكانو تجنبو ، او  -أ 
 ناتجًا عف استخداـ صاحب العمؿ الية اشغاؿ :  -ب 
 ( لغرض غير المقصود منيا ، او مما يمكف استنتاجو مف العقد ، بصورة معقولة ، او 1) 
( متصػػاًل بػػأي شػػئ لػػـ يقػػـ المقػػاوؿ بتوريػػده ، اال اذا كػػاف ىػػذا االسػػتخداـ معروفػػًا لممقػػاوؿ قبػػؿ موعػػد " التػػاريخ 2) 

 االساسي " او انو منصوص عميو في العقد . 
 صاحب العمؿ ويحميو ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عف او تكوف متعمقة:يتعيف عمى المقاوؿ اف يعوض  
 بتصنيع او استخداـ او بيع او استيراد اي مف المواـز ، او  -1 
 أي تصميـ يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عنو .  -2 
 اذا اسػػػػػتحؽ الي فريػػػػػػؽ تعػػػػػويض بموجػػػػػػب احكػػػػػاـ ىػػػػػػذه " المػػػػػادة " ، فإنػػػػػػو يتعػػػػػيف عمػػػػػػى الفريػػػػػؽ المعػػػػػػوض 

) اف يقػػـو عمػػى حسػػابو ( بالتفػػاوض لتسػػوية االدعػػاء وأيػػة اجػػراءات قضػػائية او تحكيميػػة قػػد تػػنجـ عنيػػا . وعمػػى 
الفريؽ االخر اف يساعد في تفنيد االدعاء بناًء عمى طمب الفريؽ المعوض وحسابو . كما يتعيف عمػى الفريػؽ االخػر 

بحػػؽ الفريػػؽ المعػػوض ، اال اذا كػػاف ىػػذا الفريػػؽ  وافػػراده اف يمتنعػػوا عػػف تقػػديـ أي اقػػرار يمكػػف اف يكػػوف مجحفػػاً 
 المعوض قد اخفؽ في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيـ بناًء عمى طمب مف قبؿ الفريؽ االخر . 

 
 " Limitation of Liability"      محدودية المسؤولية :  (17/6)

ال يعتبر أي فريؽ مسؤواًل تجاه الفريؽ االخر ازاء فقداف استخداـ أي مف االشغاؿ ، او فوات ربح عػف أي عقػد ، او  
فقداف الفرصة لمحصوؿ عمى عقود اخرى ، او الي ضػرٍر او خسػارة غيػر مباشػرة او بالتتػابع ممػا قػد يمحػؽ بػالفريؽ 

( المتعمقػة بالػدفع عنػد انيػاء 16/4ضػات بموجػب المػادة )االخر بسبب العقد ، باستثناء ما تـ النص عميو مف تعوي
 ( المتعمقة بالتعويضات . 17/1العقد ، والمادة )

إف المسؤولية الكمية التي يتحمميا المقاوؿ تجػاه صػاحب العمػؿ بموجػب العقػد او فيمػا ىػو متصػؿ بػو ، يجػب اف ال  
تتجاوز المبمغ المحدد في الشروط الخاصة او " قيمة العقد المقبولة" ) إف لـ يكف قد تـ تحديد مبمغ ما فػي الشػروط 

 الخاصة ( وذلؾ فيما عدا : 
 ( ،  4/19التزويد بالكيرباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ،4/20معدات صاحب العمؿ والمواد المقدمة مجانًا منو ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ،1/ 17التعويضات ، بموجب المادة ) ■ 
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 ( ، 17/5حقوؽ الممكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة ) ■ 
وال تّحد احكػاـ ىػذه " المػادة " مػف مسػؤولية الفريػؽ المخػّؿ فػي أي مػف حػاالت الغػش او التقصػير المتعمػد او سػوء  

 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 نوع مف التأمينػات ، ذلػؾ الفريػؽ المسػؤوؿ عػف استصػدار  –يعني مصطمح " الفريؽ المؤِّمف " في " ىذا الفصؿ "  

 وادامة التأميف المنصوص عميو مف أي مف " مواد " ىذا الفصؿ . 
حيثما يكوف المقاوؿ ىػو " الفريػؽ المػّؤمف " فإنػو يتعػيف عميػو اف يقػـو بالتػأميف لػدى جيػات تأمينيػة وبشػروط تػأميف  

مقبولة لدى صاحب العمؿ ، وبحيث تكوف ىذه الشروط متوائمة مع أي شروط يتفؽ عمييا الفريقاف قبؿ تاريخ " كتػاب 
 وية عمى ما يرد في ىذا " الفصؿ " مف احكاـ . القبوؿ " ، اذ اف ىذه الشروط المتفؽ عمييا ليا االول

حيثما يكوف صاحب العمؿ ىو " الفريؽ المؤّمف " فإنو يتعيف اف يتـ التأميف لدى جيات تأمينية وبشروط متوائمػة مػع  
 التفاصيؿ المرفقة بالشروط الخاصة . 

لمفريقيف مجتمعيف ( ، فإنو يجب تطبيؽ التغطية اذا كاف مطموبًا في وثيقة التأميف تقديـ تعويض لتأميف مشترؾ ) أي  
التأمينية لكؿ فريؽ مَؤمف لو بصورة مسػتقمة وكأنػو قػد تػـ استصػدار وثيقػة منفػردة لػو . امػا اذا نصػت وثيقػة التػأميف 
عمػػى تقػػديـ تعويضػػات " لمشػػتركيف اضػػافييف" أي الشػػخاص آخػػريف غيػػر الفػػريقيف المػػَؤمف ليمػػا بموجػػب احكػػاـ ىػػذا " 

 فإنو يتعيف :الفصؿ "، 
اف ينوب المقاوؿ عف ىؤالء المشػتركيف االضػافييف ، فيمػا عػدا افػراد صػاحب العمػؿ اذ يعتبػر صػاحب العمػؿ نائبػًا  -1 

 عنيـ ، و 
ال يعتبر ىؤالء المشتركوف االضافيوف مخػوليف بتسػمـ الػدفعات مباشػرة مػف الجيػة التأمينيػة او اف يكػوف ليػـ أي  -2 

 ة التأمينية ، و تعامؿ مباشر مع تمؾ الجي
 لمفريؽ المؤّمف اف يطمب مف جميع ىؤالء المشتركيف االضافييف االلتزاـ بالشروط الواردة في وثيقة التأميف .  -3 
كما يشترط في كؿ وثيقة تأميف ضد الخسارة او الضرر، اف يتـ دفع تعويضاتيا بالعمالت المطموبة لجبر الخسارة او  

 التي تقدميا الجيات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.الضرر، واف تستخدـ الدفعات 
يتعػػيف عمػػى " الفريػػؽ المػػؤّمف " ذي العالقػػة اف يقػػدـ الػػى الفريػػؽ االخػػر، خػػالؿ الفتػػرات المحػػددة فػػي ممحػػؽ عػػرض  

 المناقصة ) والتي يتـ احتساب بدايتيا مف تاريخ المباشرة ( ما يمي :
 ائؽ التأميف المطموبة بموجب ىذا " الفصؿ " و اثباتًا بإنو قد تـ استصدار وث -أ 
( والتأميف ضد اصابة 18/2نسخًا مف وثائؽ التأميف المتعمقة بتأميف االشغاؿ ومعدات المقاوؿ بموجب المادة )-ب 

 ( .18/3االشخاص وضد تضرر الممتمكات بموجب المادة )
كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤّمف " عند سداد كؿ قسط ، اف يقدـ نسخًا عف ايصاالت السداد الى الفريؽ االخر ،  

 وعندما يتـ تقديـ الوثائؽ او ايصاالت السداد الى الفريؽ االخر ، فانو يتعيف اعالـ الميندس بذلؾ. 
لتأميف . كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يتعيف عؿ كؿ فريؽ اف يمتـز بالشروط المدرجة في أي مف وثائؽ ا 

يعمـ الجية التأمينية عف أية تغييرات تحصؿ في االشغاؿ واف يتأكد مف ادامة سرياف الوثائؽ التأمينية بموجب احكاـ 
 ىذا " الفصؿ " . 
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افقة مسبقة ال يحؽ الي فريؽ اف يجري اي تعديؿ جوىري عمى شروط أي مف وثائؽ التأميف بدوف الحصوؿ عمى مو  
مف الفريؽ االخر . واذا قامت جية تأمينية بإجراء ) او حاولت اجراء ( أي تعديؿ عمى شروط التأميف ، فإنو يتعيف 

 عمى الفريؽ الذي اشعرتو تمؾ الجية التأمينية بامر التعديؿ اواًل اف يعمـ الفريؽ االخر فورًا باالمر . 
وادامة أي مف التأمينات المطموبة منو وفقًا لشروط العقد ، او اخفؽ في اذا تخمؼ " الفريؽ المؤّمف " عف استصدار  

 أف يقدـ دلياًل مقنعًا ونسخًا مف الوثائؽ وفقًا لمتطمبات ىذه " المادة "، فانو يحؽ لمفريؽ االخر 
واف يدفع  ) باختياره وبدوف اجحاؼ بأي مف حقوقو او تعويضاتو ( اف يستصدر وثائؽ التأميف بالتغطيات المطموبػة ،

ما يترتب عمييا مف اقساط ، وعمى الفريؽ المؤّمف اف يسدد قيمة ىذه االقساط الى الفريؽ االخر ، ويتـ تعديؿ قيمة 
 العقد وفقًا لذلؾ . 

اف أي حكـ مف احكاـ ىذا " الفصؿ " ال يشكؿ تحديدًا عمى أي مف واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاوؿ و/ او  
بموجب الشروط االخرى في العقد. اف أيًا مف المبالغ التي لـ يتـ التأميف عمييا أو لـ يتـ تحصيميا مف صاحب العمؿ 

الجيات التأمينية كؿ حسب ما ىو مطموب منو وفقًا ليذه الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات ، باستثناء الحالة 
تأميف يمكف استصدارىا ، وتكوف مطموبة بموجب احكاـ  التي يخفؽ فييا " الفريؽ المؤمف " باستصدار وادامة وثيقة

العقد ، ولـ يوافؽ الفريؽ االخر عمى إلغائيا ، ولـ يقـ ىو االخر بابراـ تأمينات لتغطية ىذا االخالؿ ، فإف أي مبالغ 
 كاف يمكف استردادىا مف التأميف لقاء استصدار تمؾ الوثيقة ، يتحمميا " الفريؽ المؤمف" .

( المتعمقة 2/5التي يتعيف عمى أي فريؽ دفعيا الى الفريؽ االخر، تكوف خاضعة الحكاـ المادة ) اف الدفعات 
 ( المتعمقة بمطالبات المقاوؿ ، حسبما ينطبؽ . 20/1بمطالبات صاحب العمؿ او المادة )

 : التأميف عمى االشغاؿ ومعدات المقاوؿ (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      

يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى االشغاؿ والتجييزات والمواد ووثائؽ المقاوؿ بمبمغ يعادؿ قيمتيا  
يجب اف يسري ىذا التأميف االستبدالية الكاممة مضافًا الييا كمفة اليدـ ونقؿ االنقاض واالجور المينية والربح.  

 أ ( وحتى تاريخ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ " .-18/1اعتبارًا مف التاريخ المطموب بو تقديـ االثبات بموجب الفقرة )
كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يحافظ عمى ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصػدار " شيادة االداء "  ضد أي  

د يتسبب بيا المقاوؿ خالؿ قيامو بأية عمميات أخرى بما فييا اصالح العيوب عماًل باحكاـ " الفصؿ خسارة او ضرر ق
 الحادي عشر "  

يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى معدات المقاوؿ بمبمغ ال يقؿ عف كامؿ قيمتيا االستبدالية بما في ذلؾ  
ف ىذا التأميف نافذًا لكؿ معدة اثناء نقميا الى الموقع وحتى تنتيي نفقات ايصاليا الى الموقع ، مع مراعاة اف يكو

 الحاجة الييا كمعدات لممقاوؿ .
وما لـ يكف قد نص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فانو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة لمتأمينات المقصودة  

 بيذه " المادة " :
 اف يتـ استصدارىا وادامتيا مف قبؿ المقاوؿ " كفريؽ مؤمِّف " .  - أ 
اف يكوف التأميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ، والمذاف يستحقاف مجتمعيف الحصوؿ عمى مبالغ التأميف مف  -ب 

 والجيات التأمينية ، ويتـ مف ثـ حفظيا او التصرؼ بيا بيف الفريقيف لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط ، 
اف تكوف مغطية ايضًا لكؿ ضرر أو خسارة ناتجة عف أية حالة لـ ترد ضمف مخاطر صاحب العمؿ المدونة في  -ج 

 ( ، و  17/3المادة )
واف تكوف مغطية ايضًا لكؿ ضرر او خسارة قد تمحؽ بأي جزء مف االشغاؿ وتعزى الى قياـ صاحب العمؿ  -د 
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، ولكؿ ضرٍر او خسارة متعمقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات  باستخدامو او اشغالو لجزء آخر مف االشغاؿ
ج، ز،ح( مف مخاطر صاحب العمؿ ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكف التأميف عمييا بشروط -17/3)

تجارية معقولة ، مع مبمغ خصـ لكؿ حادث بما ال يزيد عف المبمغ المحدد في ممحؽ عرض المناقصة ، ) واذا لـ 
 د مبمغ ما فيو ، فإف ىذه الفقرة )د( ال تنطبؽ ( ، يتـ تحدي

 ومع ذلؾ يجوز استثناء التأميف عمى الضرر او الخسارة او االستبداؿ لما يمي : -ىػ 
أي جزء مف االشغاؿ يكوف في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميـ او المواد او المصنعية )إال انو يجب  -1 

ألية اجزاء أخرى لحؽ بيا ضرر ناتب عف ىذه الحالة بصورة مباشرة ولكف ليس المحافظة عمى غطاء تأميني 
 ( الحقًا ( ، و2عف االسباب المبينة في البند )

أي جزء مف االشغاؿ لحؽ بو الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى مف االشغاؿ ، اذا كاف ىذا  -2 
 ميـ او المواد او المصنعية ، و الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التص

أي جزء مف االشغاؿ كاف قد تـ تسميمو الى صاحب العمؿ ، باستثناء المدى الذي يكوف معو المقاوؿ  -3 
 مسؤواًل عف جبر الضرر او الخسارة ، و 

( فيما يخص التجييزات والمواد 14/5المواـز عندما ال تكوف موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكاـ المادة ) -4 
 المقصود استخداميا في االشغاؿ . 

بأف الغطاء التأميني الموصوؼ في الفقرة )د( اعاله لـ يعد   –بعد مرور سنة واحدة مف" التاريخ االساسي" –اذا تبيف  
سس تجارية معقولة، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ" كفريؽ مؤمف" اف يرسؿ اشعارًا الى صاحب العمؿ بشأف متوفرًا عمى ا

 ويكوف صاحب العمؿ عندئذ : ،الموضوع، مرفقًا بو التفاصيؿ المؤيدة
لمحصوؿ عمى مبمغ مف المقاوؿ مساٍو ليذه التغطية التأمينية  –( 2/5مع مراعاة احكاـ المادة ) –مستحقًا  -1 

 تجارية المعقولة التي يكوف المقاوؿ قد توقع دفعيا مقابؿ تمؾ التغطية ، و ال
يعتبر صاحب العمؿ، ما لـ يحصؿ عمى التغطية التأمينية عمى أسس تجارية معقولة، انو قد صادؽ عمى  -2 

 ( .18/1الغائيا مف التأميف بموجب احكاـ المادة )
 
 

 :  االضرار بالممتمكاتالتأميف ضد اصابة االشخاص وضد  (18/3)
"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      

يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف ضد مسؤولية كؿ مف الفريقيف بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او أي  
خسارة او ضرر يمكف اف يمحؽ بأي ممتمكات مادية ) باستثناء االشغاؿ ومعدات المقاوؿ المؤمنة بموجب احكاـ 

، وذلؾ لما يمكف اف ينتب عف عمميات  ( (18/4( أو بأي اشخاص مؤمنيف بموجب احكاـ المادة )18/2المادة ) 
 التنفيذ التي يقـو بيا المقاوؿ قبؿ صدور" شيادة االداء ". 

يجب اف ال تقؿ قيمة ىذا التأميف لكؿ حادث عف المبمغ المحدد في ممحؽ عرض المناقصة، دوف اف يكوف ىناؾ حد  
ض المناقصة فإف احكاـ ىذه المادة ال )واذا لـ يذكر أي مبمغ بيذا الخصوص في ممحؽ عر  اقصى لعدد الحوادث،

 تطبؽ ( .
ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فإنو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة لمتأمينات الواردة في ىذه "  
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 المادة " :
 اف يتـ استصدارىا وادامتيا مف قبؿ المقاوؿ " كفريؽ مؤّمف " ، و - أ 
 اف يكوف التأميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ، و  -ب 
اف يتـ توسيع مداىا لتشمؿ المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يمحؽ بممتمكات صاحب العمؿ مما قد ينجـ  -ج 

 ( (، و18/2عف تنفيذ المقاوؿ لمعقد،) باستثناء االشياء المؤمف عمييا بموجب المادة )
 رغـ ذلؾ فإنو يمكف استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معو عف :  -د 
حؽ صاحب العمؿ في اف ينفذ االشغاؿ الدائمة عمى او فوؽ او تحت او عبر أي ارض، واف يقـو بإشغاؿ ىذه  -1 

 االرض الغراض االشغاؿ الدائمة ، و 
ات المقػػػاوؿ بتنفيػػػذ االشػػػغاؿ واصػػػالح أيػػػة عيػػػػوب فييػػػا، الضػػػرر الػػػذي يعتبػػػر نتيجػػػة ال يمكػػػف تفادييػػػا اللتزامػػػ -2 

 و 
متاحًا بشروط  (، ما لـ يكف الغطاء التأميني ليا 17/3أي حالة مدرجة ضمف مخاطر صاحب العمؿ في المادة ) -3   

 تجارية معقولة . 
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأميف عمى مستخدمي المقاوؿ (18/4)

يتعيف عمى المقاوؿ اف يستصدر ويحافظ عمى سرياف التأميف عمى المسؤولية ضد المطالبات واالضرار والخسائر  
والنفقات ) بما فييا االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتب عف اصابة او مرض او اعتالؿ او وفاة أي شخص 

 يستخدمو المقاوؿ او أي مف مستخدمي المقاوؿ. 
ؿ صاحب العمؿ والميندس في التعويض بموجب وثيقة التأميف ىذه ، باستثناء أف ىذا التأميف يمكف كما يجب شمو 

 اف ال يشمؿ أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتب عف أي فعؿ او اىماؿ مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده . 
ىؤالء االشخاص مشتركيف في تنفيذ االشغاؿ ، يجب ادامة ىذا التأميف بشكؿ فعاؿ ومستمر طيمة المدة التي يكوف فييا  

اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاوؿ فرعي ، فإف بإمكاف المقاوؿ الفرعي اف يقـو بتأمينيػـ ، ولكف يظؿ المقاوؿ مسؤواًل عف 
 االلتزاـ بأحكاـ ىذا " الفصؿ ".
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 الفصؿ التاسع عشر
 القكة القاىرة

FORCE MAJEURE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 " Definition of Force Majeure"تعريؼ القوة القاىرة  : (19/1)
 يعني مصطمح " القوة القاىرة " في ىذا " الفصؿ " أي واقعة او ظرؼ استثنائي يتصؼ بػ : 
 انو خارج عف سيطرة أي فريؽ ، و  -أ 
 انو لـ يكف بوسع ذلؾ الفريؽ اف يتحرز منو بصورة معقولة قبؿ ابراـ العقد ، و  -ب 
 الذي لـ يكف بوسع ذلؾ الفريؽ اف يتجنبو او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثو ، و  -ج 
 انو ال يعزى بشكؿ جوىري الى الفريؽ االخر .  -د 
ورة في أي مف انواع االحداث او الظروؼ االستثنائية التالية اف القوة القاىرة يمكف اف تشمؿ ، ولكنيا ليست محص 

 ، طالما تحقؽ فييا الشروط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعيا : 
  .الحرب او االعماؿ العدائية ) سواء اعمنت الحرب او لـ تعمف ( او الغزو ، او افعاؿ االعداء االجانب -1 
  .او الثورة او العصياف أو االستيالء عمى الحكـ بالقوة او الحرب  االىميةالتّمرد او اعماؿ االرىاب  -2 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالؿ بالنظاـ، او االضرابات او الحصار مف قبؿ اشخاص مف غير  -3 

 أفراد المقاوؿ والمستخدميف االخريف لدى المقاوؿ والمقاوليف الفرعييف ، و
 االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التموث باالشعاعات النووية ، باستثناء ما  -4 

 يمكف اف يعزى الى استخداـ المقاوؿ لمثؿ ىذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و 
 ط البركاني .كوارث الطبيعة مثؿ الزالزؿ او االعاصير او العواصؼ العاتية او النشا  -5

 " Notice of Force Majeure"االشعار عف القوة القاىرة  : (19/2)
اذا تعذر عمى احد الفريقيف ) او كاف سيتعذر عميو ( اداء أي مف التزاماتو التعاقدية بسبب حصوؿ قوة قاىرة، فإنو  

يتعيف عميو اف يرسؿ اشعارًا الى الفريؽ االخر يعممو بالحدث او الظروؼ التي تشكؿ القوة القاىرة ، واف يحدد في 
بح ( متعذرًا عميو أداؤىا . يتعيف اف يصدر ىذا االشعار خالؿ ىذا االشعار تمؾ االلتزامات التي اصبح ) أو سيص

( يومًا مف التاريخ الذي اصبح فيو ىذا الفريؽ عمى دراية ) او يفترض فيو انو قد درى ( بالحدث او الظرؼ 14)
 الذي شكؿ القوة القاىرة . 

ه عنيا طيمة بقاء مفعوؿ القوة القاىرة يعتبر الفريؽ الذي قاـ بارساؿ اإلشعار معذورًا مف اداء االلتزامات المنو  
 المانعة لو مف ادائيا . 

وبالرغـ مف أي حكـ آخر في ىذا " الفصؿ " ، يجب اف ال يطبؽ حكـ القوة القاىرة عمى التزامات أي فريٍؽ في اف  
 يدفع الى الفريؽ اآلخر استحقاقاتو بموجب العقد . 

 
 " Duty to Minimise Delay"واجب التقميؿ مف التأخر : (19/3)
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يتعيف عمى كؿ فريؽ اف يبذؿ قصارى جيوده المعقولة ، في كؿ االوقات ، لمتقميؿ مف التأخر في اداء التزاماتو  
 بموجب العقد ، كنتيجة لمقوة القاىرة وعمى أي فريؽ اشعار الفريؽ االخر عند توقؼ تأثره بالقوة القاىرة . 

 " Consequences of Force Majeure"     :  تبعات القوة القاىرة  (19/4)
اذا منػػػع المقػػػاوؿ مػػػف أداء أي مػػػف التزاماتػػػو بموجػػػب العقػػػد نتيجػػػة لقػػػوة قػػػاىرة تػػػـ ارسػػػاؿ اشػػػعار بشػػػأنيا عمػػػاًل  

يكػػػوف المقػػػاوؿ، مػػػع مراعػػػاة ، (، وتكبػػػد بسػػػببيا تػػػأخرًا فػػػي مػػػدة التنفيػػػذ و/ او كمفػػػة مػػػا19/2بأحكػػػاـ المػػػادة )
 (، مستحقًا لما يمي : 20/1احكاـ المادة )

تمديػػػد مػػػدة االنجػػػاز بسػػػبب ىػػػذا التػػػأخير، اذا كػػػاف االنجػػػاز قػػػد تػػػأخر او سػػػوؼ يتػػػأخر، وذلػػػؾ بموجػػػب  - أ 
 ( ، و 8/4لمادة )ااحكاـ 

أف تػػػػدفع لػػػػو ىػػػػذه الكمفػػػػة، اذا كػػػػاف الحػػػػدث او الظػػػػرؼ مػػػػف النػػػػوع الموصػػػػوؼ فػػػػي أي مػػػػف الفقػػػػرات  -ب 
، 2 ،1د/ -19/1وفيمػػػػػػػػػا اذا حصػػػػػػػػػؿ أي مػػػػػػػػػف االحػػػػػػػػػداث فػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػرات )( 5,4,3,2,1د/ -19/1)
 ( في  الدولة.  3،5,4

يا او اعداد تقديراتو ( لالتفاؽ عمي3/5يتعيف عمى الميندس بعد تسممو ىذا االشعار اف يتصرؼ بموجب المادة ) 
 بشأنيا .   

  القوة القاىرة التي تؤثر عمى المقاوؿ الفرعي (19/5)
Force Majeure Affecting Sub Contractor”                                     

اذا كاف أي مقاوؿ فرعي مستحقًا بموجب أي عقد او اتفاقية متعمقة باالشغاؿ العفاٍء نتيجًة لقوة قاىرة بناًء عمى  
شروط اضافية او شروط اوسع مف تمؾ المحددة في ىذا " الفصؿ " ، فاف تمؾ االحداث او الظروؼ االضافية او 

 و ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكاـ ىذا " الفصؿ " . االوسع لمقوة القاىرة ال تعفي المقاوؿ في حالة عدـ ادائ
 إنياء العقد اختياريًا ، الدفع واالخالء مف مسؤولية االداء   : (19/6)

"Optional Termination, Payment and Release "                               
( يومًا باستمرار بسبب القوة القاىرة التي تـ ارساؿ 84اذا تعذر االداء في تنفيذ كؿ االشغاؿ بصورة جوىرية لمدة ) 

( يومًا بسبب نفس 140( ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعيا أكثر مف )19/2إشعار بشأنيا بموجب المادة )
يمكف الي فريؽ اف يرسؿ الى الفريؽ االخر اشعارًا بإنياء  القوة القاىرة التي تـ ارساؿ اإلشعار بشأنيا ، فعندىا

( أياـ مف تاريخ ارساؿ االشعار ، ويتعيف عمى المقاوؿ 7العقد . وفي ىذه الحالة ، يصبح انياء العقد نافذًا بعد )
 ( . 16/3المباشرة باتخاذ االجراءات لمتوقؼ عف العمؿ وازالة معداتو ، عماًل باحكاـ المادة )

نياء العقد بيذه الصورة ، يتعيف عمى الميندس اف يقـو بتقدير قيمة االشغاؿ التي تـ انجازىا ، واصدار عند ا 
 شيادة دفع تتضمف ما يمي : 

 المبالغ الواجبة الدفع مقابؿ أي عمؿ تـ تنفيذه ولو سعر محدد في العقد ، و  -أ 
كمفة التجييزات والمواد التي جرى تثبيت شرائيا والتي تـ تسمميا مف قبؿ المقاوؿ أو تمؾ التي تعاقد عمى  -ب 

توريدىا، وفي مثؿ ىذه الحالة تصبح ىذه التجييزات والمواد ممكًا لصاحب العمػؿ ) وضمػػػف مسؤوليتو( حاؿ 
 صرؼ صاحب العمؿ، و تسديده الثمانيا ، ويتعيف عمى المقاوؿ تسميميا ووضعيا تحت ت
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أي كمفػػػػة او مسػػػػؤولية اخػػػػرى تكبػػػػدىا المقػػػػاوؿ فػػػػي تمػػػػؾ الظػػػػروؼ بشػػػػكؿ معقػػػػوؿ نتيجػػػػة توقعػػػػو النجػػػػػاز  -ج 
 االشغاؿ، و 

كمفة ازالة االشغاؿ المؤقتة ومعدات المقاوؿ مف الموقع ، واعادتيا الى مخازنو في بمده ) او الى أي مكاف آخر  -د 
 شريطة عدـ تجاوز كمفة اعادتيا الى بمده ( ، و 

كمفة ترحيؿ مستخدمي المقاوؿ وعمالو الذيف كاف قد استخدميـ لتنفيذ االشغاؿ بصورة متفرغة ، وذلؾ عند  -ىػ  
 اء ىذا العقد . اني

 االخالء مف مسؤولية االداء بموجب القانوف  : (19/7)
"Release from Performance under the Law”                                  

بالرغـ مف أي حكـ آخر في ىذا "الفصؿ"، اذا نشأ أي حدث أو ظرؼ خارج عف سيطرة الفريقيف ) بما في ذلؾ القوة  
ليس محصورًا بيا (، وجعؿ وفاء أحد الفريقيف او كمييما بالتزاماتو التعاقدية مستحياًل او مخالفًا  القاىرة ولكف

لمقانوف، أو يؤدي بمقتضى القانوف الذي يحكـ العقد الى اعفاء الفريقيف مف االستمرار في اداء أي التزاـ آخر 
 :الخر بذلؾ الظرؼ او الحدثبموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار مف أي مف الفريقيف الى الفريؽ ا

يعفى الفريقاف مف االستمرار في اداء أي التزاـ آخر ، ولكف بدوف االجحاؼ بحقوؽ أي منيما بخصوص أي  -أ 
 اخالؿ سابؽ بالعقد ، و 

يكوف المبمغ الذي يترتب عمى صاحب العمؿ اف يدفعو الى المقاوؿ، ىو نفس ما يستحؽ دفعو بموجب احكاـ  -ب 
 ( آنفًا ، كما لو أف العقد قد تـ انياؤه بموجبيا . 19/6المادة )
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 الفصؿ العشػروف
 المطالبات كالخالفات كالتحكيـ

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " Contractor`s Claims"مطالبات المقاوؿ :  (20/1)
اذا كاف المقاوؿ يعتبر نفسو مستحقًا لمحصوؿ عمى تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية دفعة اضافية بموجب أي "  

مادة " مف ىذه الشروط ، او لغير ذلؾ مف االسباب المتعمقة بالعقد ، فإنو يتعيف عميو اف يرسؿ الى الميندس إشعارًا 
ف المطالبة .  يتعيف ارساؿ ىذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمميًا ، مبينًا فيو الحدث او الظرؼ الذي أدى الى تكوّ 

 ( يومًا مف تاريخ دراية المقاوؿ او وجوب درايتو بذلؾ الحدث او الظرؼ . 28وذلؾ خالؿ مدة ال تتجاوز )
از ، ولػػف ( يومػػًا تمػػؾ ، فإنػػو لػػف يػػتـ تمديػػد مػػدة االنجػػ28إذا اخفػػؽ المقػػاوؿ فػػي ارسػػاؿ االشػػعار خػػالؿ فتػػرة الػػػ ) 

يكػػػػػوف المقػػػػػاوؿ مسػػػػػتحقًا لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى أي دفعػػػػػة اضػػػػػافية ، وبػػػػػذلؾ يعتبػػػػػر صػػػػػاحب العمػػػػػؿ أنػػػػػو قػػػػػد اخميػػػػػت 
مسػػػػؤوليتو فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتمػػػػؾ المطالبػػػػة . وفيمػػػػا عػػػػدا ذلػػػػؾ ،  فإنػػػػو ينبغػػػػي تطبيػػػػؽ االحكػػػػاـ التاليػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػػذه " 

 المادة ". 
كما يتعيف عمى المقاوؿ ايضًا اف يرسؿ اية إشعارات أخرى تكوف مطموبة بموجب العقد ، واف يقدـ التفاصيؿ المؤيدة  

 لممطالبة ، وذلؾ لكؿ ما لو عالقة بالحدث او الظرؼ المذكوريف . 
ت صحة المطالبة ينبغي عمى المقاوؿ اف يقـو بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستمزمو الضرورة الثبا 

دوف اف يكوف مضطرًا لالقرار  –، إما في الموقع او في أي مكاف آخر مقبوؿ لدى الميندس . ويمكف لمميندس 
بعد تسممو آلي اشعار بموجب ىذه " المادة " ، اف يرصد حفظ السجالت و / او اف  –بمسؤولية صاحب العمؿ عنيا 

صرة . ويتعيف عمى المقاوؿ اف يتيح لمميندس فرصة االطالع عمى يوعز الى المقاوؿ بمواصمة تدويف السجالت المعا
 السجالت وتفحصيا ، واف يقدـ لو نسخًا منيا )اذا طمب منو ذلؾ(.

( يومًا مف تاريخ درايتو بالحدث أو الظرؼ الذي ادى الى 42كما ينبغي عمى المقاوؿ اف يرسؿ الى الميندس خالؿ ) 
ي كاف مفروضًا فيو اف يكوف قد درى بو ( ، او خالؿ اية فترة اخرى يقترحيا تكوف المطالبة ) او مف التاريخ الذ

المقاوؿ ويوافؽ عمييا الميندس ، مطالبًة مفصمًة بصورة وافية وشاممة لمتفاصيؿ المؤيدة السس المطالبة وتمديد 
تكوف المطالبة مفعوؿ المدة و / او الدفعة االضافية المطالب بيا . اما اذا كاف لمحدث او الظرؼ الذي ادى الى 

 مستمر، فإنو : 
 تعتبر المطالبة المفّصمة التي تـ تقديميا مطالبًة مرحمية ، و - أ 
يتعيف عمى المقاوؿ اف يواصؿ ارساؿ المطالبات المرحمية االخرى شيريًا ، مبينًا في كؿ منيا مدة التأخر المتراكـ  -ب 

 المؤيدة حسبما يطمبو الميندس بصورة معقولة .و/ او المبمغ المطالب بو ، وغيرىا مف التفاصيؿ 
 ( يومًا مف تاريخ انتياء اآلثار الناجمة عف28يتعيف عمى المقاوؿ أف يرسؿ مطالبتو النيائية خالؿ ) -ج

 الحدث أو الظرؼ، أو خالؿ أي مدة أخرى قد يقترحيا المقاوؿ ويوافؽ عمييا الميندس.     
 - مف تاريخ تسممو مطالبة ما، او أي تفاصيؿ اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة ( يوماً 42يتعيف عمى الميندس، خالؿ )

اف يقّيـ المطالبة ويرد عمييا اما بالموافقة، او عدـ  –أو خالؿ أي فترة يقترحيا الميندس ويوافؽ عمييا المقاوؿ 
غـ ذلؾ، فانو يعتبر الموافقة مع بياف تعميقاتو مفصمة عمييا ، ولو ايضًا اف يطمب أية تفاصيؿ اخرى ضرورية،ور 
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ممزمًا بتقديـ رّده عمى اسس المطالبة خالؿ تمؾ الفترة ، واذا لـ يِؼ الميندس بيذا االلتزاـ يمكف الي فريؽ اعتبار اف 
المطالبة قد تحولت الى خالؼ، وألي فريؽ أف يحيؿ الخالؼ الى المجمس لمنظر فيو، عمى اف يرفؽ بتمؾ االحالة 

 يندس لـ يِؼ بالتزامو.المذكرات التي تثبت اف الم
يجب اف تتضمف كؿ شيادة دفع تمؾ المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكف إثبات استحقاقيا بصورة معقولة بموجب أي  

مف احكاـ العقد ذات الصمة .  ما لـ ، والى أف ، يتـ تقديـ التفاصيؿ الوافية التي تثبت صحة االدعاء لكامؿ المطالبة 
شأنيا ، يكوف محصورًا بذلؾ الجزء مف المطالبة الذي تمكف مف اف يثبت صحة ادعائو ، فإف استحقاؽ المقاوؿ ب

 بشأنو . 
او اف   -(، باالتفاؽ عمى 3/5يتعيف عمى الميندس خالؿ الفترة المحددة اعاله، اف يتصرؼ وفقًا الحكاـ المادة )  

 يقـو بإعداد التقديرات المتعمقة بخصوص : 
 ( ، و/ أو  8/4( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبؿ أو بعد انقضائيا ( بموجب المادة ) 1) 
 ( الدفعة االضافية ) اف وجدت( مما يستحؽ لممقاوؿ بموجب احكاـ العقد . 2) 
واذا لـ يمتـز المقاوؿ ، تعتبر متطمبات ىذه" المادة " اضافة لتمؾ الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبؽ عمى المطالبة 

باحكاـ ىذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعمؽ بأية مطالبة ، فينبغي اف يؤخذ في االعتبار مدى ) اف وجد ( أثر 
ىذا االخفاؽ عمى التقصي المناسب لممطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة 

 المطالبة قد تـ استبعادىا بموجب الفقرة الثانية مف ىذه " المادة" . مالئمة، اال اذا كانت 
 تعييف مجمس فّض الخالفات ) المجمس(  : (20/2)

"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "               
(، ويتعيف عمى الفريقيف اف يقوما 20/4يتـ فّض الخالفات مف قبؿ "مجمس فّض الخالفات" اعماال الحكاـ المادة ) 

 بتسمية اعضاء المجمس بصورة مشتركة ضمف المدة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة . 
مف اشخاص ذوي يتكوف " المجمس " مف عضو واحد او ثالثة اعضاء كما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة  

تأىيؿ مناسب ) االعضاء ( واذا لـ يكف قد تـ تحديد عدد " االعضاء" ولـ يتـ االتفاؽ مف قبؿ الفريقيف عمى ذلؾ ، 
 فإف العدد يعتبر ثالثة . 

اذا كاف " المجمس " يتكوف مف ثالثة اعضاء يقـو كؿ فريؽ بتسمية عضو واحد لمحصػوؿ عمػى موافقػة الفريػؽ االخػر  
عميو ، ومف ثـ يقـو الفريقاف بالتشاور مع العضويف المعينيف لالتفاؽ عمى العضػو الثالػث ، والػذي يػتـ تعيينػو رئيسػًا 

 لممجمس . 
رشحيف مشارًا الييا في العقد ، فانو يتـ اختيار اسماء االعضاء مف بيف عمى انو اذا كانت ىنالؾ قائمة أعضاء م 

 االسماء الواردة فييا ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبوؿ التعييف كعضو في المجمس . 
ى الشروط تتـ صياغة االتفاقية بيف الفريقيف وعضو المجمس الوحيد او كؿ عضو مف االعضاء الثالثة بحيث يشار ال 

العامة المتعمقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كممحؽ بالشروط الخاصة لمعقد ، مع ادخاؿ اية تعديالت يتفؽ 
 عمييا فيما بينيـ .

المنفرد او لكٍؿ مف  يجب اف يتفؽ الفريقاف عند االتفاؽ عمى شروط التعييف عمى مقدار المكافلة لعضو المجمس 
 ًا عمى مقدار المكافأة الي مف الخبراء الذيف يستشيرىـ المجمس .األعضاء الثالثة ، وايض

يجوز لمفريقيف مجتمعيف ، اذا اتفقا عمى ذلؾ في اي وقت ، احالة اي امر الى المجمس البداء الرأي حولو ، لكنو ال  
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 يحؽ الي فريؽ أف يستشير " المجمس " في أي امر اال بموافقة الفريؽ االخر .  
يقاف عمى ىذا النحو في أي وقت ، فيجوز ليما تعييف شخص او اشخاص بدالء وبتأىيؿ مناسب ) اذا اتفؽ الفر  

ليكوف أو يكونوا بدالء ( لعضٍو او اكثر مف اعضاء المجمس. وما لـ يتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ ، فإف التعييف 
اء ميامو بسبب العجز او الوفاة يصبح نافذًا في حالة استنكاؼ أي عضو عف العمؿ او انو اصبح غير قادر عمى اد

 ، او بسبب االستقالة او انياء التعييف.
اذا حصمت أي مف ىذه الظروؼ ولـ يمكف قد تـ تعييف البديؿ ، فانو يجب تعييف العضو البديؿ باتباع نفس  

االجراءات التي تـ مف خالليا تعييف العضو االصيؿ ، مف حيث تسميتو والموافقة عميو وذلؾ بموجب احكاـ ىذه " 
 المادة " . 

ف ، وليس مف قبؿ أي مف صاحب العمؿ او المقاوؿ باالنفراد . يمكف انياء تعييف أي عضو باتفاؽ الفريقيف مجتمعي 
وما لـ يتـ االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ مف قبؿ الفريقيف ، فاف مدة تعييف " المجمس " ) بما في ذلؾ كؿ عضو فيو ( 

خاصة ( نافذه ، إال اذا تـ النص في الشروط ال 14/12تنتيي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنيا في المادة ) 
 او اتفاقية فض الخالفات عمى غير ذلؾ .

 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييف " المجمس:  (20/3)
Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 

 اذا انطبقت أي مف الحاالت التالية تحديدًا :
الفقػػػرة االولػػػى مػػػف المػػػادة لػػػـ يتفػػػؽ الفريقػػػاف عمػػػى تعيػػػيف عضػػػو المجمػػػس المنفػػػرد فػػػي الموعػػػد المحػػػّدد ضػػػمف  - أ 

 ( ، او 20/2) 
اخفؽ أي فريؽ في تسمية عضو ما ) لمموافقة عميو مف قبؿ الفريؽ االخر ( اذا كاف " المجمس" يتكوف مف  -ب 

 ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او
 اعاله ، او لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف العضو الثالث ) رئيس المجمس ( في الموعد المذكور -ج 
( يومًا مف انتياء ميمة العضو المنفرد لممجمس ،  42لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف أي عضو بديؿ خالؿ مدة )  -د 

او احد االعضاء الثالثة لممجمس ، بسبب استنكافو او بسبب الوفاة او العجز عف اداء المياـ او بسبب االستقالة او 
بناًء عمى طمب أي  –لتعييف أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة انياء التعييف، فعندىا ، تقـو جية ا

ويكوف ىذا  ،بتعييف عضو المجمس ىذا  –الفريقيف  مف الفريقيف أو كمييما وبعد اجراء التشاور الالـز مع كال
الذي قد تـ تعيينو  التعييف نيائيًا وقطعيًا ، كما يتعيف عمى الفريقيف أف يدفعا مكافلة ىذه الجية أو الشخص الرسمي

 مناصفة.

 

 اتخاذ القرار مف قبؿ مجمس فّض الخالفات ) المجمس (: (20/4)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "                      

اذا نشأ خالؼ مف أي نوع كاف بيف الفريقيف ، فيما يتصؿ او ينشأ عف العقد عف تنفيذ االشغاؿ ، بما في ذلؾ أي  
خالؼ حوؿ أي شيادة أو تقديرات أو تعميمات أو رأي او تحديد قيمة مف قبؿ الميندس ، فإنو يمكف الي فريؽ احالة 

نو ، مع ارساؿ نسختيف مف ذلؾ االشعار الى الفريؽ االخر الخالؼ خطيًا الى " المجمس " لدراستو واتخاذ قرار بشأ
 والميندس ، وعمى اف يتـ التنويو بأف احالة الخالؼ ىذه تتـ وفقًا الحكاـ ىذه " المادة " . 

واذا كاف " المجمس " مكونا مف ثالثة اعضاء ، فإف المجمس يعتبر انو قد تسمـ اشعار احالة الخالؼ اليو وفقًا  
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 المادة " بالتاريخ الذي يتسمـ فيو رئيس المجمس مثؿ ىذا االشعار .  الحكاـ ىذه "
يتعيف عمى الفريقيف اف يقدما الى المجمس كؿ المعمومات االضافية بدوف تواٍف ، واف يوفرا امكانية الدخوؿ الى  

ف ذلؾ الخالؼ ، الموقع والتسييالت المناسبة مما قد يطمبو " المجمس " لغرض تمكيف المجمس مف اتخاذ قرار بشأ
 ويفترض ضمنًا اف المجمس ال يعمؿ كييئة تحكيـ.

( يوما مف تاريخ تسممو اشعارًا بإحالة الخالؼ اليو ، او خالؿ اية 84يتعيف عمى " المجمس " خالؿ مدة ال تتجاوز )  
فترة اخرى يقترحيا المجمس ويوافؽ عمييا الفريقاف ، اف يتخذ قراره بشأنو ، ويشترط في ىذا القرار اف يكوف معمال ، 

كاـ ىذه " المادة " . ويعتبر ىذا القرار ممزمًا لمفريقيف ويتعيف عمييما واف ينوه فيو عمى انو يتـ اصداره عماًل باح
تنفيذه ما لـ وحتى تتـ مراجعتو بطريقة التسوية الوّدية او مف خالؿ اجراءات التحكيـ كما سيرد الحقًا ، وما لـ يكف 

لحالة اف يستمر في تنفيذ قد جرى التخمي عف العقد او نقضو او انيائو ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ في مثؿ ىذه ا
 االشغاؿ وفقًا الحكاـ العقد . 

( يومًا مف تاريخ تسممو لمقرار ، اف يرسؿ إشعارًا 28بقرار " المجمس "  فعميو خالؿ ) أحد الفريقيف ضاذا لـ ير  
مًا ) او ( يو 84لمفريؽ االخر يعممو فيو بعدـ رضاه . واذا لـ يتمكف " المجمس " مف اصدار قراره خالؿ فترة الػ )

حسبما يتفؽ عميو خالفًا لذلؾ ( مف تاريخ تسممو طمب احالة الخالؼ اليو ، عندئذ يجوز ألي فريؽ خالؿ فترة الػ 
 ( يومًا المنقضية ، اف يعمـ الفريؽ االخر بعدـ رضاه . 84( يومًا التالية لفترة الػ )28)

واسػػػػباب عػػػػدـ الرضػػػػى فػػػػي ذلػػػػؾ اإلشػػػػعار ، فػػػػي أي مػػػػف ىػػػػاتيف الحػػػػالتيف ، يتعػػػػيف بيػػػػاف االمػػػػر المتنػػػػازع عميػػػػو  
وكػػػذلؾ التنويػػػو عمػػػى انػػػو يػػػتـ اصػػػداره بموجػػػب احكػػػاـ ىػػػذه " المػػػادة " . وباسػػػتثناء مػػػا يػػػرد تاليػػػًا فػػػي المػػػادتيف 

( فإنػػػػو ال يجػػػػوز ألي فريػػػػؽ المباشػػػػرة بػػػػأجراءات التحكػػػػيـ حػػػػوؿ الخػػػػالؼ، اال اذا تػػػػـ اصػػػػدار  20/8 (و )20/7)
 لمحدد في ىذه " المادة " . االشعار بعدـ الرضى عمى النحو ا

أمػػػا اذا قػػػاـ " المجمػػػس " باصػػػدار قػػػراره المتعمػػػؽ بػػػأي أمػػػر متنػػػازع عميػػػو ، ولػػػـ يصػػػدر إشػػػعار بعػػػدـ الرضػػػا مػػػف  
( يومػػػًا مػػػف بعػػػد تػػػاريخ تسػػػممو لمقػػػرار ، فػػػإف قػػػرار " المجمػػػس " يصػػػبح نيائيػػػًا وممزمػػػا لكػػػال 28أي فريػػػؽ خػػػالؿ )

 الفريقيف . 
 "Amicable Settlement": التسوية الودية  (20/5)

( اعاله ، فإنو يتعيف عمػى الفػريقيف محاولػة تسػوية الخػالؼ بشػكؿ 20/4اذا صدر اشعار بعدـ الرضى اعمااًل لممادة ) 
ودي ومالـ يتفؽ الفريقاف عمى خالؼ ذلؾ، فإنو يجوز البػدء بػإجراءات التحكػيـ فػي أو بعػد اليػوـ السػادس والخمسػيف 

 محاولة تسوية الخالؼ بينيما وديًا .   مف تاريخ ارساؿ االشعار بعدـ الرضى ، حتى لو لـ تتـ
 " Arbitration"   التحكيػػـ : (20/6)
مػػا لػػـ يكػػف قػػد تمػػت تسػػوية الخػػالؼ وديػػًا ، فػػإف أي خػػالؼ حػػوؿ قػػرار " المجمػػس " ) اف وجػػد ( بشػػأنو، ممػػا لػػـ  

يصػػػبح نيائيػػػًا وممزمػػػًا، تػػػتـ تسػػػويتو) بواسػػػطة التحكػػػيـ الػػػدولي(. ومػػػا لػػػـ يتفػػػؽ الفريقػػػاف عمػػػى غيػػػر ذلػػػؾ، فانػػػو 
:-   

 .( ، وI.C.Cعف غرفة التجارة الدولية )تتـ تسوية الخالؼ نيائيًا بموجب قواعد التحكيـ الصادرة   -أ 
تػػػػتـ تسػػػػوية الخػػػػالؼ مػػػػف قبػػػػؿ ىيئػػػػة تحكػػػػيـ مكونػػػػة مػػػػف ثالثػػػػة اعضػػػػاء يعينػػػػوف بموجػػػػب قواعػػػػد التحكػػػػيـ  -ب 

 المذكورة ، و 
 ( . 1/4تتـ اجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة في المادة ) -ج 
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تتمتع ىيئة التحكيـ بصالحية كاممة لمكشؼ ومراجعة وتنقيح اية شيادة او تقديرات او تعميمات او اراء او تقييـ صدر  
عف الميندس ، وأي قرار صادر عف مجمس فّض الخالفات فيما يتعمؽ بالخالؼ ، عممًا بأنو ال شئ يمكف اف ينزع 

 دالء بشيادتو او تقديـ ادلة في أي امر متعمؽ بالخالؼ . االىمية عف الميندس مف المثوؿ اماـ ىيئة التحكيـ لإل
كما ينبغي عدـ تقييد أي مف الفريقيف في االجراءات اماـ ىيئة التحكيـ بخصوص البينات او الحجب التي سبؽ  

ممجمس طرحيا اماـ " المجمس " قبؿ اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدـ الرضى ، كما يعتبر أي قراٍر  ل
 " بّينو مقبولة في التحكيـ . 

يجوز المباشرة بالتحكيـ قبؿ او بعد انجاز االشغاؿ ، ويجب اف ال تتأثر التزامات أي مف الفريقيف أو الميندس أو "  
 المجمس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيـ اثناء تنفيذ االشغاؿ . 

 عدـ االمتثاؿ لقرار " المجمس " : (20/7)
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "     

 في حالة انو : 
 ( ، و 20/4لـ يقـ أي فريؽ بإرساؿ اشعار بعدـ الرضى خالؿ الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 اصبح قرار " المجمس " المتعمؽ بالخالؼ المنظور ) اف وجد ( نيائيًا وممزمًا ، و  -ب 
 اخفؽ أي فريؽ في االمتثاؿ ليذا القرار ،  -ج 
اف يحيػػػػػػػؿ  –بػػػػػػػدوف االجحػػػػػػػاؼ بػػػػػػػأي حقػػػػػػػوؽ اخػػػػػػػرى قػػػػػػػد تكػػػػػػػوف لػػػػػػػو  –عندئػػػػػػػذ ، يمكػػػػػػػف لمفريػػػػػػػؽ االخػػػػػػػر  

( وفػػػػػػي مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة ، ال تطبػػػػػػؽ 20/6موضػػػػػػوع عػػػػػػدـ االمتثػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا الػػػػػػى التحكػػػػػػيـ بموجػػػػػػب المػػػػػػادة )
 ( المتعمقة بالتسوية الودية.20/5( المتعمقة بقرار المجمس و )20/4احكاـ المادتيف )

 انقضاء فترة تعييف ) المجمس(  : (20/8)
  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "          

اذا نشػػػأ أي خػػػالؼ بػػػيف الفػػػريقيف فيمػػػا يتصػػػؿ بالعقػػػد او ممػػػا ىػػػو ناشػػػئ عنػػػو او عػػػف تنفيػػػذ االشػػػغاؿ ، ولػػػـ يكػػػف  
ىنالػػػػؾ وجػػػػود " لمجمػػػػس " فػػػػّض الخالفػػػػات " سػػػػواء بسػػػػبب انقضػػػػاء فتػػػػرة تعيينػػػػو ، او لغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف االسػػػػباب، 

 فإنو : 
( المتعمقػػػػػة بالتسػػػػػوية 20/5( المتعمقػػػػػة بقػػػػػرار المجمػػػػػس ، وال المػػػػػادة )20/4ال يػػػػػتـ تطبيػػػػػؽ احكػػػػػاـ المػػػػػادة ) -أ 

 الودية ، و 
 ( . 20/6يمكف اف يحاؿ الخالؼ مباشرة الى التحكيـ بموجب احكاـ المادة ) -ب 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ اإلنشائية لممشػاريع

 
  2013 المعدلة الثانية طبعةال

 
 

 الجػػزء الثالػث 
 الشػػػروط الخاصػػػة  
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 الفيرس 
 99 الشروط الخاصة - أ الجزء الثالث

 103 األحكػاـ العامة األكؿ
 105 صاحب العمػػؿ الثاني
 106 المينػػػػدس الثمث
 107 المقػػػػػاوؿ الرابع
 109 المستخدموف والعماؿ السادس
 111 والمواد والمصنعيةالتجييزات اآللية  السابع
 112 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ الثامف
 113 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 114 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ العاشر

 116  المسؤولية عف العيوب الحادم عشر
 117 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة  الثاني عشر
 118 والتعديالتالتغيػيرات  الثالث عشر
 120 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ  السادس عشر  122 تعميؽ العمؿ وا 
 123 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 125 التأمػػػػػيف الثامف عشر
 127 المطالبات والخالفات والتحكيـ العشركف

 129 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 1134 مطموبو مف المقاوؿمعمومات  
 136 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 137 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 138 ممحؽ عرض المناقصة 2ج
 142 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 143 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 145 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعضو واحد (  5ج
 146 اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء ( نموذج 6ج

 147 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 150 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 151 نموذج ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج
 152 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 153 نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ االشغاؿ  10ج
 154 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 155 نموذج التزامات المقاوؿ 12ج
 156 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى  13ج
 157 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة  14ج
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 عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية

  الشروط الخاصةالجزء الثالث : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 .....................................................ذراع قماش -إنشاء وحدات سكنية  المشروع:
     

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

 ........................................................................0202ـ. خ.     / العطاء رقـ: 
 
 
 
 الشروط الخاصة . - أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .  -ج

     
 
 

يعتبر ىذا الجزء مف دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في ىذا     
 الجزء كشروط خاصة لمعقد .

العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ بو بالقدر إّف ما يرد في ىذه الشروط مف إضافة أو إلغاء أو تعديؿ عمى مواد الشروط     
 الذي يفسر أو يضيؼ أو يمغي أو يعّدؿ عمى تمؾ " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ
 

 األحكاـ العامة  -
 صاحب العمؿ -
 المينػػدس -
 المقػػػاكؿ -
 المستخدمكف كالعماؿ -
 التجييزات كالمكاد كالمصنعية -
 المباشرة كالتأخيرات كتعميؽ العمؿ  -
 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  -
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 الفصؿ األوؿ
 العامةاألحكاـ  

  "General Provisions " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )
 

 ( ما يمي :1/1/2/2يضاؼ إلى البند )
 " ويعتبر صاحب العمؿ الفريؽ األوؿ في العقد " 

 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11)البند 
 الموظؼ:

الموظؼ الرسمي أو المستخدـ أو الممثؿ أو الوكيؿ لدى صاحب العمؿ أو مف يمثمو صاحب العمؿ، و يشمؿ ذلؾ  
 العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة.

 

 ( 1/1/3/1البند )
 -ويستعاض عنو بالفقرة التالية :يمغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة  –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تـ النص في ممحؽ  ( يوماً 14يعني التاريخ الذي يسبؽ الموعد النيائي اليداع عروض المناقصات بػ )

 عرض المناقصة عمى غير ذلؾ  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقولة

ذا طرأت الحاجة لتكوف أكثر مف تمؾ المدة فيجب أف ( 14ىي المدة التي ال تزيد عف ) يوما، أينما وجدت، وا 
 يكوف تبريرىا مقبوال مف صاحب العمؿ.

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاؼ البنداف التالياف إلى نياية المادة :

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى :
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االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية ىي جميع العموالت أو أتعاب 
دفعيا المقاوؿ أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف " ويشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وصفًا مفصاًل 

اشر أو غير مباشر مف قبؿ المقاوؿ أو نيابة عنو ، ليذه الدفعات األخرى وسببيا ، سواء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مب
أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى 

مفاوضات التي تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاوده نفسيا واإلحالة عمى المقاوؿ أو ال
 تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعاًل. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

ىي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو قيمة 
ىذه المبالغ أو تقديـ ىذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كاف  مادية أو الوعود أو التعيدات لدفع مثؿ

ذلؾ تـ مف قبؿ المقاوؿ أو نيابة عنو أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مف مستخدمييـ ووكالئيـ أو ممثمييـ 
لؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا والتي تدفع إلى أي " موظؼ " سواء تصرؼ بصفة رسمية أـ ال و ذ

 العقد أو عممية المناقصة / المزاودة  نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعاًل .
 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
 روط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ " بحيث يحسب الربح بنسبة" في كؿ ش

 ج( (. -16/4% ( مف ىذه الكمفة "  ) وىذه النسبة ال تنطبؽ عمى الربح الفائت الوارد في المادة )5)  
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 

 تعاض عنيا بالفقرة التالية :تمغى الفقرة األخيرة مف النص األساسي ويس
" كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يدفع رسـو الطوابع وغيرىا مف النفقات المشابية التي قد تتحقؽ عمى إبراـ ىذه االتفاقية بموجب 

 القوانيف النافذة " .
 
 
 

 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

99 

 

 الفصؿ الثاني
 صاحب العمؿ

 "The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أفراد صاحب العمؿ : –(  2/3المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" فػػػي حالػػػة وجػػػود مقػػػاوليف آخػػػريف يعممػػػوف فػػػي الموقػػػع لصػػػالح صػػػاحب العمػػػؿ ، فإنػػػو يجػػػب تضػػػميف عقػػػودىـ أحكامػػػًا مماثمػػػة 
ف وااللتػػػػزاـ بتػػػػوفير إجػػػػراءات السػػػػالمة ، كمػػػػا يتعػػػػيف عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ أف يشػػػػعر المقػػػػاوؿ بوجػػػػود ىػػػػؤالء المقػػػػاوليف لمتعػػػػاو

 اآلخريف " .
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمؿ : –(  2/4المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

مقاوؿ عنيا متمثمة في كتاب التزاـ باإلنفاؽ عمى المشروع خالؿ مدة " تكوف الترتيبات المالية التي يقـو صاحب العمؿ بإشعار ال
 اإلنجاز ، إاّل إذا تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ترتيبات أخرى حسب ظروؼ المشروع وطريقة تمويمو وخصوصياتو األخرى " .
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 الفصؿ الثالث
 الميندس      

       " The Engineer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         

 : واجبات وصالحية الميندس –(  3/1المادة ) 
 

يمارس الميندس الصالحيات المنوطة بو تحديدًا في العقد ، أو تمؾ المفيومة مف العقد ضمنًا بحكـ الضرورة ويتعيف  عميو الحصوؿ 
عالـ المقاوؿ خطّيًا بذلؾعمى موافقة صاحب العمؿ   في األمور التالية : المسبقة وا 

 
 إصدار التعميمات بتغيير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 الموافقة عمى تعيػيف المقاوليف الفرعيػيف . -4
 إصدار األمر بتعميؽ العمؿ . -5
 

 : استبداؿ الميندس –(  3/4المادة ) 
 

 -األصمي ويستعاض عنو بما يمي :يمغى النص 
( يوما مف تاريخ االستبداؿ أف يشعر 28إذا اعتـز صاحب العمؿ استبداؿ الميندس ، فإنو يتعيف عميو قبؿ ميمة ال تقؿ عف )

ذا كاف لممقاوؿ اعتراض معقوؿ عميو فإنو  المقاوؿ بذلؾ ، وأف يحدد في إشعاره اسـ وعنواف وتفاصيؿ خبرة الميندس البديؿ . وا 
( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار صاحب العمؿ مع بياف التفاصيؿ  14يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ بذلؾ خالؿ )

المدعمة العتراضو. ولدى تسمـ صاحب العمؿ لمثؿ ىذا اإلشعار والتفاصيؿ المذكورة ، يقـو صاحب العمؿ باتخاذ القرار الذي يرتئيو 
 ويكوف قراره نيائيًا وباتًا .

 

 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
" لمميندس أو لممثؿ المقاوؿ أف يدعو كؿ منيما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمؿ ، ويتعيف عمى الميندس في 

لى  صاحب العمؿ ، مع مراعاة أف تكوف مثؿ ىذه الحالة أف يسجؿ محضرًا لحيثيات االجتماع ويسمـ نسخة منو لكؿ مف الحاضريف وا 
 المسؤوليات عف أية أفعاؿ مطموبة مف أي منيـ متوافقة مع أحكاـ العقد " .
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 الفصؿ الرابع 
 المقاكؿ

   "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضماف األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يمغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة مف المادة األصمية ويستعاض عنو بالتالي :
 

( يومًا مف تاريخ تسممو لكتاب القبوؿ إاّل إذا نص عمى 14يتعيف عمى المقاوؿ أف يقدـ ضماف األداء إلى صاحب العمؿ خالؿ )"
ذلؾ يعتبر المقاوؿ مستنكفًا عف عرض مناقصتو ويحؽ لصاحب خالؼ ذلؾ ، وأف يرسؿ نسخة مف الضماف إلى الميندس . وبخالؼ 

 العمؿ أف يصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ وأف تقدـ بيا.

ينبغي أف يكوف ضماف االداء صادرًا مف دولة موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ وأف يقدمو المقاوؿ حسب النموذج المرفؽ بيذه 
ذا كاف ضماف األداء ك فالة بنكية فإنو يجب إصداره مف قبؿ بنؾ محمي مرخص ، كما يجب تعزيز أي ضماف الشروط الخاصة . وا 

ذا لـ يكف الضماف بنموذج كفالة بنكية فإنو يتعيف أف يكوف  صادر عف أي بنؾ أجنبي مف قبؿ أحد البنوؾ المحمية المرخصة . وا 
 ى صاحب العمؿ .صادرًا عف مؤسسة مالية مسجمة ومرخصة لمعمؿ في األردف وأف يكوف مقبواًل لد

% مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػػد ، أو أف 5بعػػػػد صػػػػدور شػػػػيادة تسػػػػػمـ األشػػػػغاؿ يمكػػػػف أف تخفػػػػػض قيمػػػػة ضػػػػماف األداء لتصػػػػبح بنسػػػػػبة 
% مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػد ، أو تخفػػػػيض قيمػػػػة ضػػػػماف 5يسػػػػتبدؿ بيػػػػا ضػػػػماف إصػػػػالح العيػػػػوب ) كفالػػػػة إصػػػػالح العيػػػػوب ( بواقػػػػع  

 %( .5األداء إلى )
كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يتأكد مف أف يبقى ضماف األداء ساري المفعوؿ بالقيمة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة إلى أف 
ذا احتوت شروط الضماف عمى تاريخ النقضائو ، وتبيف بأّف المقاوؿ لف يكوف مخواًل بتسمـ أي مف  ينجز المقاوؿ األشغاؿ . وا 

ُُ . فإنو يتعيف عميو أف يقـو بتمديد  28يسبؽ الموعد النيائي لصالحية أي منيما بمدة )شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ  ( يومًا
 . "سرياف الضماف إلى أف يتـ إنجاز األشغاؿ أو إصالح العيوب حسب واقع الحاؿ 

 

 المقاولوف الفرعيوف : –(  4/4المادة ) 
 يضاؼ ما يمي إلى نياية " المادة " :

 

% ( 33لمجمػػػوع المقػػػاوالت الفرعيػػػة التػػػي يسػػػػمح لممقػػػاوؿ الرئيسػػػي إيكاليػػػا إلػػػى المقػػػاوليف الفرعيػػػػيف ىػػػػو )إّف الحػػػد األقصػػػى 
مػػػف قيمػػػة العقػػػد المقبولػػػة وفقػػػًا السػػػعار العقػػػد إاّل إذا كػػػاف المقػػػاوؿ الفرعػػػي مطموبػػػًا بموجػػػب العقػػػد ، وعمػػػى المقػػػاوؿ أف يرفػػػؽ 

لػػػى المقػػػاوليف الفرعيػػػػيف مػػػع تحديػػػد النسػػػبة مػػػف قيمػػػة العقػػػد لكمعمػػػؿ بعرضػػػو كشػػػفًا يبػػػيف فيػػػو األعمػػػاؿ التػػػي سػػػيقـو بإيكاليػػػا إ
سػػػينفذ مػػػف قبػػػؿ أي مقػػػاولفرعي . عمػػػى المقػػػاوؿ أثنػػػاء فتػػػرة التنفيػػػذ تزويػػػد المينػػػدس وصػػػاحب العمػػػؿ بنسػػػخ عػػػف جميػػػع عقػػػود 

بػػػالغ صػػػاح ب العمػػػؿ عػػػف أيػػػة المقػػػاوالت الفرعيػػػة ، كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس التأكػػػد مػػػف عػػػدـ تجػػػاوز النسػػػبة المبينػػػة آنفػػػًا وا 
 مخالفات بيذا الخصوص .

مػػػف قػػػانوف مقػػػاولي اإلنشػػػاءات، فيػػػتـ اإللتػػػزاـ بالنسػػػبة التػػػي يقررىػػػا  16فػػػي حػػػاؿ العطػػػاءات التػػػي تنطبػػػؽ عمييػػػا أحكػػػاـ المػػػادة 
 مجمس الوزراء .
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 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرتاف التاليتاف إلى نياية المادة :

عػػدة مقػػاوليف يعممػػوف فػػي الموقػػع فػػي نفػػس الوقػػت ، تػػتـ إعػػادة النظػػر فػػي قائمػػة إجػػراءات السػػالمة المطموبػػة مػػف  " إذا كػػاف ىنالػػؾ
 المقاوؿ ، وفي ىذه الحالة يتـ تحديد التزامات صاحب العمؿ بشأنيا .

قػػًا ألحكػػاـ كػػودات البنػػاء يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ وصػػاحب العمػػؿ والمينػػدس االلتػػزاـ بػػأمور السػػالمة العامػػة واألمػػور المتعمقػػة بيػػا " وف
 الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

إذا قرر صاحب العمؿ أّف ىنالؾ حاجة إلى وجود نظاـ لتوكيد الجودة في األشػغاؿ فإنػو يتعػيف بيػاف ذلػؾ فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة 
يراد التفاصيؿ في وثائؽ العقد فاف لـ يتـ بيا  ف ذلؾ فال يكوف نظاـ الجودة مطموبًا..أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، وا 

 معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا: –(  4/20المادة ) 
 

يجب أف يحدد في الشروط الخاصػة اإلضػافية كػؿ بنػد مػف المعػدات أو المػواد التػي سػيقوـ صػاحب العمػؿ بتشػغيميا أو بتقػديميا إلػى 
تحديد األحكػاـ األخػرى لتوضػيح نػواحي المسػؤولية والتأمينػات فػي الشػروط  المقاوؿ بصورة مفصمة ، ولبعض أنواع التسييالت يتعيف

 الخاصة اإلضافية .
 األمف في الموقع : –(  4/22المادة ) 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
الموجوديف فػي الموقػع  " إذا تواجد أكثر مف مقاوؿ في الموقع ، فإنو يجب تحديد مسؤولية صاحب العمؿ وكؿ مف المقاوليف اآلخريف

 في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغاؿ المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 
 األشغاؿ المؤقتة :

 

دامتيػػا وصػػيانتيا وتشػػغيميا ، فػػي جػػدوؿ  -أ يػػتـ بيػػاف متطمبػػات األشػػغاؿ المؤقتػػة المطمػػوب مػػف المقػػاوؿ تنفيػػذىا أو تقػػديميا وا 
 التمييدية .الكميات كبنود في قسـ األعماؿ 

 كما يتعيف بياف أية أشغاؿ مؤقتة سيقـو صاحب العمؿ بتزويدىا . -ب
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 الفصؿ السادس
 المستخدمكف كالعماؿ 
   "Staff and Labour " 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 المستخدميف والعماؿ :تعيػيف   –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
 " يتعيف عمى المقاوؿ مراعاة األنظمة والقوانيف المتعمقة باستخداـ العماؿ األجانب وااللتزاـ باتباع القوانيف المحمية المرعية بخصوص

 اإلقامة وتصاريح العمؿ المتعمقة بيـ " .
 
 
 

 العمؿ :ساعات  –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" تكوف أياـ العمؿ خالؿ األسبوع : ) السبت ، األحد ، االثنيف ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمؿ يوميًا 

 بحيث ال يستثنى يـو السبت مف أياـ العمؿ األسبوعية " .
 

 مناظرة المقاوؿ :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" لمتأكد مف حسف استعماؿ لغة االتصاالت ، يمكف تحديد نسبة المستخدميف لدى المقاوؿ الذيف يجب أف يستخدموا ىذه المغة 

 بطالقة ، أو انو يتعيف عمى المقاوؿ توظيؼ عدد مناسب مف المترجميف  " .
 
 

 :مستخدمو المقاوؿ  –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد ومؤىالت جياز المقاوؿ المنفذ ، حسب ما ىو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
مف يتعيف عمى المقاوؿ في كؿ وقت أف يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدميف والعماؿ العامميف في الموقع 

أذى الحشرات والقوارض ، وأف يقمؿ مف خطرىا عمى الصحة . كما يتعيف عميو أف يوفر أدوية  الوقاية المناسبة ضدىا 
 لمستخدميو وأف يتقيد بأية تعميمات صادرة عف أي سمطة صحية محمية ، بما فييا استعماؿ مبيدات الحشرات .

 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
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عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أف يسمح أو يتغاضى عف يحظر 
 قياـ عمالو ومستخدميو أو عماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف بتعاطييا في الموقع .

 

 حظر استعماؿ األسمحة : -ج
 

أسمحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعيا يحظر عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ ، أو أف يستعمؿ فيو أية 
القانوف ، ويجب عميو أف يمنع عمالو ومستخدميو وعماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف مف حيازة ىذه األسمحة 

 والذخائر في الموقع .
 

 احتراـ الشعائر الدينية وااللتزاـ بالعطؿ الرسمية : -د
 

 وأف يراعي الشعائر الدينية المتعارؼ عمييا .عمى المقاوؿ أف يتقيد بأياـ األعياد الرسمية 
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 الفصؿ السابع 
 التجييزات اآللية كالمكاد كالمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" إذا كانت األشغاؿ تنفذ بقروض مف قبؿ مؤسسة مالية تقتضي قواعدىا إلزاـ صاحب العمؿ بشراء بعض التجييزات أو المواد مف 

 Eligibleأسواؽ محددة وضمف شروط محددة فيتـ االلتزاـ بذلؾ ، حسب ما ىو منصوص عميو في بياف " دوؿ المصدر المؤىمة " 
Source Countries  " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

إيضاحا لما ورد في ىذه المادة  فإّف المقاوؿ يتحمؿ  تكاليؼ ما يترتب عمى إجراء االختبارات المنصوص عمييا في العقد ) بما فييا 
 المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 الفصؿ الثامف
 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
ذا كانػػت األشػػغاؿ سػػوؼ يػػتـ تسػػمميا عمػػى مراحػػؿ ، فإنػػو يجػػب تحديػػد تمػػؾ  المراحػػؿ كأقسػػاـ فػػي ممحػػؽ عػػرض المناقصػػة أو فػػي " وا 

 الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 

 برنامب العمؿ : –(  8/3المادة ) 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
 ( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار الميندس بضرورة تقديميا .14" يتعيف عمى المقاوؿ أف يقّدـ برامب العمؿ المعّدلة خالؿ )

 
 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 

ينص في ممحؽ عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية عمى قيمة تعويضات التأخير لكؿ قسـ مف االشغاؿ وكيفية 
 احتسابيا في حالة التراكـ .

 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كانػػت حاجػػة صػػاحب العمػػؿ تسػػتدعي إشػػغاؿ  المشػػروع فػػي وقػػت مبكػػر ، تكػػوف قيمػػة  " مكافػػأة اإلنجػػاز المبكػػر حسػػب مػػا ىػػو 

 وفي حاؿ وجودىا فإنو يتـ تفصيؿ ذلؾ في الشروط الخاصة االضافية .منصوص عميو " في ممحؽ عرض المناقصة ، 
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 الفصؿ التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 التزامات المقاوؿ : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .

ذا كانت األشغاؿ  " يتعيف أف ينص في " المواصفات " عمى تحديد االختبارات التي يجب إجراؤىا قبؿ إصدار شيادة تسمـ األشغاؿ ،  وا 
سوؼ يتـ اختبارىا وتسمميا عمى مراحؿ ، فإفّ  متطمبات االختبارات يجب أف تأخذ في الحسباف أّف بعض أجزاء األشغاؿ غير مكتممػة 

. " 
 فحص كتشغيؿ كافة االعماؿ الكيركميكانيكيو . -1
 المشركع . الفحكضات المقرره في المكاصفات العامو لمختمؼ بنكد االعماؿ كمكاد -2
 لممشركع كامال" . As Builtتقديـ كاعتماد مخططات  -3

 
يعتبر المقاكؿ ممتزما" باجراء كافة االختبارات كالتجارب كتقديـ العينات كالمصنعيات الالزمو كذلؾ لضماف تحقيؽ 

مؿ كذلؾ الجكده المطمكبو كطبقا" لما كرد بمختمؼ كثائؽ العطاء كتمؾ التي يطمبيا الميندس المشرؼ كصاحب الع
 عمى نفقة كمسؤكلية المقاكؿ .
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 الفصؿ العاشر
 تسمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ 
"Employers Taking - Over  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تسمـ األشغاؿ وأقساـ األشغاؿ :  –(  10/1المادة ) 

 

 -الثالثة التي تبدأ بػ ) يتعيف عمى الميندس ..... ( إلى نياية المادة ويستعاض عنيا بما يمي :تمغى الفقرة 
 
عندما يتـ إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أي قسـ منيا " حسبما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة " ، وبحيث يمكف  -أ

د إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" المطموبة بموجب استعماليا لمغاية التي أنشئت مف أجميا بشكؿ مناسب ، ويتبيف أنيا ق
رساؿ نسخة مف اشعاره إلى صاحب العمؿ ( عمى أف يرفؽ بيذا  العقد ، فيجوز لممقاوؿ أف يشعر الميندس بذلؾ ) وا 

 األشعار تعيدًا منو بإنجاز أية إصالحات أو أعماؿ متبقية بالسرعة الالزمة خالؿ فترة اإلشعار بالعيوب .
 ىذا األشعار المشار إليو والتعيد الخطي المرفؽ بو طمبًا مقدمًا إلى الميندس إلصدار شيادة تسمـ األشغاؿ .ويعتبر  

( يومًا مف تاريخ تسممو طمب المقاوؿ بالكشؼ عمى األشغاؿ ، ويقدـ تقريرًا بنتيجة كشفو إلى 14يقـو الميندس خالؿ )   -ب
رساؿ نسخة عنو إلى المقاوؿ ( ، فإما أف يشيد بأّف األشغاؿ قد أنجزت وأنيا في وضع  صاحب العمؿ خالؿ ىذه المدة ) وا 

قابؿ لمتسمـ ، أو أف يصدر تعميمات خطية إلى المقاوؿ يبيف فييا األمور التي يترتب عمى المقاوؿ استكماليا قبؿ إجراء 
حيح األشغاؿ بشكؿ مقبوؿ لدى عممية التسمـ ، ويحدد لممقاوؿ الفترة الزمنية الالزمة الستكماؿ األعماؿ المتبقية وتص

 الميندس 
( يومًا األنفة الذكر دوف أف يقدـ الميندس تقريرًا بنتيجة كشفو إلى صاحب العمؿ يقـو صاحب 14) وفي حاؿ انقضاء مدة )

اؿ العمؿ بالتحقؽ مف الواقع بالطريقة التي يختارىا ولو اف يشكؿ لجنة تسمـ األشغاؿ أو الطمب مف المقاوؿ باستكماؿ االعم
 تمييدًا الجراء عممية التسمـ وتحديد تاريخ التسمـ ( .

   
يوما مف تسممو تقرير الميندس ) الذي يشيد فيو بأّف األشغاؿ قد تـ إنجازىا وأنيا في وضع ( 21) يقـو صاحب العمؿ خالؿ   –ج 

عمى أف ال يتجاوز عدد ( يومًا المشار الييا اعاله 14)ػ بعد انقضاء مدة القابؿ لمتسمـ ( بتشكيؿ لجنة تسمـ األشغاؿ 
) ويكوف الميندس أحد أعضائيا ( ويبمغ المقاوؿ بالموعد المحدد لمعاينة األشغاؿ ، وفي أثناء ذلؾ   –أعضائيا عف سبعة 

 .يقوـ الميندس مع المقاوؿ بإعداد ما يمـز مف كشوؼ وبيانات وجداوؿ ومخططات الزمة لتسييؿ ميمة المجنة

، فعندىا ( يوما المحددة في الفقرة )ج( 21صاحب العمؿ عف تشكيؿ لجنة استالـ االشغاؿ خالؿ فترة الػ )في حاؿ تخمؼ  -
( مع التزاـ المقاوؿ التاـ باستكماؿ 10/1يجب اعتبار المشروع قد قد تـ تسممو )وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/

 وفقا لشروط العقد.جميع االعماؿ الناقصة و معالجة العيوب 
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( أياـ مف تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضور المقاوؿ أو مف يفوضو ، ومف ثـ تقـو بإعداد 10تقـو المجنة خالؿ ) -د
، ويوقع عميو أعضاء المجنة والمقاوؿ أو وكيمو المفوض ، وتسمـ نسخ منو إلى كؿ مف صاحب  محضر تسمـ األشغاؿ

عدادالعمؿ والمقاوؿ والميندس ، و  ( يومًا مف 28)التقرير خالؿ مدة أقصاىا  في حالة تخمؼ المجنة عف إجراء المعاينة وا 
تاريخ انتياء المدة المحددة آنفًا ، عندئٍذ يعتبر في ىذه الحالة تاريخ التسمـ ىو تاريخ تقرير الميندس المشار اليو في 

 الفقرة ) ب ( أعاله .
 

توقيع المحضر المتضمف تسمـ األشغاؿ أف يصدر شيادة تسمـ األشغاؿ /  ( أياـ مف7يتعيف عمى الميندس خالؿ ) -ىػ
محددًا فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بموجب العقد ، ويعتبر ىذا التاريخ ىو تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيوب ، كما 

وؿ والتي يتعيف يتعيف عمى الميندس أف يرفؽ بالشيادة كشفًا باألعماؿ المتبقية واإلصالحات المطموبة مف المقا
 عمى المقاوؿ أف ينفذىا خالؿ مدة محددة مف بدء فترة األشعار بالعيوب .

 

( أياـ مف تاريخ توقيع  7يحؽ لممقاوؿ إبداء مالحظاتو أو اعتراضو عمى تقرير المجنة ، عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ )  -و
 وتقديـ تنسيبو إلى صاحب العمؿ . التقرير ويقدـ اعتراضو خطيًا إلى الميندس الذي يتعيف عميو دراسة األمر
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 الفصؿ الحادي عشر 
 المسؤكلية عف العيكب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 "Performance Certificate"( شيادة االداء :11/9المادة )

 
 إضافة الجممة التالية إلى نياية المادة: 

 (.) وتعتبر األشغاؿ مقبولة عقديا في حاؿ تأخر صاحب العمؿ بإصدار ىذه الشيادة بعد انتياء الفترة المحددة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

111 

 

 الفصؿ الثاني عشر
 كيؿ األشغاؿ كتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 -تمغى الفقرتاف ) أ ، ب ( مف ىذه المادة ويستعاض عنيما بما يمي :
 

% ( مف الكمية المدونة في جدوؿ الكميات أو في أي 20إذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد أو ينقص عف )  -أ
% مف قيمة 1جدوؿ مسّعر آخر ، وكاف حاصؿ ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد ليذا البند يتجاوز 

 شارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت أو العقد المقبولة ، وأّف ىذا البند لـ تتـ اإل

 -ب
 إّف العمؿ صدر بشأنو تعميمات بتغيػير بموجب أحكاـ الفصؿ " الثالث عشر " ، و   -1
 أنو ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ، و - 2
أي بند مف بنود العقد ، أو أّف أنو ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّف طبيعة العمؿ فيو ليست متشابية مع  -3 

 العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظروؼ مشابية لظروفو .
 

يتـ اشتقاؽ سعر الوحدة الجديد مف أسعار بنود العقد ذات الصمة ، مع تعديالت معقولة لشموؿ أثر األمور الموصوفة  في 
 الفقرتيف ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما ىو واجب لمتطبيؽ منيا .

يكف ىناؾ بنود ذات صمة الشتقاؽ سعر الوحدة الجديد ، فإنو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكمفة المعقولة لتنفيذ إذا لـ 
 العمؿ ، مضافًا إلييا ربح معقوؿ ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .
لى أف يحيف وقت االتفاؽ عمى سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنو يتعيف عم ى الميندس أف يقـو بوضع سعر وحدة وا 

 -في كؿ األحواؿ يتـ تطبيؽ سعر الوحده الجديد عمى النحو التالي : مؤقت ألغراض شيادات الدفع المرحمية
 
 في حالة الزيادة يطبؽ السعر الجديد عمى الكمية التي تزيد عف الكمية المدونة في الجداوؿ ، و  -أ
 د عمى الكميات المنفذة فعاًل .في حالة النقصاف يطبؽ السعر الجدي -ب
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 الفصؿ الثالث عشر
 التغيػيرات كالتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التعديالت بسبب تغير التكاليؼ :  –(  13/8المادة ) 

 

 يمغػػػى الػػػنص األساسػػػي مػػػف الفقػػػرة الثالثػػػة والتػػػي تبػػػدأ بػػػػ ) يػػػتـ احتسػػػاب التعػػػديؿ .... ( إلػػػى نيايػػػة المػػػادة ، ويسػػػتعاض عنػػػو 
 -بما يمي :

 -يتـ احتساب التعديؿ في التكاليؼ الناجمة عف تعديؿ األسعار وفقًا لألسس التالية  :
والػواردة فػي تغيػير في أسعار المواد المحددة فػي جػدوؿ بيانػات التعػديؿ لتػي تػدخؿ فػي صػمب األشػغاؿ الدائمػة  إذا حصؿ أي -أ

بعد موعد التاريخ األساسي فإّف أسعار البنود المتعمقة بيا تتـ مراجعتيا لغايات حساب أي تعديؿ سػواء  جدوؿ بيانات التعديؿ
 -بالزيادة أو النقصاف وفقًا لما يمي :

 إذا تـ التغيػير بناء" عمى قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة مف قبؿ الدولة و/ أو  -1
بناء" عمى النشرات الدورية التي تصدرىا " وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف " بعد األخذ برأي إحػدى المجػاف الفنيػة الدائمػة  -2

الطرؽ ، االبنية ، الكيرباء ، الميكانيؾ ، المياه والصػرؼ الصػحي لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقاوالت الرئيسية ) المختصة 
( وذلؾ بالنسبة ألسعار المواد غير المسّعرة مف قبؿ الدولػة يػتـ تكميفيػا مػف قبػؿ وزيػر األشػغاؿ العامػة واإلسػكاف ويكػوف 

 -أحد أعضائيا مندوبًا عف نقابة المقاوليف ، وتتضمف ما يمي :
المصػنعة محميػًا حسػب فتػرات التغيػر فػي االسػعارمبينًا فييػا تػاريخ تغيػّػر جدوؿ بيانات التعديؿ الواردة في أسعار المواد   -

 األسعار استنادًا إلى أسعار المواد المعمنة مف قبؿ الشركات المنتجة ليذه المواد .
فييػا تػاريخ  أسعار المواد الػواردة فػي جػدوؿ بيانػات التعػديؿ المسػتوردة مػف خػارج المممكػة حسػب النشػرات مبينػاً  -

تغيػير األسعار اسػتنادًا إلػى المعمومػات المقدمػة مػف الجيػات الرسػمية مثػؿ البيانػات الجمركيػة أو االعتمػادات أو 
 اسعار بمد المنشأ أو غيرىا مف البيانات .

و النقصػاف ، يتـ التعػديؿ فػي أسػعار بنػود العقػد سػواء بالزيػادة أ ( مف الشروط العامة13/8بالرغـ مما ورد في المادة ) -3
بحيػث يضػاؼ الػى أو يحسػـ مػف المقػاوؿ فػرؽ أسػعار المػواد   إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدوؿ بيانات التعػديؿ

 الناجـ عف تغّير األسعار .
 ( أنفػػػػًا وكػػػػذلؾ الفقػػػػرة 13/7عمػػػػى أف ال يشػػػػمؿ ىػػػػذا التعػػػػديؿ فػػػػي السػػػػعر أي فػػػػرؽ نػػػػاتب عػػػػف تطبيػػػػؽ المػػػػادة )

 القرار حوؿ تعديؿ األسعار مف قبؿ وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف . ب( الحقًا ، ويتـ – 13/8)
المقصودة بالفقرة )أ( أعاله والمشػمولة بالتعويضػات بمػا يتناسػب  يتـ تحديد المواد المحددة في جدوؿ بيانات التعديؿ -

 وطبيعة المشروع مف بيف المواد المدرجة في جداوؿ بيانات التعديؿ في ممحؽ عرض المناقصة .
إذا حصؿ أي تعػديؿ فػي اسػعار صػرؼ الػدينار سػواء بالزيػادة او النقصػاف مقابػؿ الػدوالر االمريكػي او اليػورو ممػا   -ب

يعمنو البنؾ المركزي في المممكة  حسب النشػرة اليوميػة الصػادرة عػف البنػؾ المركػزي عػف تمػؾ االسػعار المعمنػة قبػؿ 
المقػاوؿ أو الحسػـ منػو فػرؽ اسػعار تبػادؿ الػدينار مقابػؿ  يـو واحد مف آخر موعد اليداع العروض  ، فيتـ تعػويض
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الدوالر األمريكي أو اليورو عند دفع أثماف المواد والتجييػزات التػي تػدخؿ فػي صػمب األشػغاؿ الدائمػة والمشػتراة مػف 
 -:األسواؽ األجنبية ، ويقتضي في ىذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني 

الساسػي اليػداع ا% مف القيمة األساسية لسعر التبادؿ اعتبػارًا مػف التػاريخ 2أف ال يقؿ التغّير في السعر عف  -1
 العروض .

أف يتـ حصر كميات المواد المحّضرة في الموقع ويتـ احتساب التغّير في االسعار لغايات الحسػـ او التعػويض  -2
تػػاريخ تغّيػػر سػػعر تبػػادؿ العممػػة وبحيػػث ال يػػدفع فػػرؽ لمفاقػػد أو عػػف الكميػػات الالزمػػة إلنجػػاز األشػػغاؿ بعػػد 

 اإلضافات في تمؾ المواد أو التجييزات اآللية .
 ال يحسب لممقاوؿ أي تعويض عف المصاريؼ اإلدارية واألرباح . -3
ف عػػال يحسػػب أي أثػػر لتغّيػػر السػػعر فػػي أي مػػادة تقػػؿ قيمػػة بنػػد األشػػغاؿ المتعمػػؽ بيػػا فػػي جػػدوؿ الكميػػات  -4

 %  نصؼ بالمائة مف " قيمة العقد المقبولة " .0,5
ال تطبػػؽ التعويضػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي الفقػػرة ) ب ( أعػػاله عمػػى أي مقػػاوؿ يتقاضػػى جػػزءا" مػػف اسػػتحقاقاتو  -ج

 بالعمالت األجنبية " .
اإلنشػائية عػف  إذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمة لتشغيؿ معدات المقاوؿ في األشغاؿ المستخدمة فػي المشػاريع -د

األسػػعار المعمنػػة لممحروقػػات قبػػؿ يػػـو واحػػد مػػف آخػػر موعػػد إليػػداع العػػروض  فيػػتـ تعػػديؿ أسػػعار بنػػود العقػػد ذات 
الصمة بالزيادة أو النقصاف حسب طبيعة الحاؿ وذلػؾ وفػؽ معػادالت يصػدرىا وزيػر األشػغاؿ العامػة واإلسػكاف بنػاًء 

 ( مف ىذه المادة .2-ا في الفقرة )أعمى تنسيب المجنة الفنية المشكمة المشار اليي
بػػالرغـ ممػػا ورد فػػي الفقػػرة )أ( حػػوؿ التػػاريخ االساسػػي ، إذا تغيػػرت أسػػعار اإلسػػفمت المسػػتخدمة فػػي المشػػاريع  -ىػ

اإلنشائية قبؿ يػـو واحػد مػف آخػر موعػد اليػداع العػروض ، فيػتـ تعػديؿ اسػعار بنػود العقػد ذات الصػمة بالزيػادة او 
 االشغاؿ العامة واالسكاف .  يصدرىا وزيرالنقصاف حسب طبيعة الحاؿ وذلؾ وفؽ المعادلة التي 

د ( عمػػى أسػػعار المحروقػػات الػػواردة كبنػػود منفصػػمة لتوريػػد المحروقػػات المػػوردة لممشػػروع لغايػػات  تطبػػؽ الفقػػرة  ) -و
 تنفيذ األشغاؿ .

غاؿ، ال يتـ التعويض في حاؿ تعديؿ المواد اإلنشػائية الرئيسػية بالزيػادة فػي فتػرة التػأخير غيػر المبػررة إلنجػاز األشػ -ز (1)
 وأف يتـ الحسـ في حاؿ تعديؿ أسعار المواد الرئيسية بالنقصاف في حاؿ التأخير غير المبررة.

( تػػػػـ 1)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954التعديالت بسبب تغير التكاليؼ وذلؾ بموجب قرار رئاسة مجمس الوزراء رقـ ) –( 13/8)ز( مف المادة )تعديؿ الفقرة 
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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 المقاوؿ بخصوصيا :
 تمغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بػ " يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتيي بػ " إلى ذلؾ الوقت الذي يتـ عنده استرداد "

 -الدفعة المقدمة " بالكامؿ ويستعاض عنيا بالتالي :
 

 -يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة مف المقاوؿ عمى النحو التالي  :
 % مف قيمة كؿ شيادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة عمى أقساط بنسبة 
 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :

% مف قيمة العقد المقبولة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إستكماؿ المقاوؿ تزويد 5المقدمة بنسبة  يتـ صرؼ القسط الثاني مف الدفعة
 الموقع بالمعدات والتجييزات والمواد المطموبة لمباشرة العمؿ بصورة فعمية بموجب شيادة مف الميندس .

روع ، فإنو يحؽ لصاحب العمؿ مصادرة كفالة " إذا ثبت لصاحب العمؿ أّف المقاوؿ استغؿ الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاؽ المش
 الدفعة المقدمة فورًا بصرؼ النظر عف أي معارضة مف جانب المقاوؿ " . 

 تقديـ طمبات الدفع المرحمية :  –(  14/3المادة ) 
 -يضاؼ إلى نياية المادة ما يمي :

 س بصورتو المكتممة " ." كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ عندما يقدـ الكشؼ إلى الميند
 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تمغى الفقرة الثانية مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
%( ويتـ تعديميا بالزيادة أو النقصاف بموجب أي تعديالت يتـ إدخاليا عمى قانوف أصوؿ 9" تحسب نفقات التمويؿ بنسبة )

 دفعيا بالعمالت المحددة ليا " .المحاكمات المدنية ويتعيف 
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يمغى النص األساسي ويستعاض عنو بما يمي :
% ( مف المبمغ المحتجز مقابؿ كفالة خاصة بعد أف تصؿ قيمة المحتجزات 50إذا تمت  موافقة صاحب العمؿ فإنو يمكف استبداؿ )

 ممحؽ عرض المناقصة . %( مف الحد األقصى المحدد في60إلى ) 
يتـ رد كامؿ قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حاؿ تطبيؽ ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسمـ األشغاؿ وعند تقديـ ضماف إصالح 

 العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
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 كشؼ دفعة اإلنجاز ) عند تسمـ األشغاؿ ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاؼ الى المادة :
 ويتعيف عمى المقاوؿ عند تسممو ىذه الدفعة أف يقدـ إقرارًا بالمخالصة حسب النموذج المرفؽ بيذه الشروط 

 (. 10 –) نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ رقـ )ج 
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاؼ ما يمي بعد مصطمح ) ضماف األداء ( :
 ، حسب واقع الحاؿ ( . ) أو ضماف إصالح العيوب
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 الفصؿ السادس عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاكؿ   تعميؽ العمؿ كا 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 في تعميؽ العمؿ :حؽ المقاوؿ   –(  16/1المادة ) 

 

 -تمغى الفقرات الثالث األولى مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
 

( ، أو لـ يتقيد صاحب العمؿ بمواعيد الدفعات 14/6" إذا اخفؽ الميندس في تصديؽ أي شيادة دفع بموجب أحكاـ المادة ) 
( يومًا إلى 21بعد توجيو أشعار بميمة ال تقؿ عف)  –ؿ ( ، فإنو يجوز لممقاو14/7المستحقة لممقاوؿ عماًل بأحكاـ المادة ) 

صاحب العمؿ أف يعمؽ العمؿ ) أو أف يبطئ عممية التنفيذ ( ما لـ يتسمـ المقاوؿ شيادة الدفع ، أو الدفعة المستحقة حسب واقع 
 الحاؿ ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 تمويؿ التي قد تتحقؽ لو بموجب أحكاـ المادة إّف إجراء المقاوؿ ىذا ، ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات ال
 ( . 16/2( ، وال بحقو في إنياء العقد عماًل بأحكاـ المادة ) 14/8)

إذا تسمـ المقاوؿ الحقًا إلشعاره شيادة الدفع أو الدفعة المستحقة لو قبؿ قيامو بتوجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعيف عميو أف يستأنؼ 
 ممكف عمميًا . العمؿ المعتاد وبأسرع وقت

 
 :تضاؼ الفقرة التالية في نياية ىذه المادة 

 
( مف العقد أف يعمـ صاحب العمؿ عف 14/3( أياـ مف تاريخ تقديـ طمب شيادة الدفعة بموجب المادة ) 3عمى المقاوؿ وخالؿ )

 تاريخ تقديـ طمب  " شيادة الدفعة "  إلى الميندس .
 

 قبؿ المقاوؿ :إنياء العقد مف   –(  16/2المادة ) 

 

و ( ، تعّدؿ الحالتاف ) و ، ز( في السطر الثاني والعشريف  –تمغى الفقرة )أ( مف حاالت إنياء العقد . وترقـ الفقرات المتبقية مف ) أ 
 إلى ) ىػ ،  و ( .
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 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر كالمسؤكلية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضاؼ المواد التالية في نياية الفصؿ :
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضماف اإلنشائي لممشروع :
( مف القانوف المدني 791– 788مسؤواًل لمدة عشر سنوات عف الضماف اإلنشائي لممشروع وفقًا ألحكاـ المواد ) يكوف المقاوؿ 

 األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعماؿ المواد المتفجرة :

الصػادرة عػف السػمطة المختصػة فػي  ينبغي عمى المقاوؿ اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعميمات الميندس واألنظمػة والقػوانيف
كؿ ما يتعمؽ باسػتعماؿ المػواد المتفجػرة ونقميػا وتخزينيػا وغيػر ذلػؾ ممػا قػد يحتػاج إليػو فػي تنفيػذ التزاماتػو الػواردة فػي ىػذا العقػد ، 

 وينطبؽ ىذا عمى جميع المواد القابمة لالشتعاؿ أو التي يوجد خطر في استعماليا ونقميا وتخزينيا .
جراء جميع االتصاالت مع مختمؼ السمطات والمصػادر ذات العالقػة قبػؿ قيامػو ينبغي عمى ال مقاوؿ تأميف التصاريح الالزمة  لذلؾ، وا 

بأعماؿ التفجير وعميو أف يتقيد بالتعميمات الرسمية التي تعطى لو بيذا الشأف  كما عميو أف يطمع الميندس أو ممثمو عمى الترتيبات 
خزف ونقؿ المتفجػرات وأعمػاؿ التفجيػر، مػع العمػـ أّف ىػذه الترتيبػات واإلجػراءات ال تعفػي المقػاوؿ  واإلجراءات التي يتخذىا بخصوص

 مف أي مف مسؤولياتو والتزاماتو وفقًا لمقوانيف واألنظمة والتعميمات المتعمقة بالتفجيرات . 
 

 ) إضافية ( :  –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

الفرعيػيف أو أي مف مستخدمييـ لمرشوة بأي شكؿ مف أشكاليا ألي مف جياز صػاحب العمػؿ إّف ممارسة المقاوؿ أو أي مف مقاوليو 
أو الميندس أو الجياز التابع لو يكوف سببًا " كافيًا " إللغػاء ىػذا العقػد وغيػره مػف العقػود التػي يػرتبط بيػا المقػاوؿ بصػاحب العمػؿ ، 

كػػـ الرشػػوة أي عمولػػة أو ىديػػة تمػػنح ألي مػػف صػػاحب العمػػؿ أو ىػػذا عػػدا المسػػؤوليات القانونيػػة الناجمػػة عػػف ذلػػؾ ويعتبػػر فػػي ح
الميندس أو مستخدميو بقصد الحصوؿ عمى أي تعديؿ أو تبػديؿ فػي األشػغاؿ ، أو عمػى مسػتوى المصػنعية ، أو لمحصػوؿ عمػى أي 

د ليػذا السػبب انتفاع شخصي ، ولصاحب العمؿ الحؽ في استيفاء أي تعويض يستحؽ لػو عػف أي خسػارة تػنجـ عػف إلغػاء ىػذا العقػ
 ويمكنو خصـ قيمة ذلؾ مف أي مبمغ يستحؽ لممقاوؿ بذمتو أو مف ضماناتو . 

 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 
لقد صرح المقاوؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى المرفؽ بيذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تـ دفعيا أو  -أ

إلى اآلخريف وعمى المقاوؿ تقديـ وصؼ مفصؿ ليذه الدفعات األخرى وسببيا سواء تـ دفعيا أو كانت تـ االتفاؽ عمى دفعيا 
ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمو أو نيابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو الفرعيػيف أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ 
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عقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى فيما يتعمؽ بالدعوة  إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا ال
 المقاوؿ أو المفاوضات  التي تجري إلبراـ العقد أـ مف أجؿ تنفيذه فعاًل .

كما ويتعيد المقاوؿ بأف يقدـ تصريحًا خطيًا إلى صاحب العمؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات أخرى بما في ذلؾ عمى  
 .بب ىذه الدفعات األخرى وذلؾ بتاريخ قيامو بالدفع أو تاريخ إلزامو بالدفع أييما يحدث أواًل سبيؿ المثاؿ وصفًا مفصاًل لس

يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف اإلجراءات  -ب
 التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره :

 ( مف العقد . 15/2ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) أف ينيي  -1
 .أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى  -2
أف يطالب المقاوؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى ويقر المقاوؿ  -3

 بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة .
ذه الفقرة ) ب ىمع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب   

 ( لف يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
 

افؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف مف الباطف أو المجيزيف أو المستشاريف فيما يو  -ج
يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف نصوص 

ه المواد صراحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي الفقرتيف المشار إلييما شريطة أف تنص ىذ
مف ىؤالء المقاوليف مف الباطف أوالمورديف أو المستشاريف ، كما يتعيد المقاوؿ أف يزود صاحب العمؿ عمى الفور بنسخ 

 عمى ىذه المواد . كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة
ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات األخرى إذا كانت  -د

القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ، وأّف حقوؽ صاحب العمؿ المنصوص عمييا في المادة ىي باإلضافة إلى أي حقوؽ قد 
 . المممكة ر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة فيتترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخ

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد .  -ىػ
  

 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 
 

لقد صرح المقاوؿ وتعيد لصاحب العمؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة بأنو لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع أي مف "  -أ
الدفعات الممنوعة " سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ المقاوؿ أو نيابة 

بة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، إلى صاحب العمؿ ويشمؿ عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو الفرعيػيف أو نيا
ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي " موظؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال وذلؾ عمى سبيؿ 

اإلحالة عمى المقاوؿ أو المثاؿ إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو 
 المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعاًل . 
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كما يتعيد المقاوؿ بأف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة  
ف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي " موظؼ " وسواء أكاف ذلؾ مف قبؿ المقاوؿ نفسو أو مقاوليو الفرعيػيف أو أي م

 فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف اإلجراءات  -ب

 ياره .التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واخت

 ( مف العقد . 15/2أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ الدفعات  -2

 الممنوعة .
أف يطالب المقاوؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ الدفعات األخرى ويقر  -3

 المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة . 
لتي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه الفقرة ) ب ( مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأّف مجموع المبالغ ا

 لف يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف الفرعيػيف أو المجيزيف أو المستشاريف فيما  -ج

الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في 
نصوص الفقرتيف المشار إلييما ( شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ صاحب العمؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد 

ؿ أف يزود صاحب العمؿ مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء المقاوليف الفرعيػيف أو المورديف أو المستشاريف ، كما يتعيد المقاو
 عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقية بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .

ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات الممنوعة إذا كانت  -د
تمنعيا ، وأفّ  حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي  باإلضافة إلى أي  القوانيف واألنظمة النافذة

 حقوؽ أخرى قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة. 
 د .يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العق -ىػ
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 لفصؿ الثامف عشرا
 التأميف 

  "Insurance  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 المتطمبات العامة لمتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 

يكوف المقاوؿ ىو الطرؼ المؤمف ، كما ينبغي أف تتضمف بوليصة التأميف شرطًا ينص عمى المسؤوليات المتقابمة  لكؿ مف  -
 ( . Cross Liabilitiesصاحب العمؿ والمقاوؿ باعتبارىما كيانيف منفصميف في اتفاقيات التأميف ) 

 
 

 التأميف عمى األشغاؿ ومعدات المقاوؿ :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 %( مف قيمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عمييا بما يعادؿ ) 
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 الفصؿ العشروف
 المطالبات ، الخالفات كالتحكيـ     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 تعيػيف مجمس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

 تمغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بػ ) يمكف انياء تعييف ( وتنتيي بػ ) مف الشروط العامة نافذًا ( ويستعاض عنيا
 -بما يمي : 

عضو باتفاؽ الفريقيف مجتمعيف " وليس مف قبؿ أي مف صاحب العمؿ أو المقاوؿ باالنفراد " وما لـ يتفؽ  يمكف انياء تعييف أي
 -الفريقاف عمى غير ذلؾ ، فاف مدة تعييف المجمس ) بما في ذلؾ كؿ عضو فيو ( تنتيي :

( يومًا مف التاريخ الذي تصدر فيو شيادة تسمـ االشغاؿ ، اف لـ يكف ىناؾ أي خالؼ محاؿ الى المجمس لمنظر 60بعد ) -أ
 فيو ، او 

( يومًا مف قياـ المقاوؿ بتقديـ المخالصة عف دفعة االنجاز اذا كانت ىناؾ خالفات محالو الى المجمس ومتعمقة 30بعد ) -ب
جب شروط العقد ( اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى مدة تختمؼ عف ذلؾ . ويتعيف عمى المجمس بمطالبات قدميا المقاوؿ ) بمو 

 في مثؿ ىذه الحالة إصدار قراره ضمف ىذه المدة .
عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفؽ الفريقاف عمى استمرار المجمس في عممو خالؿ فترة االشعار بالعيوب، ففي  -جػ

 خفيض بدؿ االستبقاء الى النصؼ . ىذه الحالة يتـ ت
 -في كؿ االحواؿ ، تطبؽ االحكاـ المتعمقة بمجمس فض الخالفات كما يمي :

 ( مميوف دينار يشكؿ المجمس مف حكـ واحد .1.5اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقؿ عف ) .1 
 مف ثالثة اعضاء .( مميوف دينار ، ُيشَكؿ المجمس 1.5اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .2 

 أو عمى الرغـ مما ورد في الفقرتيف ) أ و ب ( .          
 
 

 Arbitrationالتحكيـ :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( ويسػتعاض عنيػا 1/4تمغى الفقرة األولى والتي تبدأ بػ ) ما لـ يكف قد تـ ( وتنتيي ) بمغة االتصاؿ المحددة فػي المػادة )
 -: بما يمي

تتـ  -مما لـ يصبح نيائيًا وممزمًا  -" ما لـ يكف قد تمت تسوية الخالؼ وديًا ، فإّف أي خالؼ حوؿ قرار " المجمس " بشأنو 
 -يمي : لمابواسطة التحكيـ وفقًا   نيائيان تسويتو 

 

 قواعد تحكيـ أخرى(. ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى تطبيؽتتـ تسوية الخالؼ نيائيًا بموجب قانوف التحكيـ األردني النافذ ) -أ
 تشكؿ ىيئة التحكيـ مف عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينوف بموجب القانوف الواجب التطبيؽ ، و -ب
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 ( . 4/  1تتـ إجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة  في المادة )  -ج
 

 انقضاء فترة تعيػيف " المجمس"  :   –(  20/8المادة ) 
 -يمي :تعدؿ الفقرة ) أ ( لتصبح كما 

 ( والمتعمقة بقرار المجمس .20/4ال يتـ تطبيؽ المادة ) -أ
 -تعّدؿ الفقرة ) ب ( مف ىذه المادة لتصبح كما يمي :

( يحػػػؽ الي مػػػف الفػػػريقيف احالػػػة الخػػػالؼ الػػػى التحكػػػيـ بعػػػد محاولػػػة التسػػػوية الوديػػػة 20/5بػػػالرغـ ممػػػا ورد فػػػي المػػػادة )  -ب
 ( . 20/5وكما ىو مشار اليو في المادة )
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .وصؼ المشروع موضوع ىذا العطاء *
متر مربع لكؿ كحدة باإلضافة الى مكرر الدرج.  89بمساحة  البترا –البيضا  –كحدة سكنية في منطقة ذراع قماش  20انشاء 

قامة االعمدة كالجدراف كالعقدات كاعماؿ التشطيب مف  يتضمف المشركع اعماؿ التسكية لممكقع العاـ كالحفريات كبناء القكاعد كا 
 سكنية.الميكانيؾ كالكيرباء كاالعماؿ المدنية باإلضافة الى االسكار الخارجية كالبكابات لكؿ كحدة 

 االلتزامات العامة لممقاوؿ: –(  1/  4المادة )        *
 يجب عمى المقاكؿ ما يمي: 

 لجميع األعماؿ.  Shop Drawingsأف يقـك بتقديـ المخططات التنفيذية  .1
أف يقـك بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسـ كالتفاصيؿ المطمكبة مف قبؿ الميندس خالؿ فترة اإلنشاء كاالحتفاظ  .2

 بسجالت التعديؿ خالؿ فترة العمؿ.
( يـك مف تاريخ تسميـ العمؿ يتعيف عمى المقاكؿ أف يقدـ المخططات )ثالثة نسخ( كما تـ تنفيذىا 15كذلؾ كخالؿ ) .3

((As Built & GIS Drawings .حتى يتـ مراجعتيا كالمكافقة عمييا مف قبؿ الميندس 

 كاف مطموبًا ( .نظاـ توكيد الجودة ) إف   –(  9/  4المادة )  *
 .كذلؾ عمى نفقتو كما كرد ببنكد العطاء الفنية المكاصفات حسب  ةبمتطمبات ضبط الجكديمتـز المقاكؿ  

 التعػاوف والتنسيؽ: –(  6/  4المادة )        *
 ( فإنو يجب عمى المقاكؿ ما يمي: 6/  4باإلضافة إلى ما كرد في المادة ) 
الكامؿ مع أم فرد مف أفراد صاحب العمؿ أك مقاكلييف ممف لدييـ حؽ الدخكؿ الى المكقع خالؿ فترة تقديـ جميع التسييالت كالتنسيؽ 

 تنفيذه لألعماؿ أك خالؿ المراحؿ المختمفة مف المشركع.

 اجراءات السالمة .  –(  8/  4المادة )  *
 ( فإنو يجب عمى المقاكؿ ما يمي: 8/  4باإلضافة إلى ما كرد في المادة ) 

المقاكؿ أف يقـك بتزكيد كتجييز المكقع باإلضاءة الكافية كالكشافات إذا لـز األمر لتكفير اإلنارة لمكقع العمؿ حسب مايتـ عمى  -أ 
المكافقة عميو مف قبؿ الميندس ، كعميو كذلؾ كضع اإلشارات التحذيرية حكؿ المكقع كذلؾ حسب ما يتـ اعتماده كالمكافقة عميو مف 

 قبؿ الميندس.
ؿ أف يككف مسؤكال عف إبالغ اإلستشارم المشرؼ كالسمطات الرسمية عف أم حادث يقع في المكقع تسبب في إصابة عمى المقاك  -ب 

 أم عامؿ أك مستخدـ، كعميو تزكيد مدير االشراؼ بكافة التفاصيؿ.
 عية.عمى المقاكؿ تجييز مركز لإلسعاؼ األكلي لخدمة أفراد جيازه العامؿ ك أفراد صاحب العمؿ ألية إصابات مكق -ج 
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عمى المقاكؿ أف ينفذ بدقة جميع تعميمات الدفاع المدني بخصكص تنظيـ تكزيع مستكدعاتو كمكاده بشكؿ يضمف سالمتيا كسيكلة  -د 
الكصكؿ إلييا مع ما يمزميا مف طفايات حريؽ كعميو أف يستشير بذلؾ المختصيف في مديرية الدفاع المدني منذ البداية، كيطبؽ 

 تعميماتيـ.
 غالٍخ اىعبٍخ6 ٍالثظ اى  -ذ 

عمى المقاكؿ أف يقدـ قبعات أماف لمرأس بالعدد الالـز مف البالستيؾ المقكل أك المعدف كالخاصة لمثؿ ىذه األعماؿ كمطابقة 
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. 

ف )بالعدد الالـز كبأقيسو مختمفو كحسب ما يحدده مدير االشراؼ ( بحيث يكك  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 

المكقع تقع عمى عاتؽ المقاكليف أنفسيـ، كال يتحمؿ إف مسؤكلية التنسيؽ بخصكص السالمة العامة بيف المقاكليف العامميف في  
 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 
ع متطمبات السالمة العامة حسب األصكؿ ، بحيث تشتمؿ ىذه اإلجراءات تأخير دفع اإلجراءات الالزمة كالتي تضمف تقيد المقاكؿ بجمي

المطالبات المقدمة مف المقاكؿ كحجز مبالغ مالية لحيف إلتزاـ المقاكؿ بمتطمبات السالمة العامة بصكرة مرضية باإلضافة إلى إمكانية 
 مقاكؿ.تنفيذ ىذه األعماؿ مف قبؿ طرؼ آخر كخصـ كمفة ذلؾ مف مطالبات ال

 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )  *
 .مف تاريخ المباشرة المحدد في أمر المباشرةتقكيميا  يوما مائتاف وسبعوف( 270مدة اإلنجاز الكمية) -

 برنامب العمؿ. –( 3/  8المادة ) *
 البرنامب الزمني الرئيسي .1

( يكمان مف تاريخ تسممو الشعار المباشرة  14خالؿ ) يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ لمميندس برنامج عمؿ زمني مفصؿ -
كاف يقـك بتحديث برنامج العمؿ دكريا ككمما دعت إليو الحاجة كحسب مالحظات  ، Primavera Softwareباستخداـ 

كمكافقة الميندس المشرؼ. عمى أف يشتمؿ البرنامج عمى تفصيالت كاممة لمكارد ) آليات، عدد، أفراد،..الخ( المقاكؿ 
 لية تكزيعيا لضماف استكماؿ األعماؿ في مكاعيدىا المحددة.كآ
في حاؿ إخفاؽ المقاكؿ بإعداد كتقديـ كتحديث أم مف البرامج الزمنية المطمكبة، يحؽ لصاحب العمؿ بناء عمى  -

عف  اردين مائة  ( 100)تكصيات مدير االشراؼ تعميؽ دفعات المقاكؿ الشيرية المستحقة أك تغريـ المقاكؿ مبمغا كقدره 
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كؿ يـك تقكيمي في التأخير عف تقديـ البرامج.  ىذه الغرامات ال تعفي المقاكؿ مف إلتزاماتو التعاقدية الكارده في كثائؽ 
 العقد.

 برامب العمؿ تعديؿ  .2
 يجب عمى المقاكؿ تقديـ جدكؿ زمني معدؿ في االحكاؿ التالية: -

 تعديؿ مدة االنجاز.أ( صدكر امر تغييرم معتمد مف قبؿ صاحب العمؿ يصاحبو 

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 

 ف مدير االشراؼ مف دراستيا.  ذلؾ التعديؿ، بحيث يتمك

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.

 تعويضات 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:
باإلضافة إلى التزاـ المقاكؿ بدفع تعكيضات التأخير المترتبة عميو، يككف المقاكؿ ممزما بدفع  كافة المصاريؼ ك األجكر 

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 )  *
 ا يمي :يضاؼ إلى نياية الفقرة  ) ز ( مف الشركط الخاصة م

" 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، 5ة المقدمة لممقاكؿ بعد تقديـ كفالة الدفعة المقدمة عمى دفعتيف كؿ منيا سكؼ يتـ تقديـ الدفع

 يمي: ككما

 % بعد تكقيع المقاكؿ اتفاقية العقد كالمباشرة في تكريد التجييزات لممكقع ك األعماؿ األكلية.5 -
 المساحية.% بعد تاريخ أمر المباشرة كعند استكماؿ األعماؿ األكلية ك 5 -
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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: -( 18/1المادة ) *
 ( كالتي تنص عمى ما يمي:  (Cross Liabilitiesكما يضاؼ إلى نياية ىذه "المادة"  تعريؼ المتطمبات العامة لمتأمينات   

)ىي المسؤكليات التبادلية التي تترتب لممطالبات كلمقضايا التي تنجـ عف حكادث في المكقع لكافة األعضاء المشمكليف بيا 
ييف ضمف بكليصة التأميف )صاحب العمؿ ، المقاكؿ ك اإلستشارم المشرؼ، كأم شخص ممكؿ لو مصمحة بالمشركع كالمسم

 )ككأنيا بكليصة تأميف منفردة لكؿ منيـ(.

 التأميف ضد إصابة االشخاص واالضرار بالممتمكات . –( 18/3المادة ) *

 يضاؼ بند ىػ : -
الغبار كالتمكث الذم يمحؽ الضرر بالمزركعات كاالشجار كالممتمكات نتيجة أعماؿ ".يجب أف يشمؿ الغطاء التأميني أضرار 

 ."التنفيذ المختمفة
 ( 18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميـ كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف رقـ 

أك األسباب األخرل يجب عمى المقاكؿ حماية الممتمكات الخاصة كالعامة مف الضرر الناجـ عف حركة المركر في المكقع  -
 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. -

 جداوؿ الكميات .  *
مف المفيـك أف الكميات المكجكدة في جداكؿ الكميات ىي لمتسعير فقط، لذلؾ ليس لممقاكؿ الحؽ في طمب أية  

أكامر تغييرية إلجراء تغييرات في األسعار ، ميما كاف التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أك نقصاف كذلؾ في مرحمة 
كؿ الحؽ في طمب أية أكامر تغيرية في أسعار لبنكد مستحدثة لكنيا الممق التنفيذ كخالؿ مرحمة تسميـ المشركع. ك كذلؾ ليس

 مكصكفة في جدكؿ الكميات في أماكف أخرل.

 شروط لممقاوليف المتمرسيف لمعمؿ في الموقع :       *
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 ،لحمايػػة المكقػػع خػػالؿ تنفيػػذ أعمػػاؿ المشػػركع
 العطاء.
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 عػػاـ:

 عمى المقاكؿ أف:

 قبؿ ميندسي دائرة اآلثار العامة. تخزيف المكاد كالمعدات الخاصة بتنفيذ المشركع بالمكاف المخصص كالمحدد مف -
 تأميف كاستخداـ حكاجز لفصؿ مناطؽ العمؿ عف المناطؽ العامة كالزكار. -
 التقميؿ بقدر اإلمكاف مف الضجيج كالمخمفات خالؿ مدة العمؿ. -
 تأميف حراسة لممكاد كالمعدات بعد أكقات الدكاـ الرسمي. -
 خمفات كاألدكات كغيرىا خارج المنطقة المحددة لمعمؿ.الحفاظ عمى نظافة المكقع: عدـ تراكـ النفايات كالم -
 القياـ بأعماؿ التنظيؼ كالتخزيف بشكؿ يكمي لممكقع. -
 استخداـ المركبات فقط في األماكف كالممرات المخصصة  كبمكافقة ميندسيف دائرة اآلثار العامة. -
 منع العامميف في المشركع مف النـك في األماكف العامة خالؿ ساعات النيار. -

إف ىذا الموقع بالتحديد ىو موقع تاريخي وطني ذو أىمية و ويحتوي عمى معالـ أثرية وثقافية فوؽ وأسػفؿ منسػوب سػطح 
 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. -
 باتان السير أك كضع مكاد ك/أك أدكات عمى المعالـ األثرية. منع منعان  -
 منع استخداـ المعدات الثقيمة كالتي يصدر عنيا ارتجاجات كضجيج. -
 ضركرة التنسيؽ المباشر مع إدارة المشركع قبؿ القياـ بأعماؿ الحفر داخؿ المكقع . -
أم انسػكاب أك ضػرر أك كشػؼ لممصػادر األثريػة  تنبيو ميندس دائرة اآلثار العامة كالمسئكؿ عف المكقع في حػاؿ حػدكث -

 خالؿ القياـ بأعماؿ المشركع.
 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  -

 أخذ مكافقة صاحب العمؿ.المستجدات كذلؾ بعد 
 عدـ السماح أليو آلية الدخكؿ إلى المكقع إال بعد أخذ اإلذف كتحديد مكاف تكاجدىا مف قبؿ إدارة المشركع . -
 عرض ىذه الشركط في المكقع بحيث يتسنى لجميع العامميف قراءتيا كااللتزاـ بيا. -

العامػػة إيقػػاؼ العمػػؿ فػػي المكقػػع فػػي حػػاؿ حػػدكث أم ضػػرر ، فإنػػو يحػػؽ لػػدائرة اآلثػػار 21بحسػػب القػػانكف األردنػػي لقثػػار رقػػـ 
لممصادر األثرية كالتاريخية في المكقع، كعندىا يترتب عمى المقاكؿ اتخاذ إجراءات سػريعة إليجػاد الحػؿ المناسػب دكف التسػبب 

 مؿ .بتأخير سير الع
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 يجب عمى المقاكؿ مراعاة األمكر التالية : *
 : ةعامالتزامات -أ
 التقميؿ مف الضجيج كتمكيث البيئة بقدر المستطاع .العمؿ عمى -1
 عدـ استعماؿ ) المكقع ( ألم غرض غير تنفيذ األشغاؿ .-2
 .، كلمنع االضرار بأعماؿ المشركع تصريؼ مياه الفيضاف كالمياه الفائضة عف الضخ كخالفو لمنع اإلضرار بالغير-3
عػادة السػياجات إلػى حالتيػا األكلػى المحافظة عمى األشجار كالمركج كالسياجات بشكؿ -4 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 العم  .  حساب المقاكؿؿ كعمى ثـ إخالء المكاف كا 
 

دارة العمؿ : -ب  ضبط وا 

عداد محاضر االجتماع . -1  أف يتعاوف مع الميندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
أف يعد سجاًل خاصًا باألحواؿ الجوية ، يسجؿ فيو درجػات حػرارة اليػواء القصػوى والػدنيا ، والرطوبػة ، ومعػّدؿ ىطػوؿ  -2

 وساعات اليطوؿ لكؿ يـو .األمطار بالمميمترات 
عداد التقارير . -3  أف يقـو بأخذ الصور الفوتوغرافية لبياف تقدـ سير العمؿ وا 
 في حالة إصالح العيوب ، أف يضع جدواًل لذلؾ ، وأف يعمـ ممثؿ الميندس عف إنجازاتو أواًل بأوؿ . -4
وبالعػػدد والحجػػـ وبالشػػكؿ الػػذي يتفػػؽ مػػع أف يػػزود الموقػػع بالفتػػات تبػػيف اسػػـ المشػػروع ، واسػػـ صػػاحب العمػػؿ ،  -5

 الميندس عميو .
فػػػي حالػػػة رفػػػض المينػػػدس أو مسػػػاعد المينػػػدس لمػػػادة أو عمػػػؿ مػػػا فيجػػػب عمػػػى المقػػػاوؿ قبػػػؿ البػػػدء بتصػػػحيح  -6

الوضػػػػع أف يقػػػػدـ مقترحاتػػػػو باإلعػػػػادة أو التصػػػػحيح إلػػػػى ممثػػػػؿ المينػػػػدس أو المينػػػػدس ، وذلػػػػؾ لتالفػػػػي تكػػػػرار 
 الخطأ .

 ا منػػػو تجييػػػز مختبػػػر لممػػػواد فػػػػي الموقػػػع / فعميػػػو أف يػػػزوده بمشػػػرؼ ذي خبػػػرة لتأديػػػة الميػػػػاـ إذا كػػػاف مطموبػػػ -7
 التالية :

الحكوميػػو ليػػتـ اعتمػػاد احػػداىا لػػدى دائػػرة العطػػاءات  مصػػنفو بالفئػػو االولػػىعمػػى المقػػاوؿ تقػػديـ ثالثػػة مختبػػرات  
رات الجمعيػػو العمميػػو الممكيػػو أو اختيػػار أف تػػتـ بعػػض االختبػػارات لػػدى مختبػػ العمػػؿ ولممينػػدس المشػػرؼ وصػػاحب

 .وطبقًا لمعقد وشروطو مختبرات وزارة االشغاؿ العامو واالسكاف وذلؾ عمى نفقة المقاوؿ 
 ممارسة مينة المقاوالت وأداء ميامو بخصوص العقد : -ج

 

 الممارسة الجيدة: -1
تكػػػوف تمػػػؾ المػػػادة أو  إذا لػػػـ يكػػػف قػػػد حػػػدد وصػػػؼ كامػػػؿ لمػػػادة أو منػػػتب أو مصػػػنعية ، فإنػػػو مػػػف المفيػػػـو أف

العمػػػػؿ مالئمػػػػة ألغػػػػراض العقػػػػد أو مػػػػا يمكػػػػف أف يسػػػػتنتب مػػػػف مضػػػػامنيو منطقيػػػػًا لممارسػػػػات التنفيػػػػذ الجيػػػػدة  ، 
 بما في ذلؾ نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعموؿ بيا .

 المواصفات القياسية : -2
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( أو غيرىا فإنو يجب عمى المقاوؿ تقديـ  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثؿ ) 
 شيادة المنشأ التي تبيف مطابقة ما يقدمو مف تمؾ المواصفات لما فيو قناعة الميندس.

 

 المواصفات المقيدة  : -3
در إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنو يجب عمى المقاوؿ التقيد بالبند ، وال يغير ذلؾ المص

 الواحد بدوف موافقة خطية مف الميندس مقرونة بموافقة صاحب العمؿ .
 عالمات مرافؽ الخدمات المخفية : -4

عمى المقاوؿ وضع إشارات بارزة في األماكف التي يوجد بداخميا مواقع لتمديدات مرافؽ وأف يعد ليا مخططات 
 عمييا أو صيانتيا أو تصميحيا أو تشغيميا .مساحية واضحة ، وذلؾ لتسييؿ االىتداء إلييا عند إجراء الفحص 

 

 استخداـ األيدي العاممة المحمية : -د
 

 المشاريع الممولة مف الخزينة أو القروض المحمية : -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمؿ فييا مف قبؿ أردنيػيف ، يجوز استخداـ عمالة وافدة بموافقة وزارة  -أ

 العمؿ المسبقة .
عدـ إعطاء أية عطاءات فرعية مف الباطف لممقاوليف غير األردنيػيف ميما كانت األسباب وعمى أف يمتـز    -ب

 المقاولوف الفرعيوف بتشغيؿ العمالة األردنية فقط .
إذا تبيف لصاحب العمؿ أّف المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعميو أف يرفع تقريرًا  -ج

الحاجة لتمؾ الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة لمنظر في مثؿ ىذه األمور ورفع بذلؾ يبيف أسباب 
تنسيباتيا إلى مجمس الوزراء إلصدار القرار المناسب حوؿ السماح لمشركات األجنبية ومقدار مساىمتيا 

 -وتشكؿ عمى النحو التالي :
 معالي وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف رئيسًا 

 وعضوية السادة 
 ف عاـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف أمي

 مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية  
 نقيب  الميندسيف 

 نقيب المقاوليف
 وممثؿ عف الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 األردنييفيتـ مراعاة القوانيف األردنية ومف ضمنيا قانوف مقاولي اإلنشاءات  - 
يجوز تنفيذ ىذه المشاريع مف قبؿ مقاوليف غير أردنيػيف بالمشاركة أو االئتالؼ مع مقاوليف أردنيػيف أو باالنفراد  - 

 إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ .
وفػػي حالػػػة تنفيػػػذ المشػػػروع مػػػف قبػػػؿ مقػػػاوليف غيػػػر أردنيػػػػيف فيجػػػب االلتػػػزاـ مػػػف قبػػػؿ ىػػػؤالء المقػػػاوليف بتشػػػغيؿ  -

%( مػػػف مجمػػػوع العمالػػػة المػػػاىرة المطموبػػػة والمقػػػدرة تقػػػديرًا حقيقيػػػػًا 70عمالػػػة أردنيػػػة ال تقػػػؿ نسػػػبتيا عػػػف )
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دد مػػػػػف العمػػػػػاؿ األجانػػػػػب بموافقػػػػػة وزارة األشػػػػػغاؿ العامػػػػػة واإلسػػػػػكاف ، عمػػػػػى أف ال يسػػػػػمح بتشػػػػػغيؿ أي عػػػػػ
 العاديػيف غير الميرة .

 

 عمى الوزارات والمؤسسات العامة والبمديات والشركات المساىمة العامة االلتزاـ ببالغ رئيس الوزراء  -3
واعتباره جزءا" مف شروط العقود التي تبرميا  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامو مف قبؿ  1990( لسنة 6رقـ )

 يـ اإلجراءات التالية :المقاوليف تتخذ بحق
( سبعة 7إنذار المقاوؿ المخالؼ خطيًا عمى عنوانو مف قبؿ صاحب العمؿ لتصويب الوضع خالؿ مدة أقصاىا ) -أ

 أياـ .
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 

تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني األردني إذا تبيف وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة  -4
 بحدىا األدنى .

 

 عمى المقاوؿ المحمي استخداـ اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحمية عند تنفيذ األشغاؿ . -5
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 معمومات مطموبة مف المقاوؿ
 ممثؿ ومستخدمو المقاوؿ ) جياز المقاوؿ المنفذ ( : *

يتعيف عمى المقاوؿ أف يعيف الجياز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكوف الجياز متفرغًا لمعمؿ في الموقع طيمػة مػدة تنفيػذ  
 المشروع ، وأف تكوف لديو المؤىالت والخبرات المدونة أدناه في مجاؿ اإلشراؼ أو التنفيذ أو كمييما عمى مشاريع مماثمة :

مديرمشروع/مدني: (أ)

على األقل  وات( سن01مشروع وكيال مفوضاً بمؤهل هندسة مدنية خبرة )لل االمقاول بتعيين مديريلتزم 

مشاريع ذات متطلبات مشابهة من حيث النوعية والحجم وان يكون على المتخصص بمجال االشراؾ او تنفيذ 

في حال عدم االلتزام و ،علم ودراية بمتطلبات العمل شريطة احضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين للمشروع

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول.2111بهذا الشرط يتم خصم مبلػ وقدرة )

:/مدنيمهندسموقع (ب)

( سنوات على األقل متخصص بمجال االشراؾ او تنفيذ على مشاريع ذات 7يلتزم المقاول بتعيين مهندس خبرة )

لم ودراية  بمتطلبات العمل بمؤهل هندسة مدنية او متطلبات مشابهة من حيث النوعية والحجم وان يكون على ع

ما يعادلها شريطة احضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين ،  متفرغ للمشروع وفي حال عدم االلتزام بهذا 

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول .0211الشرط يتم خصم مبلػ وقدرة )

مساح: (ج)

( سنوات شريطة التفرغ للمشروع  01ندسه مدنية خبرة ال تقل عن ) يلتزم المقاول بتعيين مساح بمؤهل دبلوم ه

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول .0111وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلػ وقدره )

مراقبأبنية: (د)

( سنوات شريطة التفرغ  01يلتزم المقاول بتعيين مراقب أبنية بمؤهل دبلوم هندسه مدنية خبرة ال تقل عن ) 

 ( دينار شهريا من استحقاقات المقاول.751شروع وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلػ وقدره )للم

حاسبكميات: (ه)

( سنوات شريطة التفرغ  01يلتزم المقاول بتعيين حاسب كميات  بمؤهل دبلوم هندسه مدنية خبرة ال تقل عن ) 

 هريا من استحقاقات المقاول .( دينار ش751للمشروع وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلػ وقدره )

مهندسينكهرباءوميكانيك)بدوامجزئي(: (و)

( سنوات كحد ادنى 7)  يلتزم المقاول بتعيين مهندسين ميكانيك وكهرباء بدوام جزئي ؼير متفرغ بخبرة

متخصصة بمجال االشراؾ على مشاريع ذات متطلبات مشابة من حيث النوعية والحجم وان يكون على علم 

من استحقاقات  عن كل يوم ( دينار41وفي حال عدم االلتزام يتم خصم مبلػ وقدره )، بمتطلبات العمل ودراية 

 .المقاول
 

 مالحظة:
يتعيف االتفاؽ فيما بيف المقاوؿ والميندس عمى تواريخ تعيػيف كؿ فرد مف أفراد جياز المقاوؿ المنفذ  وفي حالة تخمؼ 

ي فرد منو دوف تعيػيف بديؿ لو فإنو سوؼ يتـ خصـ ما يقابمو مف رواتب مثؿ المقاوؿ عف تعيػيف أي فرد منو أو تغيب أ
 ىؤالء األفراد غير المعينيف أو المتغيبيف حسب تقديرات الميندس .



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

133 

 

 
 تسمية المقاوؿ الفرعي ألشغاؿ الكيروميكانيؾ وفئة تصنيفو . *

 
 فئة التصنيؼ     اسـ المقاوؿ                

 أولي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :الميكانيؾ
  أولي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : الكيرباء 
 

سيف األردنيػيف عمى المقاوليف غير األردنيػيف أف يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شيادتيف األولى مف نقابة الميند *
والثانية مف نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيػيف ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّف المقاوؿ قد استكمؿ كافة اإلجراءات 
الخاصة بالمقاوليف غير األردنيػيف وفقًا ألحكاـ قانوف نقابة الميندسيف األردنيػيف وقانوف مقاولي اإلنشاءات عند إحالة 

توقيع اإلتفاقية ويحؽ لصاحب العمؿ أنيصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ وأف تقدـ بيا دوف أف يحؽ العطاء عميو وقبؿ 
 لممقاوؿ االعتراض أو الرجوع عمى صاحب العمؿ بأي مطالبات ميما كاف نوعيا .
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 اإلضافيةالشروط الخاصة 
 فيما يتعمؽ بالخدمات المرتبطة بيا.التنسيؽ مع الدكائر كالمؤسسات كالشركات ذات العالقة كشركة الكيرباء كالماء  -أ 

 ةعمى المقاكؿ عدـ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة الميندس المشرؼ الخطي -ب 

اإلشػراؼ لمسػػاعات الزائػػدة  بػػدالت لمينػػدس لممقػاكؿ أف يعمػػؿ خػػارج أكقػات الػػدكاـ الرسػمي، فػػأف المقػػاكؿ يتحمػؿاإذا صػرح  -ج 
 عف ساعات الدكاـ المقررة.

 عمى المقاكؿ إعادة تصكيب كافة األكضاع المحيطة بمناطؽ العمؿ كما كانت عميو. -د 

 مف عقد المقاكلة 04/3( نسخ حسب المادة 5عمى المقػاكؿ تزكيد السمطػة بالمطالبات الماليػة مككنػة مف ) -ق 

كف حسب المكاصفات عمى اف تككمحممة عمى العطاء (  طيمة فترة المشركع 0عمى المقاكؿ تقديـ سياره لالشراؼ عدد ) -ك 
 :ةالتالي

 2511-0611العـز مف  3611فما فكؽ صناعة يابانيو محرؾ ديزيؿ قكة  2107مكديؿ  4*4سيارة بكب دبؿ كابينو  .0

2. .  يتحمؿ المقاكؿ كؿ ما يمـز السياره مف صيانو كغيار زيت كالتاميف الشامؿ كالترخيص ككؿ ما يمـز
 فترة المشركع.يتحمؿ المقاكؿ مصركؼ المحركقات لمسياره طيمة  .3

 يتـ تسميـ السياره الى الميندس المشرؼ طيمة فترة المشركع. .4

 ( الؼ كخمسمائة دينار شيريا.0511في حاؿ عدـ تكفير السياره يتـ حسـ مبمغ كقدرة ) .5
عمى المقاكؿ تقديـ خمطة تصميمية لمخمطات الخرسانية المسمحة كالعادية كجميع الخمطات ليتـ اعتمادىا مف الميندس  -ز 

 رؼ قبؿ البدء بتنفيذ اعماؿ المشركع.المش

تعتبر الشركط الخاصة كالمكاصفات الخاصة مكممة لمجزئيف األكؿ كالثاني مف دفتر عقد المقاكلة كمكممة لممكاصفات  -ح 
 العامة لممباني كالطرؽ كالجسكر الصادرة عف كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف
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 النموذج
 

 
 الحكوميةعطوفة مدير عاـ دائرة العطاءات 

 
ف يرجى العمـ بأّف المقاوؿ السادة ......................................... قد استكمؿ كافة اإلجراءات القانونية وفقًا ألحكاـ قانو

 ............................................................... المعموؿ بو .

 
 نقيب الميندسيف األردنيػيف .

 ي اإلنشاءات األردنيػيف .أو نقيب مقاول

 
 ( . Warrantyاإلقرار بضماف عيوب التصنيع )  *

 
لضماف  كفالة عدلية صادرة عف الجية الصانعة او الوكيؿ لصالح صاحب العمؿيتعيف عمى المقاوؿ الذي يحاؿ عميو العطاء تقديـ 

( يومًا مف تاريخ تسمـ  730أي عيوب تنجـ عف التصنيع لكافة األجيزة والمعدات الكيروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) 
األشغاؿ وبحيث تشمؿ ىذه الكفالة مسؤولية المقاوؿ المالية وخالفيا ، الستبداؿ أي مف األجيزة والمعدات الكيروميكانيكية التي 

 ( يومًا مف تاريخ تسمـ األشغاؿ. 730ع وتوفير القطع التبديمية محميًا أو أجنبيًا ولمدة ) تظير بيا عيوب تصني
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات 
 

 نمكذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ممحؽ عرض المناقصة -2ج
 نمكذج كفالة المناقصة -3ج
 نمكذج اتفاقية العقد -4ج
 اتفاقية فض الخالفات )  مجمس بعضك كاحد  (نمكذج  -5ج
 نمكذج اتفاقية فض الخالفات )  مجمس بثالثة أعضاء ( -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
 قرار بالمخالصةنمكذج إ -11ج
 نمكذج التزامات المقاكؿ -12ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرل -13ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة -14ج
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   1ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 رقـ:......................................................المشروع:..................................... العطاء 
................................................................................................................ 

إلى السادة ) صاحب العمؿ(: 
.......................................................................................................................... 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرؼ عمى الظروؼ المحيطة بو ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداوؿ 
............................ المتعمقة بتنفيذ  الكميات ، وممحؽ عرض المناقصة ، والجداوؿ األخرى ، ومالحؽ العطاء ذوات األرقاـ:

صالح أية عيوب فييا  نجازىا وتسميميا وا  أشغاؿ المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحف الموقعيف أدناه أف نقـو بتنفيذ األشغاؿ وا 
.................... أو أي وفقًا ليذا العرض الذي يشمؿ كؿ ىذه الوثائؽ المدرجة أعاله مقابؿ مبمغ إجمالي وقدره: ............

 مبمغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد .
 

إننا نقبؿ تعيػيف " مجمس فض الخالفات" بموجب " الفصؿ العشريف " مف شروط العقد وسوؼ نقـو باالتفاؽ عمى تعيػيف أعضائو 
 حسب ممحؽ عرض المناقصة .

يومًا مف تاريخ إيداع العروض ، وأف يبقى العرض ممزمًا لنا ، ويمكنكـ قبولو ( 90نوافؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة ىذا لمدة )
في أي وقت قبؿ انقضاء مدة االلتزاـ ىذه ، كما نقر بأّف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف " كتاب عرض المناقصة " 

. 
 

( مػف شػروط العقػد ، وأف نباشػر العمػؿ بتػاريخ 4/2دة )نتعيد في حالة قبوؿ عرضػنا ، أف نقػدـ ضػماف األداء المطمػوب بموجػب المػا
 أمر المباشرة ، وأف ننجز األشغاؿ ونسمميا ونصمح أية عيوب فييا وفقًا لمتطمبات وثائؽ العقد خالؿ مدة اإلنجاز " .

لػى أف يػتـ ذلػؾ فػإّف " كتػاب عػرض المناقصػة " ىػذا مػع " كتػاب القبػوؿ أو قػرار  وما لـ يتـ إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وا 
 اإلحالة " الذي تصدرونو يعتبر عقدًا ممزمًا فيما بيننا .

 

 ونعمـ كذلؾ بأنكـ غير ممزميف بقبوؿ أقؿ العروض قيمة أو أي مف العروض التي تقدـ إليكـ .

: ...................... مف شير: ........................عاـ: .........  ......................حرر ىذا العرض في اليـو

 المناقص: .......................................... شاىد: ....................................................... توقيع

 
 
 

 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

138 

 

   2ج
 ممحؽ عرض المناقصة

Appendix to Tender 
سكنية/ ذراع قماش              انشاء وحدات المشػروع:  

2021/ 4خ  العطاء رقـ : ـ   
 

 التحديدات رقـ المادة البياف
 اسـ صاحب العمؿ :

 عنوانو:
1/1/2/2 
 1/3و

 رئيس مجمس مفوضي سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي
 28وادي موسى / ص ب 

 اسـ الميندس:
 عنوانو:

 مفوض البنية التحتية في سمطة اقميـ البترا التنوي السياحي . 1/1/2/4

 28وادي موسى / ص ب 
 اسـ المقاوؿ:

 عنوانو:
1/1/2/3 
 1/3و

 

 خمسة عشر ألؼ دينار( 15000) التعميمات كفالة المناقصة 
 ( مف قيمة العقد %5) التعميمات ضماف إصالح العيوب
 ( يومًا تقويميًا مف تاريخ أمر المباشرة 270) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغاؿ
 ( يومًا تقويميًا 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

المدة التي سيمنح فييا المقاوؿ حؽ الدخوؿ إلى 
 الموقع 

 مف تاريخ أمر المباشرة  ةتقويمي ـايأ( 7) 1/ 2

الفترة المحددة لمباشرة العمؿ بعد التاريخ المحدد 
 لممباشرة 

 ( يومًا ،وتعتبر ىذه الفترة مشمولة ضمف مدة اإلنجاز15) 1/ 8
 لألشغاؿ

لمجنة تسمـ األشغاؿ لمشاريع  الفترة المحددة
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثميا

 ( يوماً 28) 10/1

 ( يومًا مف تاريخ المباشرة14خالؿ ) 18/1 تقديـ وثائؽ التأمينات 
 %( مف " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ضمػػاف األداء

 %( مف " قيمة العقد المقبولة"__) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 مف عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيؿ مجمس فّض الخالفات

[    ]   مف ثالثة أعضاء 
 نشوء الخالؼ( يومًا مف تاريخ 60خالؿ ) 20/2 فترة تعيػيف مجمس فّض الخالفات

 %( مف قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 %( مف " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3 الحد األعمى لممحتجزات

ميما تعددت  ألؼ دينار لكؿ حادث عشروف( الؼ 20) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأميف ضد الطرؼ الثالث
 الحوادث
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الجية التي تعيف أعضاء مجمس فض الخالفات في 
 حالة عدـ االتفاؽ بيف الفريقيف .

 حسب أحكاـ القوانيف األردنية السارية المفعوؿ 20/3

 القوانيف األردنية السارية المفعوؿ 4/ 1 القانوف الذي يحكـ العقد
 المغة العربية 4/ 1 المغة المعتمدة في العقد

 المغة العربية 4/ 1 لغة االتصاؿ
 ( أياـ في األسبوع6( ساعات يوميًا، ولمدة )8) 5/ 6 مدة العمؿ اليكمي كاألسبكعي

النسبة المئوية التي تدفع لممقاوؿ عف " المبمغ 
 " إذا لـ ترد في الجدوؿ االحتياطي الذي يتـ صرفو

 % 15 ب-13/5

جميع المواد والتجييزات اآللية التي تدخؿ في األشغاؿ  14/5 التحضيرات عند الوصوؿ إلى الموقع
 الدائمة

 دينار الؼمائو  (ألؼ دينار 100) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحمية
سمطة تعيػيف المحكميف في حالة تخمؼ األطراؼ عند 

 التعيػيف .
 بموجب قانوف التحكيـ األردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء ىيئة التحكيـ 
[    ]  ثالثة أعضاء 

 بموجب قانوف التحكيـ األردني 20/6 القواعد اإلجرائية لمتحكيـ
  عف كؿ يـو تأخيردينار مائو ثالث( دينار 300) 7/ 8  قيمة تعويضات التأخير

 %( مف قيمة العقد المقبولة15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  14/7 أسعار تبديؿ العمالت 

يتـ تحديدىا مف الكشؼ المرفؽ في نياية ىذا الممحؽ  13/8 المواد الخاضعة لتعديؿ األسعار بسبب تغير التكاليؼ
 )جدوؿ بيانات التعديؿ(

 %( سنوياً 5) 14/8 التمويؿ (نسبة الفائدة القانونية ) نفقات 
 غير مطموب  [       ]       9/ 4 نظاـ توكيد الجودة

          [         ]مطمػػوب 
 ( دينار عف كؿ يوـ مبكر 50) 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينػػار األردني 14/15 عمالت الدفع لممقاوؿ

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقساـ األشغاؿ ) 
 الخاصة بو

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكؿ يـو تأخير
 يسمـ المشروع متكامال"

   قسـ
   قسـ
   قسـ
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 -) جدوؿ بيانات التعديؿ ( : 13/8لخاضعة لتعديؿ األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشؼ المواد (2)
 -فقط : وذنك نهمىاد انتي تحمم إشارة  

 
  االسمنػت 
   اليياكؿ المعدنية مف صاج كمقاطع كمدادات .حديد التسميح كحديد 
  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 
  . األنابيب المياه كالصرؼ الصحي كممحقاتيا بكافة انكاعيا كاقطارىا 
  البكيمرات كالرديترات كالحارقات كالمراجؿ 
  المضخػات 
  لكحات تحكـ المضخات 
  أغطية المناىؿ كممحقاتيا 
  . أبراج كأعمدة اإلنارة ككحدات اإلنارة المتعمقة بيا 
   األلمنيكـ 
   بكافة أنكاعيا كلكازميا .أنابيب التدفئة كالصحي 
  . لكحات التحكـ كالمكحات الرئيسية ككحدات اإلنارة 
  المقاسػـ 
  المبردات ككحدات التكييؼ كالتبريد كالمبخرات كالضكاغط ككحدات المؼ المركحية كدافعات اليكاء 
   المصاعد كلكازميا مف حباؿ كسكؾ كمحرؾ 
  . طفاء الحريؽ  أنظمة الحريؽ كا 
   شبكات البخار 
  المكلدات الكيربائية 
  كحدات إنارة العمميات 
   . الكحدات فكؽ األسرة بكافة أنكاعيا 
   شبكة الغازات الطبية كممحقاتيا 

  
 صكاني الككابؿ .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تـ تعديؿ المكاد الكاردة في جدكؿ بيانات التعديؿ بمكجب قرار رئاسة مجمس الكزراء رقـ ) -( 2)
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   )مجارم اليكاء كفتحات التكييؼ كالعادـ ) الدكت 
  أجيزة الفحص كالقياس كالمعالجة كالتطيير كالتعقيـ 
  . أنظمة الصكت كالمناداه 
   أنظمة( الرقابة كالحماية كالتحكـ لممباني كاألجيزةCCTV ) 
   . األلياؼ الضكئية 
   الككابػؿ 
 مالحظات:
  اعاله .  المواد اإلنشائيةشريطة عدـ االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عف 
 حسب طبيعتو أو لكؿ مشروع عمى حدا  األسعار يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ

 مف قبؿ صاحب العمؿ، وحسب القائمة التالية:  خصوصيتو
 المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ األسعار لمعطاء رقـ )    /    (:

 )الغير داخؿ بالخمطات الخرسانيو الجاىزه( . االسمنت -    
 .  حديد التسميح -
 الجاىزه )مع عدـ التعويض عف مكوناتيا( . الخمطات الخرسانيو -
 المناىؿ المعدنيو )السكب( .أغطية  -

   في حالة عدـ تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ األسعار لممشروع تعتبر جميع المواد
الواردة في جدوؿ بيانات التعديؿ و المذكورة أعاله، خاضعة لتعديؿ أسعارىا والمستخدمة في تنفيذ 

 أشغاؿ المشروع.
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تـ تعديؿ المواد الواردة في جدوؿ بيانات التعديؿ بموجب قرار رئاسة مجمس الوزراء رقـ ) -( 2)
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

 رقـ:..............................................المشروع:............................................. العطاء 
إلى السادة ) صاحب العمؿ ( : ........................................................... لقد تـ إعالمنا أّف المناقص شركة : 

ه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت ...................................... سيتقدـ بعرض لممناقصة لممشروع المنوه عنو أعال
 شروط العطاء تنص عمى أف يتقدـ المناقص بكفالة مناقصة مع عرضو ، وبناء" عمى طمبو ، فإّف مصرفنا :

بنؾ .......................................................... يكفؿ بتعيد ال رجعة عنو أف يدفع لكـ مبمغ : 
 .................. عند ورود أوؿ طمب خطي منكـ وبحيث يتضمف الطمب ما يمي :.......................

 

أّف المنػاقص ، بػدوف موافقػة مػنكـ ، قػاـ بسػحب عرضػو بعػد انقضػاء آخػر موعػد لتقػديـ العػروض أو قبػؿ انقضػاء صػػالحية  -أ
 ( يومًا ، أو  90العرض المحددة بػ ) 

 ( مف شروط العقد ، أو 1/6أخفؽ في إبراـ اتفاقية العقد بموجب المادة )  أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو -ب
 ( مف شروط العقد. 4/2أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفؽ في تقديـ ضماف األداء بموجب المادة ) -ج
 

ا إلينا ، كما أّف ىذه الكفالة تحكميا ( يومًا ويتعيف إعادتي90وعمى أف يصمنا الطمب قبؿ انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 القوانيف المعموؿ بيا في األردف .

 
 توقيع الكفيؿ/البنؾ : .............................................

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيػػع

 
 .............................................:  ػػػػخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػ
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 
 

 
 العطاء رقـ:..................................................          المشروع:.........................................

 
 

...................... مف شير ................................... ..اليـو ............حررت ىذه االتفاقية في ىذا 
 ...............لسنة

 بيف      
 صاحب العمؿ: ................................................................................. عمى اعتباره " الفريؽ األوؿ"

 و     
 ......................................................................................عمى اعتباره " الفريؽ الثاني"المقاوؿ : 

 لما كاف صاحب العمؿ راغبًا في أف يقـو المقاوؿ بتنفيذ أشغاؿ المشروع: ..................................................
............................................................................................................................. 

صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا لشروط  نجازىا وا  ولما كاف قد قبؿ بعرض المناقصة الذي تقدـ بو المقاوؿ لتنفيذ األشغاؿ وا 
 العقد ،

 

 -تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي :فقد 
 يكوف لمكممات والتعابير الواردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في شروط العقد المشار إلييا فيما بعد . -1
 ا بيذه الصورة:تعتبر الوثائؽ المدرجة تاليًا  " وثائؽ العقد وتشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية وتتـ قراءتيا وتفسيرى -2

  " كتاب القبوؿ "  - أ
  كتاب عرض المناقصة   - ب
 مالحؽ المناقصة ذات األرقاـ: ........................................................................... -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -ىػ
 المخططات    -و
 الكميات والجداوؿ األخرى ( .والجداوؿ المسّعرة ) جداوؿ   -ز

 
 

 " قيمة العقد المقبولة: ........................................................................................... -3
 .............................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
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صالح أية  إزاء قياـ صاحب العمؿ بدفع المبالغ -4 نجازىا وا  المستحقة لممقاوؿ وفقًا لمشروط ، يتعيد المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 

 عيوب فييا وتسميميا وفقًا ألحكاـ العقد .
 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا ، يتعيد صاحب  -5 نجازىا وا  العمؿ بأف يدفع إلى المقاوؿ إزاء قياـ المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 

 قيمة العقد بموجب أحكاـ العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد .
 

 .وبناء" عمى ما تقدـ فقد اتفؽ الفريقاف عمى إبراـ ىذه االتفاقية وتوقيعيا في الموعد المحدد أعاله وذلؾ وفقًا لمقوانيف المعموؿ بيا 
 
 

 الفريؽ األوؿ ) صاحب العمؿ (      الفريؽ الثاني ) المقاوؿ (
 
 

 ...التوقيع:......................................          التوقيع: ......................................

 ....االسـ: .....................................          االسـ: .......................................
 .الوظيفة:.......................................          .................................الوظيفة: ....

 ..وقد شيد عمى ذلؾ:...........................          وقد شيد عمى ذلؾ:...........................
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بعضو واحد (
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المشروع: ......................................................................................................... وصؼ

 .............................................. عنوانو: ..................................................العمؿ :  صاحب

 عنوانو: ...................................................  ......المقػػػػاوؿ:.............................................

 المجمس:.............................................  عنوانو: ...................................................عضو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضو " مجمس فض الخالفات " ، لما كاف صاحب العمؿ والمقاوؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد " وكونيما 
" ، فإّف كال مف صاحب العمؿ والمقاوؿ وعضو المجمس ، قد اتفقوا عمى  DABليكوف العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " المجمس " 

 -ما يمي :
 

 تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية عمييا:  -1

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

اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضو المجمس عمى النحو ( مف شروط 18) البندعماًل بأحكاـ  -2
 -التالي :

 )        (  دينار عف كؿ يوـ كمياومات.   -أ  
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب 

ف شروط اتفاقية فض ( م 17)  البندإزاء قياـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكاـ  -3
 الخالفات ، فإّف عضو المجمس يتعيد بأف يقـو بمياـ " المجمس" كمسوٍّ لمخالفات وفقًا ألحكاـ ىذه االتفاقية .

 
يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف يدفعا لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات بدؿ  -4

 ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندتي تتحقؽ لو بموجب أحكاـ المياومات والنفقات األخرى ال
 
 إّف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانوف األردني . -5
 

 صاحب العمؿ    المقاوؿ    عضو المجمس
 
 

 وقد شيد عمى ذلؾ .
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 أعضاء() مجمس بثالثة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وصؼ المشروع: ...............................................................................................
 ............................................  عنوانو: العمؿ : .......................................... صاحب

 عنوانو: ............................................ ...المقػػػػاوؿ:.............................................
 ..........المجمس:........................................... عنوانو: .................................. عضو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لما كاف صاحب العمؿ والمقاوؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد" وكونيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضو " مجمس فض الخالفات " ، 

ذيف يشكموف " المجمس" فإّف كاًل مف صاحب العمؿ والمقاوؿ وعضو المجمس، قد اتفقوا عمى ما ليقـو بمياـ أحد األعضاء الثالثة ال
 -يمي :

تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية  -1
 عمييا:...................................................................................................

( مف شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضو المجمس عمى 18) البندعماًل بأحكاـ  -2
 -النحو التالي:

 مياومات.)        ( دينار عف كؿ يوـ ك   -أ   
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب    

( مف شروط اتفاقية فض  17)  البندإزاء قياـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكاـ  -3
ألحكاـ ىذه  الخالفات ، فإّف عضو المجمس يتعيد بأف يقـو بميامو مع أعضاء المجمس اآلخريف كمسّويف لمخالفات وفقاً 

 االتفاقية .
 

يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف يدفعا لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات بدؿ  -4
 ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقؽ لو بموجب أحكاـ 

 ................... رئيسًا لممجمس .يعتبر عضو المجمس ............ -5
 إّف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانوف األردني . -6
 

 

 صاحب العمؿ              المقاوؿ      عضو المجمس   
 
 

 وقد شيد عمى ذلؾ .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات

 
( 60عمى اف يباشر المجمس ميامو خالؿ ) ( يومًا مف تاريخ مباشرة العمؿ ،60خالؿ ) يسمى عضو أو أعضاء المجمس -1

 يومًا مف تاريخ  اكتماؿ توقيع اتفاقية فض الخالفات .
( يوـ مف تاريخ إشعارىـ بذلؾ 28باالتفاؽ بيف الفريقيف ، وذلؾ خالؿ مدة ) يمكف إنياء تعيػيف عضو أو أعضاء المجمس -2

،كما تنقضي مدة التعييف عند صدور شيادة تسمـ األشغاؿ  ما لـ يطمب أي مف الفريقيف تمديدىا ولكف بحد أقصى لتاريخ 
 انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االتعاب الى النصؼ .  

 اليجوز لفريقي التعاقد عزؿ  أحد أعضاء  المجمس أو ) األعضاء( بدوف أسباب مبررة. -3
يتعيف عمى عضو المجمس أف يكوف وأف يبقى أثناء أداء ميمتو محايدًا ومستقاًل عف الفريقيف ، وأف يفصح عند تعيػينو عف  -4

ي أي وقت الحؽ إذا أصبح عمى عمـ عف أي أمر أي أمر قد يؤثر عمى حياده أو استقالليتو ، كما يتعيف عميو أف يفصح ف
 قد يؤثر عمى حياده واستقالليتو ، وال يجوز لو تقديـ النصح إلى أي فريؽ إاّل بإطالع وموافقة الفريؽ اآلخر .

أف يتعامؿ مع تفاصيؿ العقد ونشاطاتو وجمسات االستماع التي يعقدىا بسرية تامة وأف ال يصرح  يتعيف عمى عضو المجمس -5
أي مف مضامينيا إاّل بموافقة الفريقيف ، كما يجب عميو أف ال يوكؿ ألي طرؼ آخر القياـ بميمتو أو أف يطمب أية خبرة  عف

 قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقيف .
أف يتصرؼ بإنصاؼ وسوائية فيما بيف الفريقيف بإعطاء كؿ منيما فرصة معقولة لعرض قضيتو  يتعيف عمى عضو المجمس -6

 تقديـ ردوده عمى ما يقدمو  الفريؽ اآلخر . و 
في أي حاؿ مسؤواًل عف أي إدعاء بشأف فعؿ قاـ بو أو أمر أغفمو إاّل إذا أمكف إثبات أف ما قاـ بو  ال يعتبر عضو المجمس -7

 ناتب عف سوء نية .
يعقد جمسات استماع ُيدعى إلييا لممجمس أف يقرر مف تمقاء نفسو او بناًء عمى طمب احد الفريقيف زيارة الموقع واف  -8

( ستيف يومًا ولممجمس  60يحددىما ،  بحيث ال تزيد المدة بيف كؿ زيارة وأخرى عمى ) الفريقيف في الوقت والمكاف المذيف
 أف يطمب أية وثائؽ منيما ، وعمى الفريقيف االستجابة لطمب المجمس بيذا الخصوص . 

غير متحيز ) وليس كمحكـ ( ، ويكوف متمتعًا بالصالحية الكاممة لعقد  أف يتصرؼ كخبير يتعيف عمى عضو المجمس -9
جمسات االستماع كما يراه مناسبًا ، دوف التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء ىذه القواعد ، ويتمتع في ىذا السياؽ 

  -بالصالحيات التالية :
 لة إليو ،أف يقرر مدى سمطاتو الذاتية ، وكذلؾ نطاؽ الخالفات المحا -أ
 أف يستعمؿ معرفتو المتخصصة ) إف توفرت ( ، -ب
 أف يبادر لمتحقؽ مف الوقائع واالمور المطموبة التخاذ القرار باالسموب الذي يرتأيو . -ج
 أف يقرر دفع نفقات التمويؿ التي تستحؽ بموجب أحكاـ العقد ، -د
 يـ فيما يتعمؽ بموضوع الخالؼ ،أف يراجع وينقح أي تعميمات أو تقديرات أو شيادات أو تقيػ -ىػ
أف ال يسمح ألي شخص غير المقاوؿ وممثميو وصاحب العمؿ وممثميو ، لحضور جمسات االستماع ، ولو أف  -و

يستمر في عقد جمسة االستماع إذا تغيب أي فريؽ عف الحضور بعد التحقؽ مف أنو قد تـ إبالغو بصورة صحيحة 
 عف موعد الجمسة .
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اآلخريف )  التنازؿ عف االتفاقية بدوف الموافقة الخطية المسبقة مف قبؿ الفريقيف وأعضاء المجمس لمجمسال يجوز لعضو ا -10
 إف وجدوا ( .

 كشاىد لتقديـ أي دليؿ بالنسبة ألي خالؼ ناشئ عف العقد أو متصؿ بو . يراعى أف ال يستدعى عضو المجمس -11
الدفع خالؿ الميمة المحددة ، شريطة أف يرسؿ إلى الفريقيف إشعارًا  أف يتوقؼ عف العمؿ إذا لـ يتـ يحؽ لعضو المجمس -12

 ( يومًا . 28بذلؾ مدتو ) 
إذا تخمؼ المقاوؿ عف  الدفع مقابؿ المطالبات التي تقدـ إليو مف عضو المجمس، يقـو صاحب العمؿ بالدفع إلى عضو  -13

 ا .ولو أف يسترد ما يترتب عمى المقاوؿ مف أية مبالغ إزاءى المجمس
( يومًا . وفي حالة استقالتو أو موتو أو عجزه 28أف يستقيؿ شريطة أف يعمـ الفريقيف بإشعار مدتو )  يمكف لعضو المجمس -14

عػف أداء ميامػو أو إنيػاء عقػده  أو رفضػو االسػتمرار فػي أداء ميامػو بموجػب ىػذه القواعػد، فإنػو يتعػيف عمػى الفػػريقيف أف 
 .يومًا مف تاريخ انقطاعو (14يقوما بتعيػيف بديؿ لو خالؿ )

يتعيف أف تكوف لغة االتصاؿ بيف الفريقيف وكذلؾ عضو المجمس ) األعضاء( والفريقيف ، ولغة التداوؿ في الجمسات بالمغة  -15
 المحددة في العقد وأف يتـ إرساؿ نسخ عف أية مراسالت إلى الفريؽ اآلخر .

( يومًا مف تاريخ 56بشأف أي خالؼ يحاؿ إليو وذلؾ خالؿ فترة ال تتعدى )يتعيف عمى المجمس أف يصدر قراره إلى الفريقيف  -16
 إحالة الخالؼ  إليو ) ما لـ يتـ االتفاؽ مع الطرفيف عمى ىذه المدة ( ويكوف  القرار:

 و خطيًا،  -
 باإلجماع أو باألغمبية، و -
 يجب أف يكوف مسببًا، و -
 أف ينوه فيو بأنو يتـ وفقًا ليذه الشروط . - 
 يتـ إصدار القرار مف قبؿ رئيس المجمس في حاؿ تشتت آراء أعضاء المجمس.و 

( المتعمقة بعممو ، أو تصرؼ بسوء نية ، فإنو يعتبر غير مستحؽ 4بنقض أي مف أحكاـ البند رقـ ) إذا قاـ عضو المجمس -17
فيا لو ، إذا نتب عف ذلؾ النقض أّف لقبض بدؿ أتعابو أو نفقاتو ، ويتعيف عميو أف يرد تمؾ األتعاب والنفقات التي تـ صر 

 قراراتو أو إجراءاتو بشأف تسوية الخالفات أصبحت باطمة أو غير فاعمة.
 -تدفع أتعاب الحكـ عمى النحو التالي : -18

عداد القرارات ، -  عف كؿ يـو عمؿ في زيارة الموقع أو عقد جمسات االستماع أو دراسة الخالفات وا 
 المياـ مثؿ المكالمات الياتفية والفاكسات ومصاريؼ السفر واإلعاشة ، مضافًا إلييا نفقات أداء -
 لميامو ، يتبقى بدؿ المياومات ثابتًا طيمة مدة أداء عضو المجمس -
( يومًا مف تاريخ تسممو المطالبات 28بدؿ أتعابو ونفقاتو خالؿ ) يتعيف عمى المقاوؿ أف يدفع لعضو المجمس -

لممقاوؿ عف طريؽ مطالبات الدفع الشيرية % ( منيا 50عمؿ بدفع ما نسبتو )الخاصة بذلؾ ، ويقـو صاحب ال
 .  التييقدميا المقاوؿ

 -اذا كاف " المجمس" مشكاًل مف ثالثة اعضاء فإنو يتعيف مراعاة ما يمي : -19
 عمى المجمس اف يجتمع في خصوصية بعد انتياء  جمسة االستماع لمتداوؿ حوؿ الموضوع واعداد القرار ، و . أ
انو سوؼ يبذؿ قصارى جيده لمتوصؿ الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلؾ يتـ اتخاذ القرار بأغمبية االعضاء والذيف يجوز  . ب

 ليـ الطمب مف العضو المخالؼ اعداد تقرير خطي لتقديمو الى صاحب العمؿ والمقاوؿ ، و
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وبة ، فإنو يمكف لمعضويف       ج.  إذا اخفؽ اي عضو في حضور اجتماع او جمسة اجتماع عف انجاز أية ميمو مطم
  -االخريف ، رغـ ذلؾ ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لـ يعترض اي مف صاحب العمؿ او المقاوؿ عمى قياميـ بذلؾ ، أو  -1   
ما لـ يكف العضو الغائب عف الحضور ىو رئيس " المجمس "  ، وقاـ بإصدار تعميمات لمعضويف االخريف بعدـ اتخاذ  -2   

 قرار .
 يحؽ لمرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجمس الذي تكرر غيابو بدوف عذر أو تبرير  -3

ض الخالفات ، أو بسبب نقضيا أو إنيائيا أو انعداـ أثرىا ، فإنو يتـ النظر في الخالؼ إذا نشأ أي خالؼ يتعمؽ باتفاقية ف -20
 وتسويتو بموجب أحكاـ قانوف التحكيـ األردني .
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   7ج
 

 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 

 

 
 .......................................................................................................إلى السادة: 

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ......................................................................................

 
 قد كفؿ بكفالة مالية ، المقاوؿ..................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 /    (بخصوص العطاء رقـ )     

 
 المتعمؽ بمشروع: ........................................... بمبمغ : ) ......................( دينار أردني 

 

................................... وذلؾ لضماف تنفيذ العطاء المحاؿ عميو حسب الشروط الواردة في وثائؽ عقد المقاولة ، وأننا 
شرط مع  -بمجرد ورود أوؿ طمب خطي منكـ المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف أي تحفظ أو  –نتعيد بأف ندفع لكـ 

وذلؾ بصرؼ النظر عف  –ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ أي مف التزاماتو بموجب العقد 
 لدفع .أي اعتراض أو مقاضاة مف جانب المقاوؿ عمى إجراء ا

 
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف تسمـ األشغاؿ المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ 

 ................... شير .................. مف عاـ .............. ما لـ يتـ تمدييا أو تمديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ 
 

 مصرؼ: ................توقيع الكفيؿ / 
 المفوض بالتوقيع: .....................

 .........التاريػػػػػخ : ...................
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   8ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 ....................................................................................................إلى السادة: 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ...................................................................................

 ..................................................................................، المقاوؿ: قد كفؿ بكفالة مالية
................................................................................................................ 

 بخصوص العطاء رقـ )     /    (
 ............... بمبمغ : ) ...........................( دينار أردني المتعمؽ بمشروع: ............................

................................... وذلؾ ضمانًا اللتزاـ المقاوؿ لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعماالإلصالحات 
 والصيانة بموجب أحكاـ عقد المقاولة .

 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ  المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف أي تحفظ  –طمب خطي منكـ  بمجرد ورود أوؿ –وا 
أو شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ التزاماتو فيما يخص أعماؿ 

ؿ عمى إجراء اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلؾ بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو مقاضاة مف جانب المقاو
 الدفع .

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف التسمـ النيائي لألشغاؿ بموجب العقد وقياـ المقاوؿ بإكماؿ 
 النواقص واإلصالحات المطموبة ما لـ يتـ تمديدىا أو تجديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ .

 
 مصرؼ: ................ توقيع الكفيؿ/

 المفوض بالتوقيع: .....................
 .ػػػػخ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
 
 
 



 المعدلة 2013/ طبعة سمطة إقميـ البترا التنمكم السياحي/ 2010قد المقاكلة المكحد لممشاريع اإلنشائية ع

152 

 

 9ج
 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
 .............................................................................................................إلى السادة: 

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا  يكفؿ المقاوؿ : ..............................................................................

 
 ........( دينار أردني ...........................................................................بمبمغ : )...............

 
وذلؾ مقابؿ كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقـ: ......................................... الخاص بمشروع 
 .......................................................... بتأميف قياـ المقاوؿ بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء .

 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ المبمغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحؽ منو عند أوؿ طمب خطي منكـ ، وذلؾ بصرؼ النظر عف أي  وا 
 و المقاوؿ .اعتراض أو تحفظ يبدي

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف سداد المقاوؿ ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتـ تمديدىا تمقائيًا لحيف سداد 
 قيمة الدفعة المقدمة بالكامؿ .

 
 

 توقيع الكفيؿ / مصرؼ: ................

 ع: .....................ػػالمفوض بالتوقي

 خ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 10ج
 نموذج  مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ 

 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................
.................................................................................................................... 
 نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................

................................................................................................................... 
 بأننا قبضنا مف .............................................. مبمغ ) .............................. ( دينارًا أردنياً 

 ع إنشاء .....................................................وذلؾ قيمة دفعة اإلنجاز عند التسمـ األولي عف مشرو 
 موضوع العطاء رقـ ...............................................................................................

......... وحكومة المممكةاألردنية الياشمية مف وبيذا فإننا نبرئ ذمة ............................................................
المبمغ المذكور أعاله ومف كافة المبالغ التي سبؽ وأف قبضناىا عمى حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعيدنا بتقديـ 

 ............................................... صاحب العمؿ تفاصيؿ أية مطالبات ندعي بيا إلى
رة اربعة وثمانوف يومًا مف تاريخ ىذه المخالصة معززة بالوثائؽ الثبوتية )دوف أف يشكؿ ىذا إقرارًا منا .................... خالؿ فت

بصحة ىذه المطالبات ( وفي حالة عدـ تقديـ ىذه المطالبات خالؿ المدة المذكورة نكوف قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة ميما كاف 
......................... وحكومة المممكة األردنية الياشمية مف أي حؽ أو عالقة صاحب العمؿأ ذمة نوعيا وقيمتيا بحيث تبر 

لممشروع ، و يستثنى مف ذلؾ أي مبالغ تتعمؽ بتعديؿ أسعار المواد اإلنشائية  األوليبالمشروع المبيف أعاله السابقة لتاريخ التسمـ 
 (.13/8( و )13/7مستحقة الدفع تطبيقا لممادتيف )

  
 وعميو نوقع تحريرًا في .....................................
 اسـ المقاوؿ : .............................................
 اسـ المفوض بالتوقيع: ....................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 
 

 الخاتـ:
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

  : ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
.......................................................................................................................... 

 :..........................................................................نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 ................................................... مبمغ ) ......................... ( دينارًا أردنياً بأننا قبضنا مف ........

 

لمعقد ، وذلؾ عف مشروع   ( مف الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11وذلؾ قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكاـ المواد ) 
 .......................................................................إنشاء : ..................................

 

 موضوع العطاء رقـ : ....................................................................................................
 

روع أعػاله وقمنػا بتقػديـ كافػة مطالباتنػا المتعمقػة بالعقػد وبيػذا نصرح بموجب ىذا اإلقرار أننا قػد تسػممنا كامػؿ اسػتحقاقاتنا عػف المشػ
 فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

وحكومة المممكة األردنية الياشمية مف أي حؽ أو عالقة بالمشروع المبيف أعاله إبراء عامًا شاماًل مطمقًا ال رجعة فيو ويسػتثنى مػف 
( والتي تصدر بعػد تػاريخ ىػذه المخالصػة  13/8،  13/7لممقاوؿ نتيجة تطبيؽ شروط المادتيف )  ىذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحؽ

 ) اإلبراء ( .
 

 وعميو نوقع تحريرًا في : ..........................................
 

 اسـ المقاوؿ : ......................................................
 

 بالتوقيع : ...........................................اسـ المفوض 
 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................
 

 الخاتـ :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاوؿ

Contractors Commitments 
 ....................................................................                                  المقاوؿ: -1
 ....................................................................                             المدير العاـ : -2
 ....................................................................:    رقـ ممؼ التصنيؼ في دائرة العطاءات -3
 ....................................................................                فئة التصنيؼ : -4
 ...................................................................        سقؼ االلتزاـ : -5
 ...................................................................       المشاريع الممتـز بيا: -6
 

قيمة اإلحالة  رقـ العطاء اسـ المشروع الرقـ
 بالدينار

قيمة األعماؿ 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى

 
 

 

 ...............................................................................:أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................  أدناه:  نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في
 

( مف الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاص بيذا العقد ، 17/9/1اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ )أننا قد 
وعماًل بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرارًا موقعًا مف قبمنا حسب األصوؿ نقر فيو بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء 

غير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ دفعيا أو االتفاؽ عمى دفعيا إلى شخص مف " اآلخريف" ونرفؽ أو غيرىا المباشرة و 
طيًا وصفًا مفصاًل ليذه الدفعات األخرى ولمف دفعت وسببيا سواء" تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمنا 

طف أو نيابة" عنيـ أو أي موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى أو نيابة" عنا أو مف قبؿ مقاولينا مف البا
تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة  عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري 

 إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعاًل .
 

نقدـ تصريحًا خطيًا إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفًا مفصاًل  كما ونتعيد بأف
لسبب ىذه الدفعات وذلؾ بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أييما يحدث أواًل كما ونوافؽ عمى قياـ الفريؽ األوؿ باتخاذ 

المشار إلييا أعاله حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ مف قبمنا بأحكاـ الفقرة ) أ ( منيا ونمتـز بتنفيذ  اإلجراءات المبينة تحت المادة
 كؿ ما ورد في ىذه المادة .

 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /
 

 اسـ المقاوؿ: ........................................................
 .........................................اسـ المفوض بالتوقيع: .....

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................
 الخاتػػػػـ : ......................................................

 
أي عموالت أو أتعاب أو أي مف األمور  عمى المقاوؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع *   

( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو ، وعمى 17/9المحددة بالمادة ) 
 المقاوؿ وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 14ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

 
 

       

 إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................أقر أنا الموقع 
.................................................................................................................... 

 اه.....................................................................نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدن
 

( مف الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاصة بيذا العقد ، 17/9/2أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ )
وؿ ، نقر فيو بأننا لـ نقـ بدفع أو االتفاؽ عمى دفع أي مبالغ سواء" وعماًل بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرارًا موقعًا مف قبمنا حسب األص

كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرىا سواء" بشكؿ مباشر أو غير مباشر ولـ نقـ بتقديـ أي شيء ذو قيمٍة 
ألشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض ماديٍة ولـ نقـ بإعطاء وعود أو تعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ مثؿ ىذه ا

النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أو نيابة" عنا أو مف مقاولينا مف الباطف أو نيابة" عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو 
كاف يتصرؼ بصفةٍ  ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ ، ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي " موظؼ " بغض النظر عما إذا 

رسميٍة أـ ال ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو 
 اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذىفعاًل .

 
منوعة أو نعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكاف ذلؾ مف كما ونتعيد بأف ال نقوـ بتقديـ أي دفعات م

قبمنا أو مف قبؿ مقاولينا مف الباطف أو أيًا مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي " موظؼ " فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو 
 تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

 /      /     وعميو نوقع تحريرًا في  
 اسـ المقاوؿ: ....................................................
 اسـ المفوض بالتوقيع: ..........................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 .............................ػػـ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػالخاتػػ
 
 

عمى المقاوؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف األمور  *   
( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو ، وعمى  17/9المحددة بالمادة ) 

 المقاوؿ وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 انمىاصفات انفنية ألعمال انكهرباء

 

 ( :LEDاالنارة الموفره لمطاقة )وكشافات المتطمبات الفنية لممصابيح 

 تقدـ كحدات االنارة كفؽ المكاصفات العامة لالشغاؿ العامة كالمتطمبات المنصكص عمييا داخؿ المممكة . -

( مف اجكد االنكاع لديو القدره العالية عمى تزكيد كحدة االنارة بالطاقة driverتشتمؿ الكحدة عمى )يجب اف  -
 الكيربائي الالزمة مبيف عمية نقاط المدخؿ كالمخرج مع سيكلة استبدالة عند الصيانة .  

 ىيرتز( . 51فكلت/ 221تعمؿ عمى جيد ) -

 بكفاءه ضكئية ثابتو . ذات عمر تشغيمي طكيؿ نسبيايجب اف تككف الكشافات  -

 تتناسب مصابيح االناره مع طبيعة العمؿ . -

ككفاالت الصيانة مع تقديـ الكتالكجات لكحدات معمر التشغيمي المقدر االداء لتقديـ الكفاالت الالزمة لضماف  -
 .االنارة تبيف فييا التدفؽ الضكئي كخصائص كحدات االنارة 

 ( الداخمية عمى شكؿ مصفكفات .LEDيجب اف يتكفر في كشافات االنارة ككحدات ) -

 يتكفر في الكشافات الحمايات الالزمة لكي تعمؿ في االجكاء الخارجية المحيطة بيا بكفاءة عالية . -

ذبذبة/ثانية أك حسب نظاـ  51فكلت ، كتردد  231عمى جيد ( LEDكشافات االنارة ككحدات )يجب أف تعمؿ  -
 شركة الكيرباء المحمية .  

كمجيز بحشية مف  ان ع مف صفائح مف األلمنيـك المضغكط كمدىكف حراريك صنات مالكشاف جسـيجب اف يككف  -
 .  المطاط المقكل بالسميككف لمنع تسرب الماء كالغبار إلى داخؿ الكشاؼ

 مف الزجاج الحرارم . الكشافات النافذ لمضكء غطاء يجب اف يككف  -
 نفصؿ أك ضمف الكشاؼ . مجيزة في صندكؽ م أجيزة التشغيؿ الكيربائيةيجب اف تككف  -
 عكاكس عمى الجانبيف كمف أعمى مصنكعة مف األلمنيـك الشديد النقاء. تشتمؿ نظاـ اإلنارة يجب اف يككف  -
 . كالتثيبتكالتعميؽ  ككف قابؿ لمتحريؾ عمكديان كأفقيان بكاسطة ذراع التركيبتبحيث  اتب الكشافركت -
يثبت الكشاؼ عمى الجدراف الخارجية مف خالؿ ذراع التركيب كالتعميؽ كالتثبيت ببراغي متينة قادرة عمى تثبيت  -

 الكشافات باالضافة لكزنو اف يتحمؿ قكة شد الرياح الخارجية . 
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 سمطة إقميـ البترا التنموي السياحي
 مديرية الدراسات الفنية والمخاطر

 
 جدوؿ الكميات واألسعار

 

 

 0202/ 4. خ ـ. عطاء 
 

 0202/ 4ذراع قماش  ـ. خ.  -مشروع إنشاء وحدات سكنية 
 

 ( صفح19عدد صفحات ىذا الجزء )ة 
 ( قيط ) كتابة ورقماً فيستبعد اي عرض لـ تتـ تعبئة االسعار فيو بالت 
 يقوـ المناقص بختـ جميع صفحات العطاء بخاتـ الشركو 
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 : بالمتر المكعب 2
/ كمغػـ 511عػف كسػر صػغرل ال تقػؿ  ةبقػك  51كصب خرسانة عادية درجػػػػػػػة  كتكريد تقديـ
كالسػعر يشػمؿ أعمػاؿ الطكبػار كالمصػانعة مػع جميػع مػا يمػـز  يػـك  24بعد  مكعبات  2سـ

إلنجػػاز العمػػؿ حسػػب األصػػكؿ كحسػػب المكاصػػفات كالمخططػػات المرفقػػة كحسػػب تعميمػػات 
 الميندس المشرؼ .

 
سػػػػـ ( كذلػػؾ اسػػفؿ قكاعػػد  51بػػدكف دبػػش ضػػمف الحفريػػػػػػات  كبسػػماكة ال تقػػؿ عػػف )   -أ 

. البناء كالجسكر  االرضية  كحيثما يمـز

 
022 
 مائتاف

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 
.............. 
.............. 

3

3

3 

0 

 بالمتر المكعب :
                                                                                                                                                                                                                                                                            ( ثق٘ح مغش صغشٙ ال رقو عِ                                                                                                    21رقذٌٝ ٗ ر٘سٝذ صت خشعبّخ ٍغيسخ دسخخ  )

الطكبار ك  أعماؿ المصانعة كالسعر يشمؿ،  يـك  24بعد مكعبات  (  2سـ / كغـ 211) 
ضافة المادة المميعة كذلؾ لجميع أعماؿ الخرسانة المسمحة  الالـز بجميع تشكيالتو كا 

كخرسانة التعميات كقمكط لمقكاعد كالزنانير كرقاب األعمدة كاالعمدة  كالجسكر  كالعقدات 
 21)  شدكتركيب حديد مبرـك لمتسميح  كتكريد تقديـ األبكاب كالشبابيؾ  كما يشمؿ السعر

افة األقطار كاألطكاؿ المطمكبة كالسعر يشمؿ القص كالثني كالضياع ككراسي رفع ( مف ك
الحديد كسمؾ التربيط كالدسر كتأميف األطكاؿ المطمكبة كمف أم مصدر كال تحسب 

جميع ما يمـز إلنجاز األعماؿ  كالسعر يشمؿ األطكاؿ الزائدة كال تحسب أم عالكة لذلؾ 
تعميمات الميندس  ططات المرفقة كحسبالمكاصفات كالمخحسب حسب األصكؿ ك 

 .المشرؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
الؼ 
 وثالثمائة

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 
........... 
........... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 
.............. 
.............. 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالمتر المكعب : 0
أعماؿ حفريات ترابية أك خرسانية أك إسفمتية أك صخرية  ميما كانت األعماؽ المطمكبة   
كالسعر يشمؿ مسافة العمؿ إف لـز كيككف الكيؿ ىندسيان لمسطح خرسانة النظافة فقط 

تعميمات الميندس  كحسبالمكاصفات كالمخططات المرفقة حسب حسب األصكؿ ك 
 .المشرؼ 

 

0222 
 الفاف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
............. 

 

 بالمتر المكعب : 4
تقديـ كتكريد كتنفيذ أعماؿ ردـ بمكاد مختارة  ناجحة مخبريان عمى أف يتـ الردـ عمى طبقات 

سـ لكؿ طبقة مع الرش بالماء كالدحؿ ككؿ ما يتطمبو إنجاز  01بسماكة ال تزيد عف 
تعميمات الميندس  المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسبحسب العمؿ  حسب األصكؿ ك 

 .المشرؼ 

2222 
 الؼ

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 : بالعدد 5
مصبكب مف خرسانة كبقكة كسر صغرل ال تقؿ  مفرغكتكريد كتركيب ربس خرساني تقديـ 
مع التركيب كجميع ما يمـز إلنجاز ( سـ ، 54*21* 01قياس )(  2كغـ / سـ 01عف ) 

تعميمات  المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسبحسب حسب األصكؿ ك األعماؿ 
 . الميندس المشرؼ

 

8522 
ثمانية االؼ 
 وخمسمائة

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 
.......... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 
.............. 

3

3

3 

6 

 ربع :مبالمتر ال
مصبكب مف خرسانة كبقكة كسر  كبناء جدراف طكب خرساني مفرغكتكريد كتركيب تقديـ 

( ) أسمنت  0:  5( كالسعر يشمؿ المكنة بنسبة )  2كغـ / سـ 01صغرل ال تقؿ عف ) 
حسب األصكؿ كجميع ما يمـز إلنجاز األعماؿ  كتكحيؿ الحمكؿ كالرمؿ ( مع التركيب

 : تعميمات الميندس المشرؼ المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسبحسب ك 
 سـ  ( 51*21*01)طكب قياس  :     –أ   
 
 

 ( سـ  21*21*01) طكب قياس :    -ب 
 
 

 
 
 
 

0522 
ثالثة االؼ 
 وخمسمائة

4522 
 اربعة االؼ
 وخمسمائة

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 
........... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 
.............. 

 
    

 كتابػػػػػػػػة
........... 
........... 

 كتابػػػػػػػػة
........... 
........... 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 العمؿ نوع

 

 بػػالرقـ الكميػػة
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالمتر المربع : 7
( لمطبقة  2:  5كالرمؿ بنسبة )  تتقديـ كتكريد كتنفيذ كعمؿ قصارة ثالثة كجكه مف األسمن

( لمطبقتيف األخيرتيف مضافا إلييا المادة المميعة كالسعر يشمؿ  0:  5األكلى كنسبة ) 
( سـ مع تثبيتو جيدا  21 -51السقالة كالزكايا المعدنية كالشبؾ المعدني المجمفف بعرض ) 

ثؿ التمديدات ما بيف الطكب كاألعماؿ الخرسانية كفكؽ أنظمة الخدمات المختمفة م
أياـ متكاصمة كالسعر  1كالصحية ك الكيربائية كحيث ما يمـز كاإليناع لمدة   ةالميكانيكي

المكاصفات كالمخططات حسب حسب األصكؿ ك إلنجاز األعماؿ  يشمؿ جميع ما يمـز 
 :تعميمات الميندس المشرؼ المرفقة كحسب

ككف بكامؿ العرض في حاؿ قصارة داخمية ثالث طبقات ارتفاع الزكايا المعدنية ت – 5
 التقاء جدراف الطكب بالسقؼ كالجسكر الخرسانية كتككف بكامؿ ارتفاع الطابؽ .

 
رشة شبريز سماكة ال تقؿ عف     عمؿ قصارة خارجية ثالث طبقات باإلضافة الى   - 2
  .ممـ ( كبالمكف الذم يحدده الميندس المشرؼ . 1) 

 

 
 
 

 
 

8722 
ثمانية االؼ 
 وسبعمائة
 
 

4222 
 اربعة االؼ

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 
 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
............. 

 بالمتر المربع : أعماؿ الدىاف 8
تقديـ كتكريد كتنفيذ كعمؿ دىاف مائي مستحمب اممشف  ثالثػػػة كجكه عمى األقؿ عدا كجو 
التأسيس كحسػػػب األلكاف المطمكبة كالسعر يشمؿ الحؼ كطمس بالمعجكنة ثالثة كجكه 

حسب المكاصفات  إلنجاز العمؿجميع ما يمـز ك كذلؾ لألسقؼ الداخميػػة كجدراف المبنى 
 .ت الميندس المشرؼ حسب تعميماكالمخططات ك 

 " كحسب متطمبات البند  3مع مراعاة المكاصفات القياسية األردنية رقـ " 
 /أ/جػ /د "306/3/ج " ك " 1304/1"  

/ ا " كشمكلية السعر بند رقـ " 1315/1" كالكيؿ حسب البند رقـ "  1307كالبند رقـ " 
 " مف الباب الثالث عشر . 1316/1

 
 
 

 
8722 

ثمانية االؼ 
 وسبعمائة
 
 
  

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالمتر الطولي : 9
 doubleتقديم و توريد وتنفيذ خزائن للمطبخ علوية و سفلية من االلمنيووم لوون خبو ب  

face    موع عموس محلو    مع أكسسووارا  نووإ طيطو ل  ويبومس السوكر تركيوي  رانيو
بخوطط رببوة  طويلوة  موزود برمه له ويبمس السكر تركيي مجلى است نيس ستيس ايطو ل  

سم اسفس الخوزائن السوفلية  موع جميوع مو  01فكة و السكر يبمس عمس ر من اجود االنواإ
حسوي اصوووس وحسوي المواووف   وحسوي  وذلك لكس وحود  سوكنية يلزم إلنج ز الكمس

 تكليم   المهندس المبرف .

202 
مائة و 
 عشروف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
............. 

 

 المربع:أعماؿ البالط واألرضياتبالمتر  51
بالط سيراميؾ صنؼ )أ( لالرضيات نخب اكؿ كبااللكاف  كتنفيذ كتركيبكتكريد أ_ تقديـ 

( خالي مف الفتاؿ  1994/ 374المطمكبو مطابؽ لممكاصفات القياسية االردنية رقـ ) 
كؿ جيد كالعيكب كيشمؿ السعر المكنو كالتركيب بمكاد جاىزة التركيب كتنظيؼ البالط بش

بعد التركيب كجميع ما يمـز النجاز العمؿ عمى اكمؿ كجو مع مراعاة اصكؿ كمتطمبات 
كالسعر يشمؿ السقالة كالزكايا المعدنية كالشبؾ المعدني المجمفف بعرض   الغمؽ اينما كجد

( سـ مع تثبيتو جيدا ما بيف البالط كاألعماؿ الخرسانية كفكؽ أنظمة  21 -51) 
كالصحية ك الكيربائية كحيث ما يمـز   ةمثؿ التمديدات الميكانيكيالخدمات المختمفة 

حسب إلنجاز األعماؿ  أياـ متكاصمة كالسعر يشمؿ جميع ما يمـز  1كاإليناع لمدة 
اف يتـ كعمى تعميمات الميندس  المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسبحسب األصكؿ ك 

 تقديـ عينات قبؿ البدء في العمؿ .
تنفيذ بالط لمجدراف نخب اكؿ كيشمؿ السعر قصاره خشنة مع كتركيب ك  تكريدب_ تقديـ ك 
تقديـ عينة لالعتماد كيشمؿ السعر كالشبؾ المعدني  فكؽ التمديدات الصحية الكدعات 

كالسعر يشمؿ السقالة كالزكايا المعدنية كالشبؾ المعدني المجمفف بعرض )  كذلؾ التركيب 
لبالط كاألعماؿ الخرسانية كفكؽ أنظمة الخدمات ( سـ مع تثبيتو جيدا ما بيف ا 21 -51

 1كالصحية ك الكيربائية كحيث ما يمـز كاإليناع لمدة   ةالمختمفة مثؿ التمديدات الميكانيكي
حسب حسب األصكؿ ك إلنجاز األعماؿ  أياـ متكاصمة كالسعر يشمؿ جميع ما يمـز 

يتـ تقديـ عينات قبؿ  افكعمى تعميمات الميندس  المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسب
 البدء في العمؿ .

 
 
 

2822 
الؼ 
 وثمانمائة

 

 

 

 

 

 

 

2252 
الؼ ومائة 
 وخمسوف

 
 

   

كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
............. 

 بالمتر الطولي : 22
سـ عمى األقؿ  10 سـ عمى االقؿ بإرتفاع 20تقديـ ك تكريد ك تركيب نعؿ بالط )بانيؿ( قياس 

كبنفس نكع كلكف كنقشة البالط المكجكد في المكقع ، كالسعر يشمؿ المكنة كالتركيب جيدان كالنجؼ 
أسفؿ البانيؿ حسب الحاجة ، كالسعر يشمؿ كذلؾ تفقد الركبة بيف البالط كالبانيؿ لكافة المبنى مع 

ميمات الميندس ات كحسب تعجميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب األصكؿ كحسب المكاصف
 المشرؼ.

2822 
الؼ 

وثمانمائة 
 وعشره

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
.......... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
............. 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمؿ نوع
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 : بالمتر المربع 20
 ذلؾ لمشبابيؾ كاالبكابك مف اجكد االنكاع أردني  كتركيب براطيش رخاـ كتكريد تقديـ

كالسعر يشمؿ المكنة كالكحمة كالصقؿ كالتنعيـ مثبت بصكرة جيدة كحيثما يمـز  كاالدراج
المشرؼ كيشمؿ السعر  كبالكف الذم يحدده الميندس  سـ(3كجميع ما يمـز سماكة )كالبـر 

حسب تعميمات الميندس حسب المكاصفات كحسب االصكؿ ك  العمؿإلنجاز جميع ما يمـز 
 . المشرؼ

 
052 

ثالثمائة 
 وخمسوف
 

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 

 بالمتر المربع : 20
 تركيب أبكاب منجكر داخمية  بدكف بندات أك فضيػػػػػػايات كبػس سكيد ك تقديـ كتكريد 

(k x B( سماكة صافيػػػػػػػػة )مكبكس مف الجيتيف 5( سـ مع معاكس زاف سماكػػة ) 4.5 )ممـ
سـ( مف األسفػػػؿ ضمف حشكات 18*4.5سـ ( مػػػػػف األعمى)12*4.5عمػػػػى بركاز سكيد )

مكديا لمتيكيػػػة بحيث تككف مساحة الفراغ تسػػػاكم سـ( كمثقبة ع3.5*3.5خشب ابيض )
سـ(   كبعرض ال يزيد 4.5( سماكة ) K X Bمساحة الحشكات كالحمؽ مف خشػب السكيد )

مع تثبيت كالبالط سـ( عف سماكة فتحة الجدار اإلنشائيػػػػػػػػػػػة ألغراض القصارة 6-4عف )
ع الكشفات الالزمة تككف الكشفات سـ( م12الحمكؽ بسكؾ حديدية ال يقؿ طكليا عػػػػف )

سـ( 2سـ( كبسمؾ )7فكؽ منسكب البالط كالكشفة مف خشػػػػػػب السكيد أيضا بعػػرض )
 أكركبيةأسفميا دفائف خشبيػػػػػػػػة كالسعػػر يشمؿ أيضا القطع المعدنية مػػف غاالت صناعة 

سػػػػػػػػـ( 20ح ألمنيـك بارتفاع )كايدم كثالثػػػػػػػة مفصػػالت كالبيش مع تزكيد األبػػػػكاب بصفائػػ
تشػكؾ كالدىاف  كممـ( كستكبات كا1.5مػػػػػػػػػػػف الجيتيف كمف األسفؿ سماكة ال تقػػؿ عف )

جميع السعر يشمؿ الزياتي ثالثة كجػػكه  باإلضافة لكجو التأسيس كالمعجنػػػة كجييف طمس ك 
 مات الميندس المشرؼ .ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب المكاصفات كالمخططات كحسب تعمي

 
 
 
045 
مئتاف 
وخمسة 
 واربعوف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 بالمتر المربع :  24
تيكبػػات  مصػػنكعو مػػف عػػريض كظرفػػة  تركيػػب ابػػكاب حديػػد مػػع حمػػؽتكريػػد كتنفيػػذ ك تقػػديـ ك 
 5.1سػـ سػماكة  0*2ممػـ كالعػكارض الطكليػو كالعرضػيو تيػكب  5.1سػـ سػماكة  2*0حديد 

كالسػػعر يشػػمؿ المفصػػالت كالقطػػع المعدنيػػة  ممػػـ 5.1ممػػـ ك حديػػد  الصػػاج كجيػػيف سػػماكة 
ممػػـ  2كجميعيػػا مػػف الصػػناعة األكركبيػػة مػػف أجػػكد األنػػكاع كزجػػاج سػػماكة كاأليػػدم كالغػػاؿ 

كالتحشػػيو الخرسػػانيو لمحمػػػؽ كدىػػاف التأسػػػيس رئيسػػي كمػػدخؿ الػػػدرج سػػاده اك مبػػزر لمبػػػاب ال
إلنجػاز جميػع مػا يمػـز كالسػعر يشػمؿ كاالسػتكبات ىمػر ) رش ميكػانيكي ( دىاف التشطيب بك 

 .حسب تعميمات الميندس المشرؼ حسب المكاصفات كالمخططات ك  العمؿ

 
205 
مائة 
وخمسة 
 وثالثوف
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالعدد: 25
ك يشمؿ السعر خالط  الشكر  مف سـ   (31*31عربي )تقديـ كتكريد كتركيب شكرات 

نصؼ انش مزكد براس مرش دائرم الشكؿ كذك فكىتيف االكلى سفمية ثابتة الكرـك قطر 
لمحكض كالثانية مرتفعة ثابتة لعمكد الدكش مع مقبض تحكيؿ نكعية جيده مع قصبة 

مَب ٝشَو اىغعش ، كسيفكف كالتكصيؿ الى خط التصريؼ مع جميع االكسسكارت الالزمو

٘اصفبد ٗزغت رعيَٞبد اىَْٖذط خَٞع ٍب ٝيضً إلّدبص اىعَو زغت األص٘ه ٗزغت اىَ

 اىَششف.

02 
 عشروف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
............. 

 

 بالمتر المربع :  26
ميكركف ( كالحمؽ  52كتركيب شبابيؾ ألمنيـك مطمي بطالء ال يقؿ عف ) كتكريد تقديـ 

طار الػػػػػذرؼ ب ممـ 511بمقطع ال يقؿ عف )    ( ممـ02* 02قطع ال يقؿ عف ) م( كا 
ممـ  (5.2*01*511) رؼ الثابتة كمقطعذلم ممـ(  22* 02)رؼ القالب كمقطع  ذلم

لمقكاطع الرأسية كاألفقية مػػػػػػع ذرؼ منخؿ متحرؾ ( ممـ عمكدم 5.2*511*511طكلي ) 
   كالزجاج سماكة ( كرـك ) ػػػػػػة مف األلمنيـك كالسعػر يشمؿ جميع القطع المعدنية  الالزمػػ

كالسعر يشمؿ كافة األعماؿ كالقطع كاألقفاؿ كالخرداكات الالزمة كمف  ممـ مبػػػػزر ( 2) 
حسب حسب األصكؿ ك إلنجاز األعماؿ أجكد األنكاع  كما يشمؿ السعر جميع ما يمـز 

 . تعميمات الميندس المشرؼ المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسب

 
052 
مئتاف 
 وخمسوف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 
 
 

بالمترالمربع: 27
مشؽول مربع ومبسط  دتقديم وتركيب مصبعات حديد حمايــه للشبابيك من حدي

 موالسعر يشمل دهان التأسيس والدهــان الزياتي ثالث وجوه وجميع ما يلـــز
 حسب تعليمات المهندس المشرؾ .

مع تقديم مقترح  ملم4*52ملم لإلطار الخارجــي البسطات 52*52مربع 
 للمصبعات ليتم اعتمادها من قبل المهندس المشرؾ.

 

052 

مئتاف 
 وخمسوف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

أعماؿ السطح ومنع الرشح ::بالمترالمربع 28

( بقكة كسر 51عمؿ مدة ميالف لمسطح مف خرسانة عادية درجة )تقديـ كتكريد كصب 

 ال تقؿ عف  يػػـك كبسماكة  24بعد مكعبات  (  2سـ / كغـ 511صغرل ال تقػؿ عف )

جميع ما يمـز كالسعر يشمؿ  %( 5( سـ عند فتحػػة المزراب كالميكؿ ال تقؿ عف )1)

 .حسب تعميمات الميندس المشرؼ حسب المكاصفات كحسب االصكؿ ك  إلنجاز العمؿ

 
2522 
الؼ 

 وخمسمائة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 المبمغ االفرادي لسعرا

 د ؼ د ؼ

 : بالمتر الطولي 29
 تركيب مزاريب مياه  األمطار مع المرابط المعدنية كؿتكريد ك تقديـ ك 

كالقطػػػػػع الالزمة مع تركيب ككع فاتح في اسفؿ كؿ  إف لـز  ـ(1.50) 
مزراب كعمؿ ركبة خرسانية اسفؿ الككع حسب المخططات كالمزاريب  

ه بمصرؼ ممـ كتزكيد 5.3أنش مكاسير بالستؾ مقكل سماكة   4قطر 
( عمى السطح مف مادة Dome typeلتصريؼ مياه األمطار )

(UPVC قطر )ممـ كمزكد 110ممـ كمقاس فتحة المخرج  150
بمصفاة مصنكعة مف نفس مادة المصرؼ كيشمؿ السعر عمؿ طربكش 

 إلنجاز العمؿجميع ما يمـز كما يشمؿ السعر  تيكية أعمى التصكينة
حسب تعميمات الميندس حسب المكاصفات كحسب االصكؿ ك 

 .المشرؼ
 

 
 
 
 
65 

خمسة 
 وستوف
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالعدد: 02
( ذك أربعػػػة فتحػػػات مػػػف البالسػػػتيؾ المقػػػكل F.Tتقػػػديـ كتكريػػػد كتركيػػػب مصػػػرؼ ارضػػػي )

 كالسعر يشمؿ :
( سػػػـ  مػػػع الشػػػبؾ الخػػػاص بػػػو  مػػػف نػػػكع سػػػتانميس سػػػتيؿ 20*20غطػػػاء الكػػػرـك قيػػػاس )
 االصمي كليس طالء .

( ممػـ 5.3"( سػماكة )4مكاسيػػػر بالسػتيؾ مقػكل قطػر ) فمع كصػميا بمكاسػير التصػريؼ مػ
 ( ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 5.3منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أك خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ ) بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقرب( FTلكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  )

 اعيا ، مفؼ ، ... الخ كالسعر يشمؿ جميع القطع الالزمة مف أككاع بجميع أنك 
حسػػب المكاصػػفات كالمخططػػات المرفقػػة  إلنجػػاز العمػػؿجميػػع مػػا يمػػـز كمػػا يشػػمؿ السػػعر 
 .تعميمات الميندس المشرؼ كحسب االصكؿ ك 

 
 
42 

 اربعوف

 
 

   

كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 

 بالمقطوع :  02

سماكة )  "(4كتمديد مكاسير التيكية كالتصريؼ مف مكاسير بالستيؾ مقكل )تقديـ كتكريد 
 كالسعر يشمؿ : ( ممـ 5.3
 القطع أككاع ، كام ... ك .. الخ . -1
 "( مجمفنة.4المرابط قطر ) -2
 ."(4طربكش نفس لكؿ خط تيكية قطر) -3
 .ممـ 5.3"( سماكة 4مكاسير ) -4

حسػػب المكاصػػفات كالمخططػػات  لكػػؿ الكحػػداتإلنجػػاز العمػػؿ جميػػع مػػا يمػػـز كمػػا يشػػمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ المرفقة كحسب االصكؿ ك 

 
 

 بالمقطوع

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 :لعددبا 00

بالمقػػاس الػػذم يحػػدده ( upvcتكزيػػع الصػػحي مػػف البالسػػتؾ المقػػكل )التركيػػب خػػزائف تكريػػد ك تقػػديـ ك 
كانابيػػب   كالسػػاخنة البػػاردة ) جػػاككميني ( (pexكتكػػكف شػػاممو خطػػكط الػػبكس ) المينػػدس المشػػرؼ 

فتحػات  5عدد إثناف في كؿ لكحة أحدىما بػارد بعػدد  ( كالمجمعات النحاسية ككلكترsleeveالعزؿ )
الرئيسػية كالفرعيػة كسػدات  كالمحابسممـ ،  20فتحات كؿ خط بقطر  4كاآلخر كمككتر ساخف بعدد 

كىكايػػػات مػػػف اجػػػكد االنػػػكاع جػػػاككميني كسػػػكؾ كمػػػرابط ككػػػذلؾ كامػػػؿ القطػػػع النحاسػػػية كالنجاصػػػات 
كقطع الربط مع المراحيض كالمغاسؿ  كتقديـ كتركيب كتكصيؿ خط المياه مػف الخزانػات العمكيػة الػى 

 32قطػر  Pexخػط اؿ إنػش  كربطػو ب 1.5كريمػة سػعكدم قطػر  خزائف مجمعات المياه مف مكاسير
قطع كمحابس مف اجػكد االنػكاع  لكػؿ  كجميع ما يمـز مف مف ممـ  كالذم يغذم المجمعات الرئيسية،

ما يمـز إلنجػاز العمػؿ حسػب  كالسعر يشمؿ جميع  خزاف مع الحفريات في الجدراف كاعادة اصالحيا
 . االصكؿ كالمخططات كتقديـ مخطط تنفيذم كحسب تعميمات الميندس المشرؼ

 

02 
 عشروف
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالعدد: 00

سـ (  عمى قائـ صناعة  40*40تقديـ كتكريد كتركيب مغسمة عادية  قياس ) 
"( مع كافة القطع الالزمة  4/11( قطر ) UPVCمحميػة  كالسعر يشمؿ سيفكف  ) 
" (  مضغكط مف السيفكف  2( قطػر )   UPVCك خط التصريؼ مف مكاسيػر ) 

ؿ السعر كذلؾ منيؿ (  كتزكيد المغسمة بخالط نكع جركىي كيشم  F.Tلغايػة  ) 
" ( مضغكط  UPVC  4( كربطيا بالشبكة الخارجية بمكاسير )  F.Tالتصريؼ  ) 

ات كيشمؿ السعر جميع  ما  يمـز إلنجاز العمؿ حسب األصكؿ كحسب المكاصف
 .كحسب تعميمات الميػندس المشرؼ

 
 
02 

 عشروف

 
 

   

كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 

 بالعدد: 04
تقديـ كتكريد كتركيب مرحاض شرقي مزكد بحافة مرتفعو عف البالط اك مستكيو معو 

مف اجكد االنكاع يركب لو سيفكف بفتحو قياس  مف الفخار المطمي بالصيني األبيض
  أنش 4صنؼ أكؿ قطر  PVCأنش كالسعر يشمؿ مكاسير التصريؼ مف  (4)

( ممـ مف المرحاض حتى كصمو بمكاسير التصريؼ الرئيسية آك اقرب 5.3سماكة )
حفرة تفتيش خارج المبنى كالكصالت باستعماؿ المكاد الخاصة كتزكيد المرحاض 

أنش  (0.50)بشطافة يدكية صناعة اركبية اك ما يعادليا مف أجكد األصناؼ قطر 
رقبة طكيمة مف اجكد االنكاع كحنفية كرـك  أنش (6x6)كحمالة كرؽ بكرسالف قياس 

كالسعر يشمؿ جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب المكاصفات كالمخططات المرفقة 
 .كحسب االصكؿ كتعميمات الميندس المشرؼ

 ( سـ50×60مرحاض عربي قياس ) -
 
 
 
 
 
 
 

 
 
02 

 عشروف

    

 كتابػػػػػػػػة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالعدد : 05
( مزكد 0ـ2ممـ ( سعة ) 5.1تقديـ كتكريد كتركيب خزاف مياه مف الصاج المجمفف سماكة )

" ( مف المكاسير البيضاء كالسعر يشمؿ قاعدة الخزاف مف زكايا  0/0بمكاسير تقكية قطر) 
ممـ ( مع الفمنجات األرضية كدىاف التأسيس كدىاف زياتي  ثالث  0*01*01قياس  ) 

" ( مف أجكد األنكاع  كفتحات التنظيؼ  0/0قياس )  كجكه حسب األصكؿ كعكامة
( سـ   01*01( لكؿ خزاف كغطاء قياس )  2" ( عدد )  0/0كالتغذية مع المحابس  )

" ( كيشمؿ السعر ربط  0/0مع قفؿ كمفصالت كالزكايا حسب األصكؿ كاليكايات قطر ) 
 يع القطع الالزمة ( إنش شامؿ جم5.1كؿ خزاف بخط مكاسير بالستيؾ ) كريمة ( قطر ) 

حسب المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسب  إلنجاز العمؿجميع ما يمـز كالسعر يشمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ االصكؿ ك 

 
 
02 

 عشروف

 
 

   

كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
.............. 

 

 بالمقطوع :   06

انش (  2( قطر )    UPVCتقديـ كتكريد كتنفيذ شبكة الصرؼ الرئيسية مف مكاسير ) 
(  ممـ ، كالسعر يشمؿ الحفريات كاعادة األكضاع حسب األصكؿ 3.3سماكة ال تقؿ عف )

كما   كتأميف الخط برمؿ صكيمح أسفمو كجكانبو كأعاله  كالشريط التحذيرم كالفحكصات 
لكؿ الكحدات السكنية حسب المكاصفات   جاز العمؿإلنجميع ما يمـز يشمؿ السعر 

 .تعميمات الميندس المشرؼ كالمخططات المرفقة كحسب االصكؿ ك 

 
 بالمقطوع

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............

........ 

 بالعػدد : 07

فػػي المجػػارم داخػػؿ المبنػػى كالسػػعر  (Clean out)تقػػديـ كتكريػػد كتركيػػب نقطػػة تنظيػػؼ 
كمػا سـ مع فتحة مسننة لمغطاء مع المفاتيح الالزمػة ليػا ،  (20x20)يشمؿ الغطاء قياس 

حسػب المكاصػفات كالمخططػات المرفقػة كحسػب  إلنجاز العمؿجميع ما يمـز يشمؿ السعر 
 .تعميمات الميندس المشرؼ االصكؿ ك 

سـ (20x20)(  قياس (ABSفتحة مع غطاء كفتحة مسننة مف البالستيؾ المقكل  - 5
 كمف أجكد األنكاع.

 
 
02 

 عشروف

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 
........... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 
.............. 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 بالعػدد : 08
نشػػػاء مناىػػػؿ الصػػػرؼ الصػػػحي كبأعمػػػاؽ مناسػػػبة بحيػػػث تكػػػكف  تقػػػديـ كتكريػػػد كتركيػػػب كا 
الجػػػدراف مقاكمػػػة لألمػػػالح مػػػف البػػػاطكف المسػػػمح مػػػع المػػػكاد المضػػػافة حسػػػب المخططػػػات 

االرصفة كمف السكب كزف كالمكاصفات كالسعر يشمؿ الغطاء مف السكب كزف متكسط في 
ثقيػػؿ فػػي السػػاحات كالشػػكارع كالبػػركاز كالقصػػارة كالبنشػػينج كالقاعػػدة اسػػفؿ المنيػػؿ كالحفػػر 

سػػػـ ككػػػذلؾ 511كالطمػػػـ كازالػػػة االنقػػػاض خػػػارج المكقػػػع كالسػػػمـ لألعمػػػاؽ التػػػي تزيػػػد عػػػف 
الخرسػػانة المسػػمحة كالعاديػػػة. كالسػػعر أيضػػا يشػػػمؿ سػػاللـ لممناىػػؿ التػػػي يزيػػد عمقيػػا عػػػف 

سػـ  كبطػكؿ ال 01أنػش كبكاقػع درجػو كػؿ ¾ ـ مصنكع مف المكاسػير المجمفنػة قطػر 5.11
سـ لمدرجة كالسعر يشمؿ تزكيد الحفرة بغطاء حديد سكب كحسب ما كرد عمػى 01يقؿ عف 

 5114/0المخططػػات كاألعمػػاؽ حسػػب مػػا ىػػك كارد عمػػى المخططػػات كالكيػػؿ حسػػب بنػػد 
 .5115/0كشمكلية السعر بند 

 
 (سـ11×11كالغطاء )( 21×21قياس ) -5

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 

 ثمانوف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............
..............
.............. 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 األعماؿ الخارجية :  09
 : بالمتر المربع

سـ ( صنؼ )أ(  حسب المكاصفات  0× 01×01تقديـ كتكريد كتركيب بالط إسمنتي ممكف قياس ) 
الخاصة كيشمؿ السعر الحفريات أك الطمـ حيثما يمـز كميما كانت األعماؽ كالتصرؼ بناتج  

سـ ( 0.1سـ( أسفؿ المكنة كالمكنة ) 1الحفر كيشمؿ السعر كذلؾ العدسية بسماكة ال تقؿ عف )
إلنجاز جميع ما يمـز أسفؿ البالط كايناع  البالط كفحكصاتو كالتركيب ، كيشمؿ السعر  عمى األقؿ

 .تعميمات الميندس المشرؼ حسب المكاصفات الفنية كحسب االصكؿ كحسب  العمؿ

 
2022 

 الؼ ومئتاف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............

........ 
 

 بالمتر المكعب : 02
بقكة كسر صغرل ال تقؿ عف       21تقديـ كتكريد كتنفيذ كصب خرسانة  مسمحة درجة 

سـ  21ممـ كؿ  51يـك شاممة حديد التسميح قطر  24، مكعبات بعد  2( كغـ / سـ211)
سـ كحيثما يمـز كذلؾ يشمؿ  51باالتجاىيف كذلؾ لممدات االرضية اسفؿ البالط بسماكة 

حسب  إلنجاز العمؿجميع ما يمـز الصقؿ الميكانيكي  ، كما يشمؿ السعر السعر أعماؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسب االصكؿ ك 

 
202 
مائة 
 وعشروف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............

........ 

 بالمتر الطولي : كندريف 02
× 01×11تركيب أطاريؼ خرسانية مصنكعة مػف الخرسػانة الجػاىزة قيػاس ) تكريد ك تقديـ ك 

سـ( صنؼ )أ( حسب المكاصػفات الفنيػة الخاصػة كالسػعر يشػمؿ تقػديـ كصػب خرسػانة 51
( خمػؼ 51سػـ( ككػذلؾ خرسػانة درجػة )51× 01( أسفؿ الكندريف قياس )51نظافة درجة )

مػػع التصػػرؼ بنػػاتج   لالسػػاس ت بكامػػؿ أنكاعيػػاسػػـ ( كالحفريػػا51×  21الكنػػدريف قيػػاس )
الحفر كنقمو خارج المكقع كالتسكيو ما بيف الخمطو كالكندريف كيكػكف منسػكب التسػكيو اسػفؿ 

سـ كيككف منسكب اعمى الكندريف اعمى مف منسػكب محػكر الشػارع 1مف الخمطو االسفمتيو 
المكف الػػػذم يحػػػػدده سػػػـ  ككػػػذلؾ اينػػػػاع الخرسػػػانة ككحمػػػػة الكنػػػدريف كدىػػػػاف الكنػػػدريف بػػػػ21

ما يمـز إلنجاز العمػؿ ، كيشمؿ السعر جميعالميندس المشرؼ بالدىاف الخاص باألطاريؼ 
 تعميمات الميندس المشرؼ.حسب كالمكاصفات الفنية ك األصكؿ حسب 

 
2222 

 الؼ ومائة

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 

  الخالصةالمجمكع ينقؿ الى 
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 اعماؿ السور الخارجي :  00
 خرسانة مسمحة : بالمتر المكعب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ح                                                                                                                            كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب خرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكتكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ

بعد كعبات م (  2سـ / كغـ 211( بقكة كسر صغرل ال تقؿ عػف )  21ة درجػػة ) 
الطكبػػػػار الػػػػالـز بجميػػػػع تشػػػػكيالتو ك  أعمػػػػاؿ المصػػػػانعة كالسػػػػعر يشػػػػمؿ،  يػػػػـك  24

ضػػػافة المػػػادة المميعػػػة كذلػػػؾ لجميػػػع أعمػػػاؿ الخرسػػػانة المسػػػمحة لمقكاعػػػد كالزنػػػانير  كا 
 كتكريػػػػد تقػػػػديـ كالتعميػػػػات كمػػػػا يشػػػػمؿ السػػػػعركرقػػػػاب األعمػػػػدة كاالعمػػػػدة  كالجسػػػػكر 

( مػػػف كافػػػة األقطػػػار كاألطػػػكاؿ المطمكبػػػة  21)  شػػػدكتركيػػػب حديػػػد مبػػػرـك لمتسػػػميح 
كالسػػعر يشػػمؿ القػػص كالثنػػي كالضػػياع ككراسػػي رفػػع الحديػػد كسػػمؾ التػػربيط كالدسػػر 
كتػػأميف األطػػكاؿ المطمكبػػة كمػػف أم مصػػدر كال تحسػػب األطػػكاؿ الزائػػدة كال تحسػػب 

حسػػػب األصػػػكؿ جميػػػع مػػػا يمػػػـز إلنجػػػاز األعمػػػاؿ  كالسػػػعر يشػػػمؿ أم عػػػالكة لػػػذلؾ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ كالمخططات المرفقة كحسب المكاصفاتحسب ك 

 
 
 
202 
مائة 
 وثالثوف

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............

........ 
 

 بالمتر المربع : طوب 00
تقديـ كتكريد كتركيب كبناء جدراف طكب خرساني مفرغ مصبكب مف خرسانة كبقكة 

 0:  5( كالسعر يشمؿ المكنة بنسبة )  2كغـ / سـ 01تقؿ عف )  كسر صغرل ال
( ) أسمنت كالرمؿ ( مع التركيب كتكحيؿ الحمكؿ كجميع ما يمـز إلنجاز األعماؿ 
حسب األصكؿ كحسب المكاصفات كالمخططات المرفقة كحسب تعميمات الميندس 

 المشرؼ :
 ( سـ 21*21*01طكب قياس  :   )  –أ   

 
2622 
الؼ 
 ئةوستما

    

 كتابػػػػػػػػة
...........
........... 

 كتابػػػػػػػػة
..............

........ 

 بالمتر المربع : قصاره 04
  ( 7/0بنفس مىاصفة بند انقصاره رقم ) 

ممـ (  1رشة شبريز سماكة ال تقؿ عف ) عمؿ قصارة خارجية ثالث طبقات باإلضافة الى 
 المشرؼ.لمكف الذم يحدده الميندس كبا

 
0022 

ثالثة االؼ 
 ومئتاف

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 

 كتابػػػػػػػػة
.............. 

35 

 

 بالعدد:
ـ ( مع تقديـ   2.1ـ *  5.1تقديـ كتركيب بكابة خارجية لمسكر الخارجي بابعاد )

 مقترح تصميمي لمبكابة ليتـ أعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ .

 
02 

 عشروف

    

 كتابػػػػػػػػة
........... 

 كتابػػػػػػػػة
........... 

  المجمكع ينقؿ الى الخالصة
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ؼ د ؼ

 االعماؿ الكيربائية  36
 

 بانعدد : 

 

رقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو ٗزذاد االّبسح اىنٖشثبئٞخ عيٚ اُ رنُ٘ ٍطبثقخ  -أ

ىيَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىَسيٞخ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف ٍع رقذٌٝ 

 عْٞبد ىٞزٌ اعزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف6 

(ٗاط ، دائشٛ ٍعذّٜ ٍطيٜ LED(، )21-20ٗزذح اّبسح صْف  ) -5

غطبء ّبفز ىيض٘ء راد صْبعٔ اٗسٗثٞٔ اٗ ٍب ٝ٘اصٖٝب ٍِ زشاسٝب ٍع 

اخ٘د االّ٘اع رشمت عيٚ االعقف عيٚ اُ ٝز٘فش فٖٞب مبعنٞذ ىسَبٝٔ 

 ضذ اىشط٘ثٔ ٝسذد ىُ٘ االّبسح ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.

  

 

( ٗاط  راد صْبعٔ LED( )01-11ٗزذح اّبسح مشبف خبسخٜ صْف ) -2

عيٚ اُ رنُ٘ ٕزٓ )ٗزذاد اٗسٗثٞٔ رثجذ عيٚ اىدذاس ٍِ اىخبسج 

االّبسح( راد خغٌ ٍعذّٜ ٍذُٕ٘ زشاسٝب رسز٘ٙ عيٚ غطبء ّبفز ىيض٘ء 

ٍضٗد ثنبعنٞذ ثذسخخ زَبٝخ ضذ اىشط٘ثخ ٍٗٞبٓ االٍطبس ال رقو 

(IP21.ٝسذد ىُ٘ االّبسح ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف  ) 

 

ٗمبفخ ٗاىغعش ٝشَو اىسفش  تقديـ كتكريد كتركيب نقطة إنارة كاممة مؤرضو  -ة

( PVC( )21-21اىَــ٘اد ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ ٍ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو )

ٍيٌ ثسٞث رشمت اىَ٘اعٞش خاله اىدذساُ االعقف ٗثالط االسضٞبد رسذ 

اىقصبسٓ ٍع االخز ثعِٞ االعزجبس عَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ 

اله اىدذساُ ٍثو شجل اىقصبسح اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء خ

( PVCّٗسٕ٘ب ٍسَال عيٚ اىغعش األعالك اىْسبعٞٔ اىنٖشثبئٞخ اىَعضٗىٔ )

ٗاىعيت ٗاى٘صالد ٗ  2( ٍي5.1ٌ×0صْبعٔ ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع ) 

( MKاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاىَفبرٞر )فشدٝخ ٗ ثْبئٞخ ٗثالثٞخ رجبدىٞخ( صْف )

االّ٘اع ززٚ قبطع اىسَبٝخ اىنٖشثبئٜ  ثسغت صْبعٔ اٗسٗثٞٔ ٍِ اخ٘د 

اىَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىن٘د االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف، 

 ٍع رقذٌٝ عْٞبد العزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
082 

ثالثمائة و 
 ثمانوف
 
42 

 أربعوف
 
 
402 

أربعمائة و 
 عشروف
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............. 
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 الرقـ

 بػػالرقـ الكميػػة العمؿ نوع
 والحروؼ

 لسعرا
 االفرادي
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 بانعدد :  07

 
( 41( ٗاط ععخ )5111رقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو عخبُ ٍبء مٖشثبئٜ قذسٓ )

 41 –ىزش ٍبسمٔ اٗسٗثٞٔ اٗ ٍب ٝ٘اصٝٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٍضٗد ثثٞشٍ٘عزبد )صفش 

ٍؤشش زشاسٓ ٍٗصجبذ اشبسٓ عيٚ اُ رنُ٘ عَبمخ اىصبج دسخٔ ٍئ٘ٝٔ ( ٗعبعخ 

ٍيٌ( ٍٗعبىح ثبىذٕبُ اىسشاسٛ  1.3ٍيٌ( ٗاىصبج اىخبسخٜ ) 5.0اىذاخيٜ )

ٍٗعضٗه ثَبدح اىفً٘ ٗاىغعش ٝشَو مبفخ اىَــ٘اد ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ زفش ٗرثجٞذ 

ٞش ٗعَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسف

( PVCىَ٘اعٞش اىنٖشثبء ٍثو شجل اىقصبسح ٍٗ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو )

( ٍيٌ ٗاىعيت ٗاى٘صالد ٗاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاألعالك اىْسبعٞٔ 21-21)

( 2ٍي2.1ٌ×0( صْبعٔ ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع ) PVCاىنٖشثبئٞخ اىَعضٗىٔ )

يز٘صٞو ٍِ ّقطخ اىنٖشثبء ٗمزىل اعَبه اىزثجٞذ ٗاالعالك اىنٖشثبئٞخ اىالصٍخ ى

( رٗ ٍصجبذ االشبسٓ صْبعخ MK)عيجخ اىز٘صٞو( ٍِ خاله ٍفزبذ اىزشغٞو ّ٘ع )

اٗسٗثٞٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٗززٚ قبطع اىسَبٝخ اىنٖشثبئٜ ٗصالد اىنشًٗ اىَشّٔ 

اىز٘صٞو ثشجنخ أعَبه ٍٗسبثظ اىضاٗٝٔ ٗاىشداد ٗمبفخ اىقطع ٍٗشاثظ اىزثجٞذ ٍع 

خِ، ثسغت اىَخططـبد اىَشفقخ ٗاىَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىن٘د اىَبء اىجبسد ٗاىغب

االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف، ٍع رقذٌٝ عْٞبد ىٞزٌ 

 اعزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.
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 بانعدد :  38

 

أمبيػػر ( 13فػػاز( )  1تقػػديـ كتكريػػد كتركيػػب كتشػػغيؿ إبريػػز ثالثػػي مػػؤرض مػػزدكج )
( صػػػناعو اكركبيػػػة مػػػف اجػػػكد االنػػػكاع، كالسػػػعر يشػػػمؿ كافػػػة المػػػػػكاد، MKصػػػنؼ )

كمكريػػػد كاألعمػػػاؿ الالزمػػػة مػػػف حفػػػر كتثبيػػػت، محمػػػال عمػػػى السػػػعر مكاسػػػير مبممػػػر 
( ممػػػػـ، كالكصػػػػالت، ك االدابتػػػػرات البالسػػػػػتيكيو، 25-20( قيػػػػاس )PVCالفينيػػػػؿ )

( صناعو محميو ذات مسػاحة مقطػع PVCكاألسالؾ النحاسيو الكيربائية المعزكلو )
ٍععع االخععز ثعععِٞ االعزجععبس عَععو اىَزطيجععبد كحتػػى قػػاطع التيػػار،  2ممػػـ( 2.5×3) 

عَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء خاله اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء ا

حسػػب المخططػػػات المرفقػػة، كالمكاصػػفات ك  اىدععذساُ ٍثععو شععجل اىقصععبسح ّٗسٕ٘ععب
العامػػة، كالكػػكد االردنػػي، كشػػركط العطػػاء، كتعميمػػات المينػػدس المشػػرؼ، مػػع تقػػديـ 

 عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ.
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 بانعدد : 

 فاز( 1بخ  )طاتقديـ كتكريد كتركيب كتشغيؿ إبريز ثالثي مؤرض مفرد مطرم لمم
( صناعو اكركبية مف اجكد االنكاع، كالسعر يشمؿ كافة MKأمبير ( صنؼ )13)  

المػػكاد، كاألعماؿ الالزمة مف حفر كتثبيت ، محمال عمى السعر مكاسير مبممر كمكريد 
( ممـ، كالكصالت، ك االدابترات البالستيكيو، 25-20( قياس )PVCالفينيؿ )

( صناعو محميو ذات مساحة مقطع ) PVCكلو )كاألسالؾ النحاسيو الكيربائية المعز 
ٍع االخز ثعِٞ االعزجبس عَو اىَزطيجبد اىالصٍخ كحتى قاطع التيار، 2ممـ (2.5×3

ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء خاله اىدذساُ 

الككد حسب المخططػات المرفقة، كالمكاصفات العامة، ك ك  ٍثو شجل اىقصبسح ّٗسٕ٘ب
االردني، كشركط العطاء، كتعميمات الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا 

 .مف قبؿ الميندس المشرؼ
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 بانعدد :  40
رشمت ٍِ خاله ّ٘افز اى٘زذاد اىصسٞخ رقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو ٍشاٗذ شفظ 

ٗاىَطبثخ راد صْبعٔ اٗسٗثٞخ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٗاىغعش ٝشَو عيٚ مبفخ اىَــ٘اد 

ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ زفش ٗرثجٞذ ٗعَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ 

اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء ٍثو شجل اىقصبسح ّٗسٕ٘ب ٍسَال 

( ٍيٌ ٗاىعيت ٗاى٘صالد ٗ PVC( )21اىغعش ٍ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو ) عيٚ

( صْبعٔ PVCاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاألعالك اىْسبعٞٔ اىنٖشثبئٞخ اىَعضٗىٔ )

ٗاعَبه اىزثجٞذ ٗاالعالك اىنٖشثبئٞخ اىالصً  2(ٍي5.1ٌ×0ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع ) 

( رٗ MKٍِ خاله ٍفزبذ اىزشغٞو ّ٘ع ) اىز٘صٞو ٍِ ّقطخ اىنٖشثبء )عيجخ اىز٘صٞو(

ٍصجبذ االشبسٓ صْبعخ اٗسٗثٞٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٗززٚ قبطع اىسَبٝخ اىنٖشثبئٜ ٍع 

رشمٞت مو ٍبٝيضً ٍِ مبعنٞذ ّٗس٘ٓ ىزثجٞذ اىَشٗزخ خاله صخبج اىْبفزح ىي٘زذاد 

اىصسٞخ ٗخاله اىدذاس ىيَطبثخ  ٍع ر٘فش غطبء خبسخٜ ىيَشاٗذ  ٗىَْع دخ٘ه ٍٞبٓ 

االٍطبس ٗ ٍسَو عيٚ اىغعش ىَشاٗذ اىَطبثخ ثشٗاص خشجٜ ٝزْبعت ٍع اثعبد 

اىَشٗزٔ ٗ ٍعبىح ضذ اىشط٘ثخ ، عيٚ اُ رشَو اىَشٗزخ عيٚ غطبء ٍْخو خبسخٜ 

ىَْع دخ٘ه اىسششاد ىيذاخو ٗمزىل اغطٞخ ّقبط اىز٘صٞو ثسغت اىَ٘اصفبد اىعبٍخ 

ششف ، ٍع رقذٌٝ عْٞبد ىٞزٌ ٗاىن٘د االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَ

  اعزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.

 

 ( عٌ ىيَطبثخ01×01)   ٍشٗزخ شفظ ٍشثعخ -أ 

 

 اىصسٞخ اد( عٌ ىي٘زذ21-21ٍشٗزخ شفظ دائشٝخ قطشٕب ) -ة
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 بانعدد :  41

 
( خظ  52)( فبص ٗ رشَو 5رقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو ى٘زخ مٖشثبئٞخ )

ثبالضبفخ اىٚ  قبطع  سئٞغٜ ٗاىغعش ٝشَو اىي٘زخ ٗاىغطـبء اىَصْ٘عٔ ٍِ زذٝذ 

اىصبج اىَعبىدخ ثبىذٕبُ اىسشاسٛ ثسغت رعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف عيٚ اُ 

غٞخ راد ععبد رٞبسٝٔ رشزَو ٕزٓ اىي٘زخ عيٚ اىق٘اطع اىسَبٝخ اىسشاسٝخ اىَغْبطٞ

ٗاقطبة مَب ٕ٘ ٍ٘ضر فٜ اىَخططبد اىَشفقخ ٍٗسَال عيٚ اىغعش مزىل مبفخ 

اىَــ٘اد ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ زفش ٗرثجٞذ ٗعَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ 

اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء ٍثو شجل اىقصبسح 

(ٍيٌ ٗاىعيت ٗاى٘صالد PVC( )21-21) ٍٗ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو

ٗاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاألعالك اىْسبعٞٔ اىنٖشثبئٞخ ىيزغزٝخ ٍِ اىعذاد اىنٖشثبئٜ 

، 2ٍيٌ(2×0( صْبعٔ ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع )PVCٗى٘زخ  اىق٘اطع اىَعضٗىٔ )

ىيشثظ ثِٞ اىعذاد ٗاىي٘زخ ٗقبطع اىسَبٝخ ٍِ اىزغشة االسضٜ ٗمزىل مو ٍب ٝيضً 

( ٗاقالّذ اىي٘زبد  lagezeعَو ٍشاثظ ٗاالعـالك  ٗاىشاعٞبد ) مٞجو ش٘ص

اىشئٞغٞخ ٗاىقضجبُ اىْسبعٞخ اىعٍَ٘ٞخ ،ٗٝشَو اىغعش اٝضب قبطع زَبٝخ ٍِ 

ٍيٜ اٍجٞش( صْبعخ 01اٍجٞش( رٗ زغبعٞخ )01( فبص ، )5اىزغشٝت االسضٜ )

االّبثٞت ٗرشمٞجٔ  اٗسٗثٞخ ٍع اىغطبء ٗاىقبعذح ٗمو ٝيضً ٍِ اعَبه اىسفش ٗرثجٞذ

.ٗمزىل ٍسَال عيٚ اىغعش قضجبُ اىزأسٝض اىْسبعٞخ ٗاىَْبٕو ٗاىَشاثظ ٗاعالك 

ٍي2ٌ×5اىزبسٝض راد قٞبط )
2

( عيٚ اُ ٝزٌ سثطٖب ثي٘زخ اىق٘اطع ٗخَٞع ٍب ٝيضً  

( ٗعيٚ اىَقبٗه اخشاء ohm 5.1ىزقيٞو ٍقبٍٗخ االسضٜ عيٚ اُ ال رضٝذ عِ )

ٍقبٍٗخ اىزبسٝض ثسغت اىن٘د االسدّٜ ٗٗضع  اىفس٘صبد اىالصٍخ ىيزسقق ٍِ

ٍ٘اد رَْع ربمغذ ٍشاثظ اىز٘صٞو ،ٗاخشاء فسص ىيعبصىٞخ ثسٞث الرقو ٍقبٍٗخ 

عيٚ امَو  خبٕضا ( ٍٞدب اًٗ، ، ٗخَٞع االعَبه ززٚ ٝصجر اىعَو5اىعبصىٞخ عِ )

ٗخٔ عيٚ اُ رْفز االعَبه ثسغت اىَخططبد اىَشفقخ رعيَٞبد ششمخ ر٘صٝع 

اىنٖشثبء ٗاىَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىن٘د االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط 

 .اىَششف
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 الخالصػػػػػػػػػػػػة

الصفحو المنقوؿ  بياف االعماؿ الرقـ
 منيا

 القيمو

 دينار فمس

   262  05+ خرسانة مسمحة درجو  25خرسانة عاديو درجو  2

   262 حفربات + ردـ + ربس + جدراف طوب  0

   260 قصارة + أعماؿ دىاف  0

   260 خزائف مطبخ +بالط سيراميؾ + بالط بانيؿ   4

   264 براطيش رخاـ + أبواب منجور + أبواب حديد  5

   265 شورات عربي  + شبابيؾ ألمنيـو + مصبغات حديد+مدة ميالف      6

   266 أعماؿ عزؿ + مزاريب مياه أمطار  7

   267 مصرؼ أرضي + مواسير تيوية + خزائف توزيع صحي  8

   268 مغسمة كاونتر + مراحيض عربية  9

   clean  out 269خزاف مياه + شبكة صرؼ صحي +  22

   272 مناىؿ صرؼ صحي 22

   272 لممدات األرضية + كندريف 02بالط أسمنتي مموف + خرسانة درجة  20

   270 خرساني+قصارة خارجية+بوابة خارجية+ طوب 05خرسانة مسمحو  20

   270 وحدات إنارة كيربائية 24

   274 سخاف مياة+ أبريز ثالثي مزدوج 25

   275 أبريز ثالثي مفرد +مراوح شفط 26

   276 لوحة قواطع كيرباء  27

   المجموع 

   تنزيؿ او زيادة 

   المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع النيائي 

 
 ..............................................................................................المجموع الكمي :
 .................................................................................................تنزيؿ او زياده :

 .............................................................................................المجموع النيائي :

 ...................................................................................................اسـ الشركو :
 .....................................................................................اسـ المفوض / والوظيفو :

 :.....................................................................................التوقيع والختـ الرسمي  والتاريخ

 ...........:......................................................العنواف ورقـ الياتؼ والفاكس    


