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 تمهيـــــــد

 
 

في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  

وتحديث وتوحيد العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات األردني 

روط التعاقدية المعمول بها الشروط التعاقدية المحلية وبما يتوافق ويتناغم مع الش

 عالمياً ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطراف التعاقد .

 

نضع بين أيديكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع 

اإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة لتطوير 

دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة الجهات  العقود اإلنشائية العاملة في

ذات العالقة بقطاع اإلنشاءات األردني  من القطاعين العام والخاص آملين أن 

يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحيوي والهام والذي 

 يعتبر رافداً من روافد االقتصاد الوطني .

 
 

 ائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة                           وزير األشغال العامة واإلسكانمــديـــر عــــام د 

 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                          الـمهنــدس يـحيـى الكســــــــبــــــي 

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 

                       ـمـهنـدس مــحــمـد خـالــــد الـهـــزايـــــمـــــــــــــــــــةالـ 
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 6 التعليمات إلى المناقصين 1-

 6 شمولية وثائق العطاء 2-

 6 إعداد وتقديم عروض المناقصات 3-

 8 تقيـيم العروض وإحالة العطاء 4-
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 21                  الشروط العامة الفصل

 14 أحكـام عامـة  األول

 22 صاحب العمـل  الثاني

 24 المهنـــدس الثالث

 26 المقـــاول  الرابع

 34 اولون الفرعيون المسمون المق الخامس

 36 المستخدمون والعمــال  السادس

 38 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية  السابع

 41 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن

 44 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع

 46 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 48 ؤولية عن العيوبالمس الحادي عشر

 51 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر

 53 التغييرات والتعديالت الثالث عشر

 57 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

 63 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر

 65 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر

 67 والمسؤولية المخاطر السابع عشر

 70 التأميــن الثامن عشر

 73 القـوة القاهـرة التاسع عشر

 75 المطالبات ، الخالفات والتحكيم العشرون
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 81 الشروط الخاصة -أ الفصل

 83 األحكـام العامة األول

 85 صاحب العمــل الثاني

 86 المهنــــدس الثالث

 87 المقـــــاول الرابع

 89 المستخدمون والعمال الخامس

 90 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السادس

 91 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل السابع
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 91 االختبارات عند اإلنجاز الثامن

 92 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل التاسع

 93 المسؤولية عن العيوب العاشر

 94 غال وتقدير القيمةكيل األش الحادي عشر

 95 التغيـيرات والتعديالت الثاني عشر

 97 قيمة العقد والدفعات الثالث عشر

 98 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول الرابع عشر

 99 المخاطر والمسؤولية الخامس عشر

 101 التأمـــــين السادس عشر

 102 يمالمطالبات والخالفات والتحك السابع  عشر

 103 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 

 103 الشروط الخاصة اإلضافية 

 108 معلومات مطلوبة من المقاول 

 109 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج 

 110 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج 

 111 ملحق عرض المناقصة 2ج 

 113 نموذج كفالة المناقصة 3ج 

 114 نموذج اتفاقية العقد 4ج 

 116 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( 5ج 

 117 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج 

 118 شروط اتفاقية فّض الخالفات 

 121 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ( 7ج  

 122 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج 

 123 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 9ج 

 124 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 01ج 

 125 نموذج التزامات المقاول 11ج 

 126 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 12ج 

 127 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 31ج 

 128 نموذج ضمان عيوب التصنيع 14ج  
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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 (                                                         )العطاء رقم 

 

طوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  اصالح ق الخاص بمشروع:

عند الطلب ( ضمن برنامج شبكة  (  كما يشمل ربط مواقع جديدة )معان) الجنوببكة القائمة و المنفذة في منطقة للش

 . (NBN)االلياف الضوئية الوطني 
 

 

سخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء ن (1)

في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن 

 النسخة المقرر .

 

 شمولية وثائق العطاء (2)
  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :         

 عوة العطاء بما فيها اإلعالن .د -2-1

 التعليمات الى المناقصين. -2-2

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن: -2-3

 الشروط العامة . -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4

 ططات.المخ -2-5 

 جداول الكميات واالسعار.  -2-6

 

 

  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض( 3

للمناقصين المحليين المصنفين  (                                )بطرح العطاء رقم    والريادة الرقمي االقتصاد وزارةترغب 

 إلنجةازممةن لةديهم الخبةرة و اإلمكانيةات  شةبكات اتصةاالتفةي اختصةاص  الثالثةةالثانيةة و بالفئةة لـدى وزارة األشـــغال العامــة

وعلةى المناقصةين الةراغبين بالمشةاركة فةي  ،وثةائق و دعةوة العطةاء  االعمال المشمولة بهذا العطاء، و حسب ما هو وارد في

 تقديم عروضهم لهذا العطاء االلتزام التام بكل ما هو وارد ادناه. 

 

لى من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه (  ينبغي ع3-1)

وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة 

مور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األ

 وضع أسعار عرضه.

 على كل مناقص تقديم عرضه في ثالثة مغلفات منفصلة ومغلقه، األول  يتضمن ثالث نسخ من العرض الفني )أصل +    -أ

غلف الثاني يحتوي على نسختين( ونسخة الكترونية مع الوثائق المطلوبة ويكتب  عليه " العرض الفني " والم

نسختين( ونسخة الكترونية ويكتب عليه "العرض  العرض المالي، يتضمن ثالث نسخ من العرض المالي )أصل+

الثالثة  في مغلف رابع مغلق   المالي" ، والمغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول في المناقصة ويتم وضع المغلفات

قطوعات كوابل المتعلق بإصالح  (                                    )ويكتب على جميع المغلفات )العطاء رقم 
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األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة القائمة و المنفذة في منطقة 

 . (NBN)لوطني عند الطلب ( ضمن برنامج شبكة االلياف الضوئية ا (  كما يشمل ربط مواقع جديدة )معان) جنوبال
 

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج  -ب

 وجدول الكميات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .

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

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو أخّل بأي  -د

 من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

صة منفصلة ترفق أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خا -ه

بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في 

 عرضه البديل أو ترفضه 

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

 -:البيانات والمعلومات التالية 

وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة ، وكتاب التفويض للمسؤول المفةوض بةالتوقيع عنهةا . وإذا كانةت  -أ

هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينها بحيث يكون التآلف 

الئتالف على العرض ، وأن يقدموا الكفاالت بالتكافل والتضامن ) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أطراف ا

 والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالياً ،  -ب

 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

م في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال ذكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامه -ج

الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفاً ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول 

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

 مل وألمره ، بالمبلغ المحدد فييرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو لصالح صاحب الع -د

) ملحق عرض المناقصة ( كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك 

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .

( 7لعطاءات المختصة خالل )تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة ا 

أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص الذي يحال عليه 

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

ً إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين ) ( فعندها يتوجب على المناقص  Bondsأما  إذا كان المناقص منتميا

أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب أن 

 تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند تقديمها .

ن مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنواناً عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كا   -هـ

له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو رسالة 

 تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه .

ً تكاليف المواد والتجهيزات اآللية أن يقدم تحليالً ألسعار البنود الرئيسية ال -و محددة في العطاء ، مبينا

 والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة .

أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب  -ز

 اصة أو هذه التعليمات .الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخ

( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك 3-4)

(  Preliminariesالبنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية ) 

 هيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( .) إالّ إذا ورد لألعمال التم
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 : توضيح االلتباس( 3-5)         

 

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق         

جل التوضيح وإزالة العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أ

( أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطياً  7االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن ) 

على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب 

 تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 ( )                               يقدم العرض متكامالً وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم   -أ    

اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية الخاص بمشروع:  

عند الطلب ( ضمن  (  كما يشمل ربط مواقع جديدة )معان) جنوب لمنفذة في منطقة اللقائمة و اوأرضية  للشبكة ا

 . (NBN)برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني 
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك في/ 

 ع .أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليدا
 

 إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقاً . -ب  

تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إالّ إذا نص في دعوة العطاء على اتباع  -ج  

 أسلوب آخر .

 إلزامية العروض :( 3-7) 

ً للمناقص وال يجوز سح ويظل العرض ملزماً  لإليداعب هذا العرض بعد اخر موعد يعتبر العرض المقدم ملزما

ً ابتداء من تاريخ إيداع العروض إالّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام  90للمناقص الذي تقدم به لفترة )  ( يوما

 أطول من هذه المدة. 

 

 

 
 

 عمالت الدفع وعرض المناقصة :( 3-8) 

دني إالّ إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األر

عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها 

 في موعد " التاريخ األساسي " .

 

 

 تقيـيم العروض وإحالة العطاء(  4) 
 

 

 تقيـيم العروض :( 4-1)
نظام الحكومية الصادرة استناداً الى  راسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات االشغاليتم د

 ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات . 2019لسنة  28المشتريات الحكومية  

 تقييم العروض -)أ(

 ليا وفقا لما يلي:سيتم تقييم جميع العروض المشاركه بالعطاء فنيا و ما 

و تبقى العروض المالية  المبينة بادناه التقييم الفني سألسسيتم فتح العروض الفنية اوال و تقييمها و فقا  .1

 مغلقة.

  يتم فتح العروض المالية للمناقصين الذين تم تأهيلهم فنيا من قبل لجنة العطاءات الخاصة .2

ً  أرخصستكون االحالة على  .3 عاد العروض المالية للمناقصين الذين لم يجتازوا عالمة وست العروض المؤهلة فنيا

التأهيل الفنية مغلقة إضافة الى الكفاالت و سيتم تدقيق العروض المالية وفقا لالسلوب المبين ادناة وبعدها يحدد 

 . المناقص الفائز وفقا لما تقرره لجنة العطاءات الخاصة
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 -أسس التقييم: -)ب(

  :العرض الفني المغلف األول 

 على المقاول تضمين المغلف الفني ما يلي :

     :من العالمة الفنية  وكما يلي  %50وبنسبة للمناقص الخبرات المتخصصة  (أ

  

  المشةةابهة ) مشةاريع تنفيةةذ أو مشةةاريع المشةاريع او صةةيانة تقةديم الخبةةرات المتخصصةة للمنةةاقص فةي مجةةال تنفيةذ

 .د أعلى مشروعينوبح للعطاء موضوع البحث ألخر خمس سنوات صيانة(

  أن تشمل على: كم ويجب( 20يقل طول المشروع عن ) أاليجب المقبولة المشابهة المشاريع 

 (االوضاع واعادةتنفيذ األعمال المدنية لشبكات االتصاالت )حفريات، انشاء مناهل، تركيب مواسير بالستيكية  (1

 (. ت، تركيب اكسسوارات للكوابلالياف ضوئية ارضية )تمديد كوابل، عمل وصال كوابل وتمديد توريد   (2

كوابةل، عمةل وصةالت، تركيةب اكسسةوارات للكوابةل  )تعليةقتوريد وتعليةق وتركيةب كوابةل اليةاف ضةوئية هوائيةة   (3

 (......الخواألعمدة،

الكةادر الفنةي  \ معلومةات مطلوبةة مةن المقةاول \في الشةروط الخاصةة اإلضةافية  رالمذكو  (المطلوبقائمة بفريق التنفيذ  (ب

  %50و بنسةبة   ومؤهالتهم وخبراتهم السيرة الذاتية للكادر الفني الذي سةيعمل علةى المشةروع  (طلوب من المقاولالم

  :  وتشملمن العالمة الفنية 

  الخبرة لكل فرد من الكادر سواًء كان ذلك في االعمال المدنيةة او فةي اعمةال الكوابةل فةي المشةاريع السةابقة و مدة مجال

 التي شارك فيها.

 لشهادات العلمية و شهادات الخبرة العملية لكل فرد من أفراد الجهاز الفني و مدى التدريب الذي يمتلكه كل فردا 

    

 . أن يبين كل فرد من أفراد الجهاز الفني خبراته المتخصصة في مجال األعمال المطلوبة في هذا العطاء بشكــل واضـــح 

  وصحة المعلومات المقدمة بهذا الخصوص علماً بأن للجنةة العطةاءات يتحمل المناقص والشخص المسمى مسؤولية دقة

 .الحق في الطلب من المقاول تقديم الوثائق األصلية لهذه المعلومات لإلطالع عليها والتأكد من صحتها

  العمةل مةع ال يجوز استبدال أي فرد من أفراد الجهاز الفني إال إذا قدم المقةاول اسةباباً مقنعةة وحقيقيةة يقتنةع بهةا صةاحب

 تقديم البديل المناسب والذي يجب أن يوافق عليه صاحب العمل قبل أن يترك األصيل .

 

يطلب من المناقص توفير الجهاز الفني المبين في الشروط الخاصة االضافية طيلة مدة تنفيذ اعمال هذا العطاء و تحديد أسماء 

 .ومؤهالت وخبرات الجهاز الفني

 

 ي :العرض المالالمغلف الثاني 

 على المقاول تضمين المغلف المالي ما يلي :

 نموذج كتاب عرض المناقصة معبأ و موقعا حسب األصول.    .1

جداول الكميات المسعرة و الخالصة و يجب أن تكون األسعار الواردة في العرض المالي شاملة  .2

 . ألية رسوم أو ضرائب و المصاريف و االرباح ...... الخ نتيجة العمل في االتفاقية

 أية أمور تحليلية مالية مطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء.   .3

 

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)

يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة 

 -:أدناه
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هةذه الجملةة بتطبيةق سةعر  إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلةغ ومةا يجةب ان تكةون عليةه -أ

الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتةالي يةتم تعةديل 

 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلك .

 -اإلجراءات التالية: إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع -ب

: إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها إلى الفرق  (1-)ب 

الحسابي بين ما جاء رقماً وما جةاء كتابةةً بالكلمةات فةان كةان الفةرق كبيةراً يةتم األخةذ بالسةعر األقةرب مةن 

 قام إلى السعر الدارج .السعرين الواردين بالكلمات أو األر

 ( : إذا كان الفرق صغيراً فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب

 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياً لقبول العرض أو رفضه .3-)ب

تقةرره لجنةة العطةاءات المختصةة إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،  فإنه يتم تصحيح المجموع وفق مةا  -ج

 ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص .

إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على  -د

دون مقابةل سةواء أرفةق تلةك بنود العطاء األخرى ، وعلى المنةاقص تنفيةذها )فيمةا إذا أحيةل عليةه العطةاء ( وذلةك بة

 البنود أو لم يرفقها في عرضه . 

 

 

اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار الوحدة  -هـ

إتباع  بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة

 -اإلجراءات التالية :

ً في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز 1-)هـ  (: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسا

تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول 

 على قيمة إجمالية لهذا العرض .

( اقل العروض قيمةً واتجهت النية   لإلحالة عليه ، 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-ـ)ه

 عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين .

 (  .2-( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس )هـ 3-)هـ

 المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا البند  إذا قام المناقص بكتابة جملة -و

 ) وكان سعر الوحدة رقماً غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية البند .

 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة العطاءات المختصة الحق -ز 

 -بما يلي : 

 رفض العرض او ، -1 

تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى  -2

 القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .

ال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهم (4-3) 

صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون أن 

 يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .
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 ) الكفاالت (( الضمانات 5) 

 

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

موذج ضمان أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب ن

األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في 

األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاماً ، ولدفع ما قد يترتب على 

 المقاول وفاء ألغراض العقد.

لمناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق لصاحب إذا رفض ا

العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة 

 بها أو بأي تعويض بشأنها .

 

 الح العيوب ( :ضمان إصالح العيوب ) كفالة إص  (5-2)
 %5علةةةى المقةةةاول أن يقةةةدم لصةةةاحب العمةةةل عنةةةد تسةةةلمه شةةةهادة تسةةةلم األشةةةغال . ضةةةمان إصةةةالح العيةةةوب بقيمةةةة 

مةةن قيمةةةة األعمةةال المنجةةةزة النهائيةةة بعةةةد التعةةةديالت ، لضةةمان قيامةةةه باسةةتكمال األعمةةةال المتبقيةةة وتنفيةةةذ أعمةةةال 

رض المنةةةاقص ، وبحيةةةث يكةةةون هةةةذا الضةةةمان إصةةةالح العيةةةوب المطلوبةةةة للمةةةدة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي ملحةةةق عةةة

صةةةادراً عةةةن بنةةةك أو مؤسسةةةة ماليةةةة كةةةل منهمةةةا مرخصةةةه للعمةةةل فةةةي األردن . وبتسةةةليم هةةةذا الضةةةمان لصةةةاحب 

 العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .

 

 

 

 مالحظة عامة :

إذا أخةةةةةةّل المنةةةةةةاقص بةةةةةةأي مةةةةةةن هةةةةةةذه التعليمةةةةةةات، فإنةةةةةةه يحةةةةةةق للجنةةةةةةة العطةةةةةةاءات المختصةةةةةةة  

 .استبعاد عرضه
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/اإلنشائية للمشـاريع

  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 

 

 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 
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 الشــروط العامـة          

  

 الفهـرس
 

 الصفحة الشروط العامة الفصل

 13 أحكـام عامـة  األول

 20 صاحب العمـل  الثاني

 21 المهنـــدس ثلاالث

 23 المقـــاول  الرابع

 30 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس

 31 المستخدمون والعمــال  السادس

 33 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع

 35 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن

 38 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع

 39 الشغال من قبل صاحب العمل تسلم ا العاشر

 41 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر

 43 كيل االشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر

 45 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر

 48 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر

 53 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر

 55 العقد من قبل المقاول  تعليق العمل وانهاء السادس عشر

 57 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر

 59 التأميــن  الثامن عشر

 62 القـوة القاهـرة  التاسع عشر

 64 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  العشرون
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 الفصـل األول 

 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

(1/1)  " Definitions "التعاريف:  
 لكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه يكون ل 

) العامة منها والخاصة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو 

 -الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

1/1/1  The Contract " ": العقـد  

  1/1/1/1   " Contract":  العقـد 
يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات  

 والمخططات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول .

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

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

إذا لم يتم إصدار كتاب القبول ، فإن مصطلح يتم االتفاق عليها بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها . و

كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد " هو 

 تاريخ إصدار كتاب القبول .

1/1/1/4  "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة: 
استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق  يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي 

 باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

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

 العقد . كامألحعليها أو إضافات إليها تتم وفقاً 

1/1/1/6  "Drawings"المخططات:  
تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد ، وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب  

 العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .

  "Schedules": الجداول 1/1/1/7
دمها مةع كتةاب عةرض المناقصةة ، وتضةم الةى تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وق 

وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجةداول اسةعار 

 الوحدة.

1/1/1/8     " Tender"عرض المناقصة: 
 ا العقد.تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه ، كما اشتمله 

1/1/1/9   "" Appendix to Tender ملحق عرض المناقصة 
 تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "  

 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءاً منه .

1/1/1/10  " Bill of Quantities":  جداول الكميات 
  "duleSche Day work":  جدول العمل باليومية 

 تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .
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1/1  /2  "  "Parties And Personsالفرقاء واألشخاص :  

 '''' Party:   الفريق  1/1/2/1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 

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

1/1/2/3  ""Contractor:  المقاول 
يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل  

 ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس 
شخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمسّمى في ملحق يعني ال 

عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت 

 ( .3/4، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقاً للمادة ) ألخر

1/1/2/5  ctor’s Representative "Contra":  ممثل المقاول 
( 4/3بموجب المادة ) آلخريعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت  

 ليتصرف نيابةً عنه .

1/1/2/6  ""Employer’s Personnel:   أفراد صاحب العمل 
في وعمال المهندس ( وغيرهم من موظ3/2يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ) 

وصاحب العمل ، وكذلك أياً من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من 

 أفراد صاحب العمل .

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

والعمال وغيرهم يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع ، بمن فيهم الموظفين  

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

 األشغال .

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

 ل ، والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء .من األشغا

  " DAB " :      مجلس فّض لخالفات  1/1/2/9
يعني الشخص أو األشةخاص الثالثةة الةذين يسةمون بهةذه الصةفة فةي العقةد ، أو أي أشةخاص آخةرينيتم 

 ( من هذه الشروط .20/3( أو المادة )20/2تعيينهم بموجب أحكام المادة )

 . "FIDICبـ " ولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليهاالتحاد الد  1/1/2/10

 

 

 ,المدد و اإلنجاز:  االختباراتالتواريخ ,        1/1/3

Dates ,Testes ,Periods and Completions 
 

 ""Base Date:   التاريخ األساسي 1/1/3/1
 وماً.( ي28يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ ) 

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

1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز 
( 8/2)تعنةةي المةةدة المحةةددة إلنجةةاز األشةةغال أو أي قسةةم منهةةا ) حسةةب واقةةع الحةةال ( بموجةةب المةةادة  

محسةوبة مةن تةةاريخ المباشةرة ، كمةا يةةتم تحديةدها فةي ملحةةق عةرض المناقصةة ، مةةع أي تمديةد لمةةدة 

 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )

 '' Tests on Completion''االختبارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4
أو التي تطلب تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو المتفق عليها بين الفريقين ،  
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كتغيير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم األشغـال أو أي قسم 

 منها ) حسب واقع الحال ( من قبل صاحب العمل.

 Over Certificate''-''Takingشهادة تسلم األشغال: 1/1/3/5
 حكام " الفصل العاشر " .تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب أ 

 ''Tests after Completion'' :بعد اإلنجازاالختبارات  1/1/3/6    
تعني تلك االختبارات ) إن وجةدت( المنصةوص عليهةا فةي العقةد ، والتةي يةتم إجراؤهةا بموجةب أحكةام  

صةاحب  الشروط الخاصة ، بعد أن يتم تسةلم األشةغال أو أي قسةم منهةا) حسةب واقةع الحةال ( مةن قبةل

 العمل.

 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   1/1/3/7
( لإلشعار بالعيوب في األشغال أو أي قسم 11/1تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ) 

منهةةا ) حسةةب واقةةع الحةةال ( كمةةا هةةي محةةددة فةةي عةةرض المناقصةةة ) مةةع أي تمديةةد لهةةا يةةتم بموجةةب 

( محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده في شهادة تسةلم 11/3لمادة:ا

 ( .10/1األشغال المشار إليها في المادة )

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

1/1/3/9 

 

  ''ay"dاليـوم :
 ( يوماً .365يعني يوماً شمسياً ، والسنة تعني ) 

 

 

1/1/4  ''Money And Payments''المبالغ والدفعات : 

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة 
تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية عيوب 

 فيها.

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

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3
ه ، تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة ، داخل الموقع أو خارج 

 بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .

  Certificate"Final Payment ":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4
 ( .14/13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 

 ''''Final Statement:   المستخلص النهائي 1/1/4/5
 ( .14/11المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة )يعني  

 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية 1/1/4/6
 تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كلها ( ، ولكن غير العملة المحلية 

 ''Interim Payment Certificate"شهادة الدفع المرحلية 1/1/4/7
 شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية .تعني أي  

 Local Currency'''':  العملة المحلية 1/1/4/8
 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها . 

 ''ayment Certificate P'':  شهادة الدفع 1/1/4/9
 بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها  

 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 1/1/4/10
يعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال لتزويد  

 ( .13/5مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة )
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 :ion Money''''Retentالمحتجزات 1/1/4/11
( والتي يقوم برّدها 14/3تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة) 

 ( .14/9بموجب المادة )

 ''Statement'' :   الكشف أو المستخلص 1/1/4/12
يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلةب شةهادة الةدفع ، بموجةب احكةام " الفصةل  

 لرابع عشر " .ا

 

 

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

 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاول 1/1/5/1
تعنةةةةي جميةةةةع األجهةةةةزة والماكنةةةةات والعربةةةةات وغيرهةةةةةا مةةةةن األشةةةةياء الالزمةةةةة لتنفيةةةةذ األشةةةةةغال  

هةةةةا ال تشةةةةمل األشةةةةغال المؤقتةةةةة وال معةةةةدات صةةةةاحب وإنجازهةةةةا واصةةةةالح أيةةةةة عيةةةةوب فيهةةةةا ، ولكن

العمةةةةل ) إن وجةةةةدت( وال التجهيةةةةزات أو المةةةةواد او األشةةةةياء األخةةةةرى التةةةةي شةةةةكلت أو قصةةةةد بهةةةةا 

 تشكيل جزء من األشغال الدائمة .

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

   Materials'''':المواد 1/1/5/3
تعني األشياء من كل األنةواع )غيةر التجهيةزات اآلليةة( التةي شةكلت او قصةد بهةا تشةكيل جةزء مةا مةن  

األشغال الدائمةة ، بمةا فةي ذلةك المةواد المةوردة فقةط ) ان وجةدت( والتةي يطلةب مةن المقةاول تقةديمها 

 بموجب العقد .

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

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

 ''Section'' :   قســم 1/1/5/6
 تعنةةةي أي قسةةةم مةةةن االشةةةغال يةةةتم الةةةنص عليةةةه فةةةي ملحةةةق عةةةرض المناقصةةةة كقسةةةم مةةةن االشةةةغال 

 ) إن وجد( .

 ''Temporary Works'' :    األشغال المؤقتة 1/1/5/7
تعني جميع االشغال المؤقتة من كل نوع ) باستثناء معدات المقاول ( التي يقتضي وجودها في الموقع  

 ائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .لتنفيذ االشغال الد

 Works'''':      االشغـال  1/1/5/8
 تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب . 

 

 

 ''Other Definitions''   :تعاريف أخرى 1/1/6

 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1
الحسابية وبةرامج الحاسةوب والمخططةات واألدلةة والمجسةمات وغيرهةا مةن الوثةائق  تعني المذكرات 

 ذات الطابع الفني ) إن وجدت( التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

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

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

المقاول في تنفيذ األشغال كما هي محددة في المواصفات ، ولكنها ال تشمل تلك التجهيزات التي لم يقم 
 عد .صاحب العمل بتسلمها ب
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 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4
 كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " . 

 Laws'''':    القوانين 1/1/6/5
تعني جميع التشةريعات واألنظمةة وغيرهةا مةن القةوانين الوطنيةة ، وكةذلك األنظمةة الصةادرة عةن أيةة  

 سلطة عامة مشكلة قانونياً .

 ''Performance Security'':    اءضمـان األد 1/1/6/6
 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 

 Site'''': الموقـع 1/1/6/7
تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات اآللية والمةواد فيهةا ، وكةذلك  

 اً على اعتبارها جزءا من الموقع .أية أماكن أخرى ينص العقد تحديد

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

 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري 1/1/6/9
عليمات به أو الموافقة عليه كتغييةر بموجةب أحكةام "الفصةل يعني أي تغيير في األشغال يتم إصدار الت 

 الثالث عشر " .

 

 ''Interpretation'':    التفسير (1/2)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيه السياق خالفاً لذلك ، تكون : 

 الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر . -أ 

المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً  الكلمات التي تشير إلى-ب 

 إلى المفرد .

األحكةام التةي تتضةمن كلمةةة " يوافةق " أو " موافةق عليةه " أو "اتفةةاق" يشةترط ان تكةون تلةةك  -ج 

 الموافقة مسجلة كتابياً .

أو المطبعةة أو الطباعةة اإللكترونيةة  " خطياً " أو "كتابةً" تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة-د 

بحيث تشكل سجالً دائماً .أما الكلمات الهامشية وغيرها من العنةاوين فإنهةا ال تؤخةذ فةي االعتبةار 

 لدى تفسير هذه الشروط .

 

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
ول ، أو تقةديرات أو حيثما تنص هةذه الشةروط علةى إعطةاء أو إصةدار أي موافقةات أو شةهادات أو قبة 

 -إشعارات أو طلبات ، فان هذه االتصاالت يجب :

أن تكون محررة خطياً وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل إشعار باالستالم( أو أن يتم إرسالهـا بالبريد   -أ 

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

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

 -، ومع ذلك :

 .  إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعاراً بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقاً لذلك ، و 1 

جةةاز إرسةالها علةةى . إذا لةم يقةم المرسةةل إليةه بتحديةةد آخةر للعنةةوان عنةدما يطلةب قبةةوالً أو موافقةة ، 2 

 العنوان الذي صدر منه الطلب .

ال يجةةوز االمتنةةاع عةةن إعطةةاء مثةةل هةةذه الموافقةةات أو الشةةهادات أو التقةةديرات أو القبةةول أو تةةأخير  

إصدارها دون مبرر معقول ، كما انةه يتعةين علةى الفريةق الةذي يصةدر مثةل هةذا اإلشةعار إلةى الفريةق 

لفريةةق اآلخةةر حسةةبما تتطلبةةه ة منةةه الةةى المهنةةدس أو إلةةى ااآلخةةر أو إلةةى المهنةةدس ، أن يرسةةل نسةةخ

 .الحالة

 

 Law and Language'''':   القانون واللغة (1/4)
يكةةون هةةذا العقةةد خاضةةعاً لقةةانون الدولةةة ) أو أي سةةلطة أخةةرى ( كمةةا يةةتم تحديةةده فةةي ملحةةق عةةرض  

 المناقصة.

اللغةة المحةددة فةي ملحةق عةرض  اذا تمةت صةياغة بعةض نصةوص العقةد بةأكثر مةن لغةة واحةدة ، فةان 
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 المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .

يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد اللغة التي صيغ بها  

 العقد )أو معظمة ( ، بأنها هي " اللغة المعتمدة" .

 

 ''Priority of Documents'':  أولوية الوثائق (1/5)
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعضها البعض ، على انه لغايةات تفسةير العقةد  

 -تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي :
 اتفاقيـة العقد ) إن وجدت ( . -1 
 كتاب القبـول .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 

 الشروط الخاصة . -4 

 ط العامة هذه .الشرو -5 

 المواصفات . -6 

 المخططات . -7 

 الجداول ، وأية وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد . -8 

أما اذا تبين أن هنالك غموضاً في الوثائق ، أو تبايناً فيما بينهةا ، فانةه يتعةين علةى المهنةدس إصةدار  
 التعليمات أو اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .

 

 ''Contract Agreement'':  عقداتفاقية ال (1/6)
( يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبةول إال إذا 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل ) 

 اتفق الفريقان على غير ذلك ، وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.

غيرها من النفقات المشابهة )إن وجةدت( والتةي قةد كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع و

 تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

 

 ''Assignment'':   التنـازل (1/7)
ال يحةةق الي فريةةق ان يتنةةازل عةةن العقةةد أو أي جةةزء منةةه او عةةن أي فائةةدة او مصةةلحة فةةي العقةةد او  

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

 التقدير في هذا الشأن ، و 

تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصةلحة أي بنةك او مؤسسةة  -ب 

 مالية .

 

   ''Care and Supply of Documents'' :    العناية بالوثائق والتزويد بها (1/8)
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ، يةتم  

تزويد المقاول بنسختين من العقةد ومةن أيةة مخططةات يةتم اصةدارها الحقةاً ، ويتحمةل المقةاول نفقةات 

 استصدار أي نسخ اضافية منها .

تبقةى محفوظةة تحةت عنايةة المقةاول مةا لةم وحتةى يةتم تسةلمها مةن قبةل  أما " وثائق المقاول " فانها

( 6صاحب العمل . وما لم ينص العقد علةى غيةر ذلةك ، فانةه يتعةين علةى المقةاول ان يقةدم للمهنةدس )

 نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

ا فةي المواصةفات يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات المشةار إليهة 

ووثائق المقاول ) إن وجدت( ، والمخططةات، والتغييةرات، وغيرهةا مةن االتصةاالت المتعلقةة بالعقةد .  

 ويحق لمستخدمي صاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولة .

دادها لغايةة اسةتعمالها إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم إعة

 في تنفيذ األشغال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوراً عن مثل هذا الخطأ أو العيب.
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  :المخططات و/أو التعليمات إصدار تأخر (1/9)

Delayed Drawings or instructions 

نما يتعةرض تنفيةذ االشةغال الةى التةأخير او يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشعاراً خطياً حي 

االعاقةةة اذا لةةم يقةةم المهنةةدس بتزويةةده بمخططةةات او تعليمةةات خةةالل مةةدة معقولةةة، وعلةةى ان يتضةةمن 

االشعار بيان تفاصيل المخططات او التعليمات واالسباب الداعيةة الصةدارها ، وموعةد الحاجةة اليهةا ، 

 اقة للعمل او تأخيره .وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من اع

اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصدار أيةة مخططةات او تعليمةات  

ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة إليها ، فانه يتعةين علةى 

قات المقةاول بشةأنها ، مةع مراعةاة أحكةام المقاول أن يقةدم إشةعاراً آخةر إلةى المهنةدس لتقةدير اسةتحقا

 -( من حيث :20/1المادة )

أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجةب  -أ 

 (، و 8/4المادة )

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، إلضافتهما إلى قيمة العقد . -ب 

بعةةةد اسةةةتالمه لمثةةةل هةةةذا اإلشةةةعار اآلخةةةر أن يقةةةوم أعمةةةاالً للمةةةادة كمةةةا يتعةةةين علةةةى المهنةةةدس  

 (، باالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .3/5)

إال انةةةةه إذا كةةةةان تةةةةأخر المهنةةةةدس فةةةةي إصةةةةدار التعليمةةةةات ناتجةةةةاً عةةةةن خطةةةةأ أو تةةةةأخر بسةةةةبب فعةةةةل  

مثةةةل هةةةذه الحالةةةة ، ال  المقةةةاول بمةةةا فةةةي ذلةةةك أي خطةةةأ أو تةةةأخر فةةةي إصةةةدار وثةةةائق المقةةةاول فةةةي

 يعتبر المقاول مستحقاً للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .

 

 صاحب العمل لوثائق المقاول : استخدام (1/10)

“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 
يتعلةةق "  فةةي العالقةةة بةةين الفةةريقين ،يحةةتفظ المقةةاول بحةةق التةةأليف وحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة فيمةةا 

 بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها ) أو التي تم اعدادها لصالحه ( .

يعتبةةةر المقةةةاول بمجةةةرد توقيعةةةه علةةةى اتفاقيةةةة العقةةةد انةةةه يعطةةةي صةةةاحب العمةةةل حقةةةاً كةةةامالً غيةةةر  

منقةةةوص الستنسةةةاس او اسةةةتخدام او التةةةةداول بوثةةةائق المقةةةاول ، بمةةةا فةةةةي ذلةةةك ادخةةةال التعةةةةديالت 

 -ا ، وهذا الحق :عليه

 أطةول العالقة إيهماغال ذات ــيعتبر مطبقاً خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االش -أ 

 و  ،

اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساس واستخدام وتداول وثائق  تؤوليخول أي شخص  -ب 

 ها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ، و المقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديل

يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها ، بواسطة أي جهاز    حاسوب  -ج 

فةي الموقةةع أو أي امةاكن أخةةرى يحةةددها العقةد ، بمةةا فةي ذلةةك اسةةتبدال أي اجهةزة حاسةةوب يكةةون 

 المقاول قد قام بتوريدها .

العمل ) او من ينوب عنه ( ألي طرف ثالث باستخدام او استنساس أو ينبغي أن ال يسمح صاحب  

التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها ) او تم اعدادها لصالحه( دون موافقة 

 المقاول ، ألية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام هذه  " المادة ".

 

 صاحب العمل:المقاول لوثائق  استخدام (1/11)

" Contractor’s Use of Employer’s Documents"                       
في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من  

حه المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ) أو التي تم إعدادها لصال

 ( يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.

وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام 

 عقد .تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم ألغراض ال
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 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية (1/12)
يتعين على المقاول ان يفصح للمهندس عن كل المعلومات السةرية وغيرهةا ممةا قةد يطلبةه المهنةدس  

 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

 

 "'' awsLCompliance withالتقيـد بالقوانين: (1/13)
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، ومةا لةم يةنص علةى  

 -غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ) أو سيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات  -أ 

األشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة ب

المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق 

 صاحب العمل في القيام بذلك ، و 

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال اإلشعارات ، وتسديد الرسوم والضرائب ، والحصول على  -ب 

ح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية التصاري

يقيه من أي ضرر نتيجة إخفاق  عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل و

 المقاول في القيام بذلك.

 

 ' Joint and Several Liability''المسؤوليات المشتركة والمنفردة : (1/14)
اذا شكل المقاول ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ائتالفاً او مشاركة او أي تجمع من شخصين او  

  -اكثر في شكل يختلف عن الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي :

 يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ، و  -أ 

هةةؤالء األشةةخاص بةةإبالغ صةةاحب العمةةل عةةن اسةةم قائةةد االئةةتالف ، وبحيةةث يكةةون لقائةةد أن يقةةوم  -ب 

 االئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤالء األشخاص ، و

أن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقةة المسةبقة مةن صةاحب  -ج 

 العمل.
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 الفصل الثاني 

 صاحب العمـل

THE EMPLOYER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

ت ( المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول والحيازة يمكن ان ال يُخّص بها الوقت ) أو االوقا

 المقاول وحده .

أي أساس او منشأ او  إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازة 

عيد وبالطريقة المحددة في تجهيزات او طريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في الموا

 المواصفات ، اال انه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان االداء .

إذا لةم يةةتم تحديةةد مثةةل هةذا الموعةةد فةةي ملحةةق عةرض المناقصةةة ، فانةةه يتعةةين علةى صةةاحب العمةةل ان يعطةةي  

تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسير المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي 

 ( .8/3فيها وفقاً لبرنامج العمل المشار اليه في المادة )

صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع او حيازته  إلخفاقإذا تكبد المقاول تأخراً و/او كلفة ما نتيجة  

هنةدس لتقةدير اسةتحقاقات المقةاول بشةأنها ، مةةع خةالل ذلةك الوقةت ، فعلةى المقةاول ان يرسةل اشةةعاراً الةى الم

 -( للبت في :20/1مراعاة احكام المادة )

أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجةب احكةام  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )

 د .الى قيمة العق إلضافتهماأي كلفة كهذه مع ربح معقول ،  -ب 

ويتعين على المهندس بعةد تسةلم هةذا اإلشةعار ان يقةوم بإعةداد التقةديرات المترتبةة علةى ذلةك بموجةب المةادة  

 ( سواء باالتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها .3/5)

صاحب العمل ) والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ( ناتجاً عن خطأ او تأخير من قبل  تأخرإال انه اذا كان 

المقاول ، بما في ذلةك أي خطةأ او تةأخر فةي تقةديم " وثةائق المقةاول " فانةه فةي مثةل هةذه الحالةة ال يسةتحق 

 للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .

 

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

 -بخصوص ما يلي :

 الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية ، و  -أ 

 -طلبات المقاول للحصول على التصاريح او التراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة : -ب 

 التقيد بالقوانين ( ، و  1/13فيما يتعلق بمتطلبات المادة ) .1 

 . لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ، و 2 

 . لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .3 

 

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

سةةةتخدمي المقةةةاولين االخةةةرين العةةةاملين معةةةه فةةةي الموقةةةع يكةةةون صةةةاحب العمةةةل مسةةةؤوالً عةةةن افةةةراده وم 

 -من حيث :

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

 االلتةةةةةةةزام بتةةةةةةةوفير اجةةةةةةةراءات السةةةةةةةالمة كمةةةةةةةا هةةةةةةةي مطلوبةةةةةةةة مةةةةةةةن المقةةةةةةةاول بموجةةةةةةةب البنةةةةةةةود  -ب 

 ( .4/18مادة )حماية البيئة بموجب ال وبإجراءات( 4/8)أ ، ب ، ج ( من المادة )
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 '' "Employer’s Financial Arrangementsالترتيبات المالية لصاحب العمل: (2/4)

على انةه  ( يوماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليالً معقوالً 28يقوم صاحب العمل خالل ) 

"  ألحكةاموفةق التقةديرات فةي حينةه ، طبقةاً قد قام بعمةل الترتيبةات الماليةة الالزمةة لتةوفير دفةع قيمةة العقةد ، 

 الفصل الرابع عشر " .

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات المالية، فإنه يتعين عليه إشعار المقةاول 

 بالتفصيالت المتعلقة بذلك.

 

 ''''Employer’s Claimsمطالبات صاحب العمل: (2/5)
عتبر ان له حقاً في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط أو لغير ذلك مةن اذا كان صاحب العمل ي 

األسباب المتعلقة بالعقةد ، و/ أو أي تمديةد لفتةرة اإلشةعار بةالعيوب ، فإنةه يتعةين عليةه ، او علةى المهنةدس ، 
شةعارات تتعلةق إشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصةيل . ورغةم ذلةك فإنةه غيةر مطلةوب منةه ان يرسةل أيةة إ

( او مقابةل المعةدات 4/19بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهالك الماء والكهرباء والغةاز بموجةب المةادة )
 ( او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول .4/20والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعماال للمادة )

ح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف ينبغي إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ان يصب 

التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشعار بتمديد " فتةرة اإلشةعار بةالعيوب " فانةه يجةب إصةداره 

 قبل انقضائها.

يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " العقد أو األسس األخرى للمطالبة ، وان تتضةمن اثبةات صةحة ادعةاء  

العمةل بتلةةك المبةالغ و / او فتةةرات التمديةد التةي يعتبةةر ان لةه حقةةاً فيهةا بموجةب العقةةد . ويتعةين علةةى صةاحب 

( لالتفةاق عليهةا او إعةداد 3/5المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبةات بموجةب أحكةام المةادة )

  -التقديرات لما يلي :

 يدفعها المقاول له ، و/أو( أية مبالغ ) إن وجدت( تستحق لصاحب العمل ل1) 

 ( .11/3( أي تمديد ) إن وجد( لفترة اإلشعار بالعيوب ، عمالً بأحكام المادة )2) 

هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشةهادات الةدفع . اال أن صةاحب العمةل ال يعتبةر مخةوالً  

، أو التقّدم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك ، إالّ بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع 

 هذه المادة " . ألحكاموفقاً 
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 الفصل الثالث

 المهنــدس

THE ENGINEER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 بات.المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه الواج

 ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد . 
ً بحكم   للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا

الضرورة . وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية ما ، 

ت يجب النص عليها في الشروط الخاصة . ويتعهد صاحب العمل أن ال يفرض على فإن مثل هذا المتطلبا

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

 راض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل .فإنه ألغ
 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : 
عندما يقوم المهندس بةأداء واجباتةه أو ممارسةة صةالحيته ، سةواء نةص عليهةا صةراحة فةي العقةد ، أو   -أ 

 ، و كانت مفهومة ضمنياً منه ، فإنه يقوم بها نيابةً عن صاحب العمل 
ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبةات او االلتزامةات او المسةؤوليات  -ب 

 المحددة في العقد ، و 
ان أي مصةادقة او تةدقيق او شةهادة او قبةول او فحةص او تفتةيص او إصةدار أي تعليمةات أو إشةةعار  أو  -ج 

من قبل المهندس ) بما في ذلك اغفال عدم الموافقةة ( اقتراح ، او طلب اختبار ، او أي تصرف مماثل 

ال تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب احكام العقد ، بما في ذلك مسؤوليته عن االخطاء او 

 االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشروط .

 

 Delegation by the Engineer'''':  التفويض من قبل المهندس (3/2)
أن يسند إلى أي مةن مسةاعديه القيةام بةأي مةن الواجبةات أو يفوضةه بةأي مةن  –من وقت آلخر  –للمهندس  

الصالحيات المنوطة به ، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا اإلسناد أو التفةويض . ويشةمل هةؤالء المسةاعدون 

بنةود التجهيةزات أو المةواد أو المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيص أو الختبار علةى 

اختبارها . يجب أن يكون التعيةين أو التفةويض أو اإللغةاء خطيةاً ، وال يعتبةر مثةل هةذا اإلجةراء نافةذا إال بعةد 

تسلم الفريقين إشعارات بذلك ، إال انه ال يحق للمهندس تفويض صةالحيته بإعةداد التقةديرات أعمةاال للمةادة 

 ى مثل هذا التفويض .( إال إذا وافق الفريقان عل3/5)
يشةةترط فةةي هةةؤالء المسةةاعدين ان يكونةةوا مةةن ذوي الكفايةةة الالئقةةة ، ومةةؤهلين الداء واجبةةاتهم والقيةةام  

 ( من العقد .1/4بالصالحية المنوطة بهم ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة )
اسةةناد واجبةةات الةةيهم او تفويضةةهم بصةةالحية مةةا ، ان يتعةةين علةةى كةةل مةةن مسةةاعدي المهنةةدس ، الةةذين تةةم  

 يصدروا التعليمات الى المقاول ، وان يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة لهم بالتفويض . وتعتبر 

أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيص او اصدار تعليمات، او إشعار او اقتراح، أو 

وكانها صادرة عن  –ضمن حدود تفويضه  –يام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم طلب او اختبار ، او الق

 المهندس ، ورغم ذلك :
فإن أي إخفاق من جانب مسةاعد المهنةدس فةي رفةض أي عمةل او تجهيةزات او مةواد ال يعنةي المصةادقة  -أ 

أو التجهيةزات أو عليها ، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارسة المهندس لحقه فةي رفةض تلةك األعمةال 

 المواد .
اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمةات أصةدرها مسةاعد المهنةدس ، فإنةه يجةوز للمقةاول ان  -ب 

يحيةةل الموضةةوع إلةةى المهنةةدس ، الةةذي ينبغةةي عليةةه ، دون تةةواٍن ، إمةةا تأييةةدها أو نقضةةها أو تعةةديل 

 مضمونها .
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 the Engineer "Instructions of'':تعليمات المهندس  (3/3)
للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت ، تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت الزمة لتنفيذ  

 العقد . بأحكاماالشغال و اصالح أية عيوب فيها ، عمالً 
حكام هذا ال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس ، او من أي من مساعديه المفوضين رسمياً بموجب ا 

ً ( فانه يتم تطبيق احكام ً تغييريا ً ) أمرا  "الفصل" . اما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا

 " الفصل الثالث عشر" عليها . 
يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر  

 عملياً فإن التعليمات يجب إصدارها خطياً ، يتعلق بالعقد . وكلما كان ذلك
 أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض :  

 بإصدار أمر شفوي و  -أ 
تسلم تأكيداً خطياً من المقاول ) أو من ينوب عنه ( بخصوص األمر الشفوي خالل يومي عمل من تاريخ  -ب 

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

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

 المفوض ، حسب واقع الحال .

 

 Replacement of the Engineer"":  استبدال المهندس (3/4)
( يومةةاً مةةن 42ل اسةةتبدال المهنةةدس ، فإنةةه يتعةةين عليةةه قبةةل مهلةةة ال تقةةل عةةن )اذا اعتةةزم صةةاحب العمةة 

تةةةةاريخ االسةةةةتبدال ان يشةةةةعر المقةةةةاول بةةةةذلك ، وان يحةةةةدد فةةةةي إشةةةةعاره اسةةةةم وعنةةةةوان وتفاصةةةةيل خبةةةةرة 

المهنةةدس البةةديل . ولةةيس لصةةةاحب العمةةل أن يقةةوم بتعيةةين المهنةةةدس البةةديل اذا كةةان للمقةةاول اعتةةةراض 

يقةةةوم المقةةةاول بإشةةةعار صةةةاحب العمةةةل باعتراضةةةه ،مةةةع بيةةةان التفاصةةةيل المؤيةةةدة  معقةةةول عليةةةه ،علةةةى أن

 لذلك.

 

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

من الفريقين في مسعى جّدي للتوصل الى اتفاق. اما أمر ، فانه يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل  ألي

اذا لم يتوصل الى اتفاق ، فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب احكام العقد، 

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

ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تمت ) أو إلى أن 

 تتم ( إعادة النظر فيها ، بموجب أحكام " الفصل العشرين " .
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 الفصل الرابع 

 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 ووفقاً لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها . العقد
يتعةةةين علةةةى المقةةةاول ان يقةةةدم التجهيةةةزات و " وثةةةائق المقةةةاول " المحةةةددة فةةةي العقةةةد ، وجميةةةع افةةةراد جهةةةازه  

المنفةةةذ ، واللةةةوازم والمسةةةتهلكات وغيرهةةةا مةةةن األشةةةياء والخةةةدمات ، سةةةواء كانةةةت ذات طبيعةةةة مؤقتةةةة أو دائمةةةة 
 مهةةةةةام التصةةةةةميم والتنفيةةةةةذ وإنجةةةةةاز األشةةةةةغال واصةةةةةالح أيةةةةةة عيةةةةةوب فيهةةةةةا .  ألداءمنةةةةةه ، ممةةةةةا هةةةةةو مطلةةةةةوب 

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

" ، واألشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات والمواد ليكون يعتبر مسؤوالً عن جميع " وثائق المقاول  -1 
 هذا البند موافقاً لمتطلبات العقد ، و 

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

ً في هذه الترتيبات او  ً جذريا التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال . وال يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا
 االساليب بدون اعالم المهندس مسبقاً عن اجراءاته .

ائمة ، فعندها ومالم ينص على غير ذلك اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزٍء ما من االشغال الد 
 في الشروط الخاصة :

 لإلجةةراءاتيتعةةين علةةى المقةةاول ان يقةةدم الةةى المهنةةدس " وثةةائق المقةةاول"  لهةةذا الجةةزء مةةن االشةةغال وفقةةاً  -أ 
 المنصوص عليها في العقد ، و

صةياغتها بلغةة االتصةال  يشترط ان تكون " وثائق المقةاول " متسةقة مةع المواصةفات والمخططةات ، وان تةتم -ب 
الى المخططات  إلضافتها( وان تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها المهندس 1/4المحددة في المادة )

 بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و 
شةغال موفيةاً يعتبر المقاول مسؤوالً عن هذا الجزء مةن االشةغال ، وان يكةون هةذا الجةزء بعةد تنفيةذه وانجةاز اال -ج 

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

العمةل مةن  تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصةل ، حتةى يةتمكن صةاحب
صيانته وتشغيله وفكةه وتركيبةه ومعايرتةه واصةالحه .  وال يعتبةر هةذا الجةزء مةن االشةغال  انةه قةد تةم انجةازه 

 ( اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشغيل الى المهندس .10/1لغرض تسلمه بموجب المادة )

 "Performance Security": ضمـان االداء  (4/2)
ان يستصدر ) على حسابه ( ضمان االداء لغاية االنجاز الالئق لالشغال ، وذلةك بالقيمةة ونةوع  يتعين على المقاول 

العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة ، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها ال تطبق احكام 

 هذه " المادة " .

( يوماً من تاريخ تسلمه " كتاب القبةول " ، 28العمل خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم ضمان االداء الى صاحب 

 وان يرسل نسخة منه الى المهندس .

ينبغي ان يكون الضمان صادراً عن كيان مالي ومن داخل الدولة ) او نظام تشريعي آخر ( موافق عليهما مةن قبةل  

بصيغة اخرى يوافةق عليهةا صةاحب  صاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة ، أو

 العمل .

يتعةةين علةةى المقةةاول ان يتأكةةد مةةن ان يظةةل ضةةمان االداء سةةاري المفعةةول الةةى ان ينفةةذ المقةةاول االشةةغال وينجزهةةا  

ويصلح اية عيوب فيها . اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين ان المقاول لن يكةون مخةوالً 

( يوماً ، فإنه يتعين عليه ان يقةوم بتمديةد 28اء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ )بتسلم " شهادة االد

 سريان الضمان الى ان يتم انجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها . 

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

اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ، وفي هذه الحالة يجوز  -أ 

 لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء ، او 

ان ذلك بناء على موافقة من المقاول ، اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، سواء ك -ب 

( يوماً من 42( ، او بموجب احكام " الفصل العشرين " وذلك خالل )2/5او كما يتم تقديره بموجب المادة )

 تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 

ً من بعد تسلمه إشعار صاحب العم42اخفاق المقاول في اصالح اي عيب  خالل ) -ج  ل المتضمن طلبه ( يوما

 بإصالح العيب ,او 

( ، وذلك بغض النظر عما اذا كان 15/2الظروف التي تخول صاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة ) -د 

 . باإلنهاءقد صدر اشعار 
ور يقيه من جميع االضرار والخسائر والنفقةات ) بمةا فةي ذلةك االجة يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول و 

واالتعاب القانونية ( مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الةى المةدى الةذي يعتبةر فيةه 
 صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .

 ( يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة االداء.21يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء الى المقاول خالل ) 
 

  Contractor’s Representative"":   اول ممثل المق (4/3)
ينبغةةي علةةى المقةةاول ان يعةةين " ممثةةل المقةةاول " وان يعطيةةه كامةةل الصةةالحيات الضةةرورية لينةةوب عنةةه بموجةةب  

 مقتضيات العقد .
ى ان يقدم ال –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول  

المهندس ، للحصول على موافقته، اسم ومؤهالت الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل لةه. واذا لةم تةتم الموافقةة 
عليه او تم حجبها الحقاً من قبل المهندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول ، فإنه يتعين على 

 ر يكون مناسباً لهذا التعيين .المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهالت شخص اخ
 ال يحق للمقاول ان يلغى استخدام ممثله او ان يستبدله ، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك . 
يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشةغال المقةاول ، واذا مةا تطلبةت الظةروف  

تاً عن الموقع اثناء تنفيذ االشغال ، فانه يتعين على المقةاول ان يسةمي بةديالً مناسةباً بموافقةة تغيب هذا الممثل مؤق
 المهندس المسبقة ، وان يتم اشعار المهندس بذلك .

( ، كما يجوز لممثل المقاول ان 3/3يتعين على  ممثل المقاول ان يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول  إِعماالً للمادة ) 
عض سلطاته او مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل ، وان يلغي هذا التفةويض فةي أي وقةت الحةق . يفوض ب

ولكن مثل هذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذاً اال اذا وافق المهندس عليةه ، بعةد ان يتسةلم إشةعاراً مسةبقاً موقعةاً 
لسلطة او المهام او الصةالحية التةي فةّوض من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفّوض ومؤهالته وا

 بها او التي تم الغاؤها.
يجب ان يكون ممثل المقاول وجميةع هةؤالء االشةخاص متمرسةين باسةتعمال لغةة االتصةال المحةددة بموجةب المةادة 

(1/4. ) 
 

  Subcontractors"": المقاولون الفرعيون  (4/4)
 ى مقاولين فرعيين .ال يحق للمقاول أن يلّزم األشغال بكاملها إل 

يعتبر المقاول مسؤوالً عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيلةه او مسةتخدميه ، كمةا لةو كانةت تلةك األفعةال أو  

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

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

 عمل أي مقاول فرعي ، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، و
يشترط فةي اتفاقيةة كةل مقاولةة فرعيةة ان تحتةوي علةى نصةوص تخةول صةاحب العمةل ان يةتم التنةازل عةن هةذه  -د 

او في حالة انهاء العقد من قبل صاحب ( )عندما يلزم تطبيقها ( ، 4/5المقاولة الفرعية اليه ، بموجب المادة )

 ( .15/2العمل بموجب احكام المادة )

 

    "  "Assignment of Benefit of Subcontractالتنازل عن المقاولة الفرعية :  (4/5)

 في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب " ، وقيام المهندس )قبل 
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هذا التاريخ ( بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين على 

المقاول ان يقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسؤوالً امام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه 

 ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل . المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ،

 

 "operation"-Co: التعـاون  (4/6)
يتعين على المقاول ، كما هو منصوص عليه في العقد ، او استجابةً لتعليمات المهندس ، ان يقدم التسهيالت  

 المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :

 افراد صاحب العمل ، و  -أ 

 ين يستخدمهم صاحب العمل ، و أي مقاولين آخر -ب 

 العاملين لدى اية سلطات عامة مشّكلة قانونياً ، -ج 

 ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعمال في الموقع او بجواره ، من غير االعمال المشمولة في العقد .  

غير منظورة ان  إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف 

مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات المقاول 

 واالشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول .

ازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق أذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حي 

دخول بموجب " وثائق المقاول " ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت 

 وبالطريقة المحددين في المواصفات .

 

 "Setting Out": تثبيت االشغال  (4/7)
بة للنقاط االصلية واالستقامات والمناسيب المرجعية الموصةوفة يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنس 

في العقد ، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول مسؤوالً عن دقة التثبيةت لجميةع اجةزاء االشةغال ، 

 وعليه ان يقوم باصالح أي خطأ في أماكن او مناسيب او مقاييس او استقامات االشغال .

العمل مسؤوالً عن أية اخطاء في تحديد تلةك النقةاط المرجعيةة المنصةوص عليهةا فةي العقةد ، او تلةك يعتبر صاحب  

 التي زود المقاول بها ، اال انه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها .

فيةذ اشةغال اعتمةاداً علةى معلومةات مغلوطةة فةي اذا تكبد المقاول تأخراً في تنفيذ االشةغال و/او فةي كلفتهةا بسةبب تن 

النقاط المرجعية ، ولم يكن بمقدور مقاول متمرسان يكتشف مثل هذه االخطاء بصورة معقولة وان يتالفى التةأخير 

و/أو زيادة الكلفة المترتبةة عليهةا ، فانةه يتعةين علةى المقةاول ان يرسةل إشةعاراً إلةى المهنةدس لتقةدير اسةتحقاقاته 

 -( لما يلي :20/1مراعاة احكام المادة ) بشأنه ، مع

( 8/4أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير ، إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة ) -أ 

 ، و 

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد . -ب 

( ، ان يقوم باالتفاق عليها او 3/5يتعين عليه اعماالً للمادة ) لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، فانه 

 اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :

 ( فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذراً بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و 1) 

 ( األمرين المذكورين في الفقرتين ) أ ، ب ( اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى.2) 

 

 " "Safety Procedures:  السالمة اجراءات (4/8)
 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ، و  -أ 

 العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ، و  -ب 
ً معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غي -ج  ر الضرورية ، بقصد تجنب أن يبذل جهودا

 تعرض هؤالء االشخاص للخطر ، و 
تةةةةةةوفير التسةةةةةةييج واالنةةةةةةارة والحراسةةةةةةة ومراقبةةةةةةة االشةةةةةةغال الةةةةةةى ان يةةةةةةتم انجازهةةةةةةا وتسةةةةةةليمها بموجةةةةةةب  -د 

 احكام " الفصل العاشر" ، و 
، بسبب تنفيذ توفير اية اشغال مؤقتة ) بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يلزم  -هـ 

 االشغال ، الستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .
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 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  (4/9)
يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد ، على ان يكون هةذا النظةام متوافقةاً  

 لعقد ، كما يحق للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام .مع تفاصيل ا

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم  –لعلمه  –يجب تقديم تفاصيل جميع االجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس  

لوثيقةة مةا يثبةت والتنفيذ ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طةابع فنةي الةى المهنةدس ، فإنةه يجةب ان يظهةر علةى هةذه ا

 المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .

 إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفي المقاول من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقد. 

 

 ""Site Data: بيانات الموقع  (4/10)
الطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ، كل يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول  

ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع ، بما في ذلك الظواهر 

البيئية ، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ 

 ول يعتبر مسؤوالً عن تفسيره لجميع تلك المعلومات . االساسي ، اال ان المقا

كما انه والى المدى الممكن عملياً ) مع االخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة ( يعتبر المقاول انه قد حصل على  

لى المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تؤثر على عرضه او ع

االشغال  والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اطلع على جميع 

المعلومات التي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصياً قبل تقديم عرض المناقصة بكل االمور ذات العالقة ، شاملة  ) 

 وليس بالحصر ( ما يلي :

 ا في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية ، و شكل وطبيعة الموقع ، بم -أ 

 االحوال الهيدرولوجية والمناخية ، و  -ب 

 مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ، و  -ج 

 قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و  -د 

الدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،   متطلبات المقاول فيما يتعلق ب -هـ 

 والمواصالت ، والماء ، وغيرها من الخدمات.

 

 ":كفاية " قيمة العقد المقبولة (4/11)

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

 تنع شخصياً بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، وقد اق  -أ  

انه قد وضع عرضه ذلك بناًء على المعلومات والتفسير والبيانات  الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته  -ب 

 ( .4/10بكل االمور التي تمت االشارة اليها في المادة )

ة العقةد المقبولةة " يجةب ان تغطةي جميةع التزامةات المقةاول باستثناء ما قد يرد خالفاً لةذلك فةي العقةد ، فةان " قيمة 

إن وجةدت ( وكةل االشةياء الضةرورية لتنفيةذ االشةغال وانجازهةا  –المطلوبة في العقد ) بما فيها المبالغ االحتياطية 

 بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها .

 

 "onditionsUnforeseeable Physical C"االوضاع المادية غير المنظورة  : (4/12)
يقصد بمصةطلح " االوضةاع الماديةة " : االوضةاع الماديةة الطبيعيةة والعوائةق االصةطناعية وغيرهةا مةن العوائةق  

الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول فةي الموقةع عنةد تنفيةذ االشةغال ، بمةا فيهةا االوضةاع تحةت السةطحية 

 خية .والهيدرولوجية ، ولكنها ال تشمل االحوال المنا

اذا واجه المقاول اوضاعاً مادية معاكسة والتي يُعتبر انها كانت غير منظورة ، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس  

بها في اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وعلى ان يتضمن االشعار وصةفا لهةا وبيةان االسةباب التةي حةدت بةه العتبارهةا 

 ق من االسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة .كذلك ، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحق

كمةا يتعةين علةةى المقةاول مواصةةلة تنفيةذ االشةةغال ، متخةذاً االحتياطةات المعقولةةة والمناسةبة تجةةاه هةذه " االوضةةاع  

غييراً ) المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكّل أي من هذه التعليمات ت

 امراً تغييرياً ( ، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ) الثالث عشر( بشأنها . 

اذا واجه المقاول مثل هذه االوضاع المادية غير المنظورة ، والى المدى الذي يمكةن اعتبارهةا كةذلك وقةام بارسةال  
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ا بسةببها ، فانةه يكةون مسةتحقاً مةع مراعةاة إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخراً في مدة االنجاز و/او كلفة م

 -( ، لما يلي :20/1احكام المادة )

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

 ، و 

 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد . -ب 

مه االشعار المشار اليه سابقاً بالمعاينة و/او التحري عن تلك " االوضاع المادية " ، ومن يقوم المهندس بعد استال 

 ( باالتفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي :3/5ثم يقوم عمالً بالمادة )

 فيما اذا كانت تلك " االوضاع المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك ، و  -1 

 دير االمرين الموصوفين في البندين ) أ ، ب ( اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى . تق -2 

( اعاله 2ومع ذلك ، فانه يمكن للمهندس قبل االتفاق على التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة ) 

اثلةةة ) ان وجةةدت( افضةةل ممةةا كةةان ، ان يتحةةرى فيمةةا اذا كانةةت األوضةةاع الماديةةة األخةةرى فةةي أجةةزاء األشةةغال المم

منظوراً ) بصورة معقولة ( عند تقديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضاع المواتية ، 

( ان يقةدر او يصةل باالتفةاق علةى تخفةيض الكلفةة بسةبب تلةك األوضةاع 3/5يجوز للمهندس باتباع أسلوب المةادة )

بارها خصميات من قيمة العقد وشةهادات الةدفع ، اال ان محصةلة التعةديالت الناتجةة عةن المواتية ، والتي يمكن اعت

البنةةد "ب" أعةةاله وهةةذه الخصةةميات ، باعتبةةار كةةل األوضةةاع الماديةةة التةةي تمةةت مواجهتهةةا فةةي أجةةزاء مماثلةةة مةةن 

 األشغال ، يجب ان ال تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.
المقاول عن تلك االوضاع المادية ، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عرض  للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه 

 المناقصة ، اال ان المهندس ال يكون ملزماً بمثل هذا إثبات.
 

 ""Rights of Way and Facilitiesحق المرور والتسهيالت :  (4/13)
صة و/أو المؤقتة التي تلزمه ، بما فيها طريق يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخا 

اية تسهيالت اضافية خارج الموقع  –على مسؤوليته ونفقته  –الدخول الى الموقع ، ويتعين على المقاول ان يوفر 

 مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .

 

 "Avoidance of Interference"تجنب التدخل :  (4/14)
 بغير ضرورة ، او على نحو غير الئق ، بما يلي :يجب على المقاول ان ال يتدخل  

 راحة الجمهور ، او  -أ 

الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات ، سواء اكانت عامة او خاصة بملكية صاحب العمل او  -ب 

 االخرين .

) بما فيها اتعةاب ونفقةات كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسائر والنفقات  

 التقاضي ( عن كل ما ينتج من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير الئقة .

 

 " "Access Routes: المسالك الموصلة  (4/15)
يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالئمة المسالك الموصلة الى الموقع ، وانه قد اقتنع بأوضاعها ، كما يطلب  

جهةود المعقولةة لتجنةب االضةرار بةالطرق او الجسةور وحمايتهةا مةن االضةرار نتيجةة لحركةة مةرور منه ان يبةذل ال

 المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة . 

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط : 

صيانة قد تكون الزمة المسالك الموصلة بسبب استعماله  يكون المقاول مسؤوالً ) فيما بين الفريقين ( عن أي  -أ 

 لها ، و 

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

  التصاريح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك واالشارات واالرشادات ،  و

 ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي  مسلك موصل ، و  -ج 

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

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.   -هـ 
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 " Transport of Goods":  اللوازم نقـل  (4/16)
 ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفاً لذلك ، فانه : 

( يومةاً عةن  تةاريخ وصةول ايةة تجهيةزات او قطعةة 21يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بمدة ال تقل عةن ) -أ 

 رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع , و 

ضةةيب والتحميةةل والنقةةل واالسةةتالم والتنزيةةل  والتخةةزين وحمايةةة كةةل اللةةوازم يكةةون المقةةاول مسةةؤوال عةةن التو -ب 

 وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال ، و 

 يتعةةةةةين علةةةةةى المقةةةةةاول ان يعةةةةةوض صةةةةةاحب العمةةةةةل ويحميةةةةةه مةةةةةن أيةةةةةة اضةةةةةرار او  خسةةةةةائر او نفقةةةةةات  -ج 

نتيجةةة لنقةةل اللةةوازم ، وان يقةةوم ) بمةةا فيهةةا االتعةةاب واالجةةور القانونيةةة ( ممةةا قةةد يةةنجم عةةن أي   ضةةرر يحصةةل 

 بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تنتج عن عمليات النقل .

 

 "" Contractor’s Equipment:   معدات المقاول  (4/17)
يكون المقاول مسؤوالً عن جميع معداته، وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصراً  

ال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، لتنفيذ االشغال، و

 اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع .

 

 "            "Protection of the Environmentحماية البيئة: (4/18)
 علةةةةةةةةةى المقةةةةةةةةةاول اتخةةةةةةةةةاذ جميةةةةةةةةةع الخطةةةةةةةةةوات المعقولةةةةةةةةةة لحمايةةةةةةةةةة البيئةةةةةةةةةة ) داخةةةةةةةةةل الموقةةةةةةةةةع يتعةةةةةةةةةين  

وخارجه ( وان يحّد من احداث االزعاج او الضرر لالفراد او للمتلكات نتيجة للتلةوث او الضةجيج او غيةره ممةا قةد 

 ينتج عن عمليات التنفيذ .

ر الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشةاطاته ، ال كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة االنبعاثات ، ومقدا 

 تتجاوز القيم المسموح بها في المواصفات ، وال القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.

 

 "       "Electricity, Water and Gasالكهرباء والماء والغاز: (4/19)
ألخرى التةي قةد يحتاجهةا ، باسةتثناء مةا هةو منصةوص يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة والماء والخدمات ا 

 عليه .

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيةذ األشةغال ،  

ات حسب التفاصيل ومقابل األسعار المبينة في المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية أدو

 تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .

يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ) بموجب األسعار المحددة ( مقابل هذه الخدمات ، أو يتم  

وعلى المقاول ( إلجراء التقديرات ، 3/5( الحتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة )2/5تقديرها أعماالً للمادة )

 دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

 

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:  (4/20)

Issue Materials"                      -Employer’s Equipment and " 
فةةةي تنفيةةةذ  -إن وجةةةدت–يتعةةةين علةةةى صةةةاحب العمةةةل ان يسةةةمح للمقةةةاول باسةةةتعمال " معةةةدات صةةةاحب العمةةةل "  

وفقةةاً للتفاصةةيل والترتيبةةات ومقابةةل األسةةعار المحةةددة فةةي المواصةةفات ، ومةةا لةةم يةةنص علةةى غيةةر ذلةةك األشةةغال 

 في المواصفات :

 يكون صاحب العمل مسؤوالً عن معداته ، إال أن ،   -أ 

المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء قيةام  مسةتخدمي المقةاول بتشةغيلها أو    -ب 

 قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .

يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال " وفق االسعار المحددة " مقابل اسةتعمال معةدات صةاحب العمةل باالتفةاق او  

( ويتعةين علةى المقةاول دفةع هةذه المبةالغ الةى صةاحب 3/5،  2/5بالتقدير من قبل المهندس وفقاً الحكام المةادتين )

 العمل .

بةالمواد التةي يلتةزم بتقةديمها مجانةاً )إن وجةدت( وفقةاً  –دون مقابةل( –على صاحب العمل ان يزود المقةاول  يتعين 

للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان يقوم وعلى مسؤوليته ونفقته  بتزويةد تلةك 

اينتها ظاهريةاً ، واعةالم المهنةدس فةوراً عةن أي المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد ، ويقوم المقاول بمع
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نقص او عيب او قصور فيها ،  وما لم يكةن قةد تةم االتفةاق بةين الفةريقين علةى غيةر ذلةك ، فعلةى صةاحب العمةل ان 

 يصحح فوراً أي نقٍص او عيٍب او قصوٍر فيها . 

وتحت حمايتةه ومراقبتةه ، اال ان التةزام  بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول 

المقاول بمعاينتها وحمايتها ال يعفةي صةاحب العمةل مةن المسةؤولية عةن أي نقةٍص او قصةوٍر او عيةٍب ممةا لةم يكةن 

 باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .

 

 " "Progress Reports:  تقارير تقدم العمل (4/21)
شةروط الخاصةة ، فإنةه يتعةين علةى المقةاول ان يعةد تقةارير تقةدم العمةل الشةهرية ما لم يةنص علةى غيةر ذلةك فةي ال 

( نسخ ، على ان يغطي التقرير االول منه الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ 6ويسلمها الى المهندس على )
 تعلقة بها .( أيام من آخر يوم من الفترة الم7المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهرياً ، خالل )

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول جميع االعمال التي يكون معروفاً انها متبقية في تاريخ االنجاز المحدد في  
 شهادة تسلم االشغال.

 يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : 

) إن وجدت( ، وثائق المقةاول، الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم  -أ 

طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشاء، التركيب واالختبارات، وشاملة لكل مرحلة من  مراحةل 

 العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب  احكام الفصل الخامس، و 

 ع وتقدم العمــل في الموقــع ، والصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصني -ب 

فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات والمواد : بيان  اسةماء المصةنعين وامةاكن التصةنيع ونسةبة  -ج 

 التقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعلية : 
 ( لمباشرة التصنيع ، و 1) 
 ( لمعاينات المقاول ، و 2) 
 ( لالختبارات ، و 3) 
 ( للشحن والتوصيل الى الموقع ، و 4) 

 ( ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ) -د 

 نسخاً عن وثائق توكيد الجودة ، ونتائج االختبارات وشهادات المواد ، و -هـ 

 و ،(20/1ات المقاول وفقاٌ للمادة )ب( وبمطال2/5قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة ) -و 

احصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بةالنواحي البيئيةة  -ز 

 والعالقات العامة ، و 

روف التةي قةد المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشغال والتقدم المخطط له ، مةع بيةان تفاصةيل الوقةائع او الظة -ح 

 تعيق االنجاز وفقاً للعقد ، وبيان االجراءات الجاري اتخاذها ) او التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.

 

 " Security of the Site":  األمن في الموقع  (4/22)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 بدخول الموقع خارجه ، و يكون المقاول مسؤوالً عن ابقاء االشخاص غير المخولين  -1 
يكةةون مسةةتخدمي المقةةاول المصةةرح لهةةم بالتواجةةد فةةي الموقةةع محصةةورين بةةأفراد المقةةاول صةةاحب العمةةل وأي  -2 

اشخاص آخرين يتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخولين بالتواجد كةأفراد 
 مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

 

 ""Contractor`s Operations on Site: عمليات المقاول في الموقع  (4/23)
يتعةةةين علةةةةى المقةةةاول ان يحصةةةةر عملياتةةةةه فةةةي الموقةةةةع وايةةةةة مسةةةاحات اخةةةةرى قةةةةد يحصةةةل المقةةةةاول عليهةةةةا ،  

ويوافةةةةق عليهةةةةا المهنةةةةدس علةةةةى اعتبارهةةةةا سةةةةاحات عمةةةةل ، كمةةةةا يتعةةةةين عليةةةةه ان يتخةةةةذ جميةةةةع االحتياطةةةةات 
لةةةى معةةةدات المقةةةاول وافةةةراده ضةةةمن حةةةدود الموقةةةع وهةةةذه السةةةاحات االخةةةرى ، بحيةةةث يةةةتم الضةةةرورية لالبقةةةاء ع

 تجنب التعدي على االراضي المجاورة .
علةةةى المقةةةاول، اثنةةةاء تنفيةةةذه االشةةةغال ، ان يحةةةافظ علةةةى الموقةةةع خاليةةةاً مةةةن جميةةةع العوائةةةق غيةةةر الضةةةرورية ،  

، وان ينظةةةةف الموقةةةع مةةةن جميةةةع االنقةةةةاض  وان يقةةةوم بتخةةةزين او اخةةةراج المعةةةةدات الفائضةةةة عةةةن االسةةةتعمال
 والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .

علةةةةى المقةةةةاول ، عنةةةةد صةةةةدور شةةةةهادة تسةةةةلم االشةةةةغال ، ان يقةةةةوم بتنظيةةةةف كةةةةل اجةةةةزاء الموقةةةةع او االشةةةةغال  
وكةةةذلك  المتعلقةةةة بشةةةهادة التسةةةلم تلةةةك ، وان يزيةةةل مةةةا بةةةه مةةةن المعةةةدات والمةةةواد الفائضةةةة عةةةن االسةةةتعمال ،

النفايةةةات واالنقةةةاض واالشةةةغال المؤقتةةةة ، بحيةةةث يتةةةرك تلةةةك االجةةةزاء مةةةن الموقةةةع واالشةةةغال نظيفةةةة وفةةةي وضةةةع 
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آمةةةةن ، اال انةةةةه يجةةةةوز للمقةةةةاول ان يحةةةةتفظ فةةةةي الموقةةةةع حتةةةةى نهايةةةةة " فتةةةةرة االشةةةةعار بةةةةالعيوب " ، بمةةةةا قةةةةد 
 يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 

 

  "Fossils"الثريات : ا (4/24)
توضةةةةع جميةةةةع المةةةةواد المتحجةةةةرة او النقةةةةود او االدوات او المنشةةةةآت وغيرهةةةةا مةةةةن المتبقيةةةةات او المةةةةواد ذات  

القيمةةةةة الجيولوجيةةةةة او االثريةةةةة التةةةةي تكتشةةةةف فةةةةي الموقةةةةع تحةةةةت رعايةةةةة صةةةةاحب العمةةةةل وتصةةةةرفه . وعلةةةةى 
اص اخةةةرين مةةةن ازالتهةةةا او االضةةةرار بةةةأي مةةةن المقةةةاول اتخةةةاذ كةةةل التةةةدابير المعقولةةةة لمنةةةع أفةةةراده او أي اشةةةخ

 هذه المكتشفات .
كمةةا يتعةةةين علةةى المقةةةاول عنةةةد اكتشةةافه لمثةةةل هةةةذه الموجةةودات ، ان يشةةةعر المهنةةةدس فةةوراً بوجودهةةةا ، وعلةةةى  

 المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها . 
ة امتثالةةةه لتلةةةك التعليمةةةات ، فعليةةةه ان يرسةةةل واذا تكبةةةد المقةةةاول تةةةأخراً فةةةي مةةةدة التنفيةةةذ و/ او كلفةةةة مةةةا نتيجةةة 

 ( بخصوص ما يلي : 20/1إشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة )
تمديةةةد مةةةدة االنجةةةاز بسةةةبب هةةةذا التةةةأخير ، اذا كةةةان االنجةةةاز تةةةأخر او سةةةوف  يتةةةأخر ، وذلةةةك بموجةةةب المةةةادة  -أ 

 ( ، و 8/4)
 الضافتها الى قيمة العقد . أي كلفة كهذه ،  -ب 
( لالتفةةةةاق عليهةةةةا أو 3/5ويقةةةوم المهنةةةةدس بعةةةةد تسةةةةلمه هةةةذا اإلشةةةةعار االخةةةةر ، بالتصةةةةرف وفقةةةاً للمةةةةادة ) 

 إجراء التقديرات لهذه االمور .
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 الفصل الخامس 

ون  المقـاولون الفرعيون المسمَّ

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 تعريف المقاول الفرعي المسّمى : (5/1)

Definition of Nominated Subcontractor"              " 
 د أي مقاول فرعي :يعرف بمقاول فرعي مسَمى في هذا العق 

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

التغييرات والتعديالت " باصدار تعليمات  –الذي يقوم المهندس ، وفقاً الحكام " الفصل الثالث عشر  -ب 

 الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي .

 

 ""Objection to Nominationاالعتراض على التسمية :  (5/2)
ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى, له اعتراض معقول عليه ، على ان يقوم  

ً )اضافة  بإشعار المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة . ويعتبر االعتراض معقوالً اذا كان مبنيا

عويض المقاول عن الشياء اخرى ( على أي من االمور التالية ، اال اذا وافق صاحب العمل أيضاً على ت

 -تبعات ذلك االمر :

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

 المالية ، او 

ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه  -ب 

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

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

 ان وجدت ( :
لتزامات والمسؤوليات ( على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع اال1) 

 التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ، و 
( أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد او تلك المتعلقة 2) 

 ات.به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤولي

 

 الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: (5/3)

Payment to Nominated Subcontractors" " 
يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس  

من النفقات كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها 

ً للفقرة ) ب( فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة -13/5ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقا

(5/4.) 

 

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

ً معقوالً بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع المقاول اثبات ا

السابقة قد تم دفعها له ، محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات او غيرها ، اال اذا قام المقاول 

 بما يلي :

 تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس ، او  -أ  

ل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه المبالغ او ( اقناع المهندس بدلي1)-ب 

 يرفض دفعها ، و 

ً معقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في 2)      ( أن يقدم للمهندس اثباتا
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 اجرائه .

الدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى عندئٍذ يجوز لصاحب العمل ) بناء على تقديره منفرداً ( ، أن يأمر ب 

جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً ، ) بعد حسم الخصميــات المطبقة( مما 

استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفــة بالفقرتين ) أ ، ب(  

في مثل هذه الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها اعاله بشأنها . وعلى المقاول 

 مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى.
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 الفصل السادس 

 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOR 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

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

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

 

 معدالت االجور وشروط العمل : (6/2)

"                               orbLaages and Conditions of Rates of W" 
يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو  

متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال . واذا لم توجد 

هذه المعدالت او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل  مثل

ً من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او  عن المستوى العام لالجور او الظروف التي يتم مراعاتها محليا

 صناعية مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول .

 

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

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

 ضمن افراد صاحب العمل .

 

 "Laws" Laborقوانين العمل : (6/4)
المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة  ينبغي على 

 بالتوظيف والصحة والسالمة العامة والرعاية واالقامة والهجرة ، وان يراعي كل حقوقهم القانونية .

يق ، بما فيها أنظمة السالمة كما يتعين على المقاول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطب 

 في العمل .

 

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

 المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا :
 لك في العقد ، أو كان منصوصاً على خالف ذ  -أ 
 تمت موافقة المهندس عليها ، او  -ب 

كان االستمرار في العمل امراً حتمياً ، او كان ضرورياً النقاذه حياة االشخاص ، او للمحافظة على سالمة  -ج 

 االشغال ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس فوراً بذلك .

 

 " LaborFacilities for Staff andن والعمال :المرافق للمستخدمي (6/6)
ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يوفر ويصون المرافق  

وتجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه ، وعليه ان يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات 

 الفراد صاحب العمل.

لمقاول ان ال يسمح الي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشآت التي تشكل جزءاً من االشغال ينبغي على ا 

 الدائمة كمكان دائم او مؤقت القامتهم .
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 ""Health and Safetyالصحة والسالمة : (6/7)
دميه ، يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخ 

ما يلزم من كادر صحي ، ومرافق االسعاف االولي ،  –بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية  –وان يوفر 

وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف ، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقع وفي المساكن 

ات المناسبة لمتطلبات الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيب

 الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .

ً للوقاية من الحوادث في الموقع ، وبحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل   يتعين على المقاول ان يعين ضابطا

مناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، وان يكون مخوالً بصالحية 

مات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السياق يتعين على المقاول اصدار التعلي

 ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته . 

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ  

ويقّدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو  السجالت

 الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .

 

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

 االشغال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته . 

 1/4ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ) عمالً باحكام المادة  

والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها ( وبالعمليات التي سيتم تنفيذها ) بما في ذلك االساليب 

 وطرق منع الحوادث ( ، لغرض تنفيذ االشغال بصورة مرضية وآمنه .

 

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

الطلب الى المقاول ان يقوم بإستبعاد ) او ان يعمل على استبعاد( أي شخص مستخدم في الموقع  المهندس

 او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية ، بمن فيهم ممثل المقاول ، اذا كان ذلك الشخص :

 متمادياً في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة ، أو  -أ 

 ه بشكل غير كاٍف او باهمال ، أو انه يقوم بواجبات -ب 

 انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد ، او  -ج 

 انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 

 واذا كان ذلك مناسبا ً، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ) او يعمل على تعيين ( شخصاً بديالً مناسباً. 

 

 خدمو ومعدات المقاول  :سجالت مست (6/10)

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

المقاول مصنفين حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع . يجب ان يتم تقديم هذه 

الت الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ينجز المقاول أي السج

 عمل معروف بأنه الزال متبقياً بتاريخ االنجاز المحدد في " شهادة تسلم االشغال " .

 

 ""Disorderly Conduct:السلوك غير المنضبط  (6/11)
الوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب او يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع ا 

اوفيما بينهم ، وان يحافظ على االمن  تجاوز على القانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول

 وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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 الفصل السابع 

 والمواد والمصنعية التجهيزات اآللية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

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

 على النحو التالي :

 بالطريقة المحددة في العقد ) إن وجدت( ، و    -أ 

 بطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها ، و   -ب 

 ة ) اال اذا نص في العقد على غير ذلك (. باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطر -ج 

 

 "Samples" العينـات : (7/2)
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول  

 على موافقته قبل استعمال تلك المواد في االشغال :
 ينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ، و عينات الصانعين القياسية للمواد والع -أ  

 أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ،  -ب 

 وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في االشغال . 

 

 "Inspection"  المعاينة : (7/3)
 في كل االوقات المعقولة بما يلي :يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل  
الةةةةدخول بيسةةةةٍر الةةةةى كةةةةل أجةةةةزاء الموقةةةةع والةةةةى جميةةةةع االمةةةةاكن التةةةةي يةةةةتم الحصةةةةول علةةةةى المةةةةواد  -أ 

 الطبيعية منها.
ان يتمكنةةةةةوا خةةةةةالل االنتةةةةةاج والتصةةةةةنيع واالنشةةةةةاء ، ) فةةةةةي الموقةةةةةع وخارجةةةةةه ( مةةةةةن الفحةةةةةص  -ب 

التحقةةةةةق مةةةةةن تقةةةةةدم تصةةةةةنيع التجهيةةةةةزات والمعاينةةةةةة والقيةةةةةاس واختبةةةةةار المةةةةةواد والمصةةةةةنعية ، و
 وانتاج وصناعة المواد .

يتعةةين علةةى المقةةاول ان يتةةيح الفةةراد صةةاحب العمةةل الفرصةةة الكاملةةة للقيةةام بهةةذه االنشةةطة ، بمةةا فةةي  

ذلةةةك تةةةوفير حةةةق الةةةدخول والتسةةةهيالت ، والتصةةةاريح ، وادوات السةةةالمة ، علمةةةاً بةةةأن قيةةةام المقةةةاول 

 ن أي التزام او مسؤولية .بمثل هذه االفعال ال يعفيه م
كمةةا يتعةةين علةةى المقةةاول اشةةعار المهنةةدس عنةةدما يةةتم تجهيةةز االشةةغال وقبةةل تغطيتهةةا او حجبهةةا عةةن  

النظةةةر ، او توضةةةيبها بقصةةةد التخةةةزين او النقةةةل . وعلةةةى المهنةةةدس ان يجةةةري الفحةةةص او المعاينةةةة او 

اول انةةةه الحاجةةةة الجةةةراء الكشةةةف القيةةةاس او االختبةةةار دون أي تةةةأخير غيةةةر معقةةةول ، او ان يعلةةةم المقةةة

متةةى طلةةب منةةه المهنةةدس  –عليهةةا . أمةةا اذا اخفةةق المقةةاول فةةي إشةةعار المهنةةدس ، فانةةه يترتةةب عليةةه 

ان يكشةةةةف عةةةةن االشةةةةغال التةةةةي تمةةةةت تغطيتهةةةةا ، ثةةةةم يعيةةةةدها الةةةةى وضةةةةعها السةةةةابق واصةةةةالح  –ذلةةةةك 

 العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك .

 

 " Testing"  االختبـار : (7/4)
ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات التي  

 يتم اجراؤها بعد االنجاز ) إن وجدت( .

يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ،  

الكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادراً مؤهالً وخبيراً ، مما يلزم و

الجراء االختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على وقت 

 شغال. ومكان اجراء االختبار الي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من اال

يجوز للمهندس، اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير مكان او تفاصيل االختبارات المنصوص  

عليها ، او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة او 

ال تتوافق ومتطلبات العقد ، فان كلفة  االضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها
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 تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى . 

ً بمدة ال تقل عن )  ( ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعارا

المتفق عليهما ، فانه يمكن للمقاول أن  لحضور االختبارات . واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان

يمضي في اجراء هذه االختبارات ، اال اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك ، وتعتبر هذه 

 االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .

نتيجة لتأخير يعتبر  اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات ، او 

صاحب العمل مسؤوالً عنه ، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته 

 ( ، بخصوص :20/1بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة )

حكام تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب ا -أ 

 ( ، و 8/4المادة )

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . -ب 

( باالتفاق عليها 3/5يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ، ان يقوم اعماالً الحكام المادة ) 
 ، او اجراء التقديرات لهذه االمور .

ندس ، دون توان ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد المهندس يتعين على المقاول ان يقدم الى المه 
بأن االختبارات قد اجيزت ، يقوم بتوقيع شهادة االختبار ، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون . واذا لم 

 يكن المهندس قد حضر اجراء االختبارات ، فعليه قبول نتائجها على انها صحيحة.
 

 "ctionReje" الرفـض : (7/5)

إذا ُوِجَد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار ، ان ايا من التجهيزات أو المواد او المصنعيات  

معيب ، او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد ، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او المواد او 

ة للرفض ، ويتعين على المقاول تالياً المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول ، مع بيان االسباب الداعي

 لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد .

وإذا طلب المهندس اعادة االختبار الي من التجهيزات او المواد او المصنعيات ، فإنه يجب اعادة اجراء  

تيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية االختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبين ن

( ان يدفع هذه الكلفة 2/5بسبب الرفض واعادة االختبار ، فإنه يتعين على المقاول إعماالً للمادة )

 االضافية الى صاحب العمل .

 

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

 المقاول بما يلي :

 اخالء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، و -أ 

 ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطلبات العقد ، و  -ب 

ل سالمة االشغال ، بسبب تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اج -ج 

 حصول حادث ما ، او واقعة غير منظورة ، او لغير ذلك من االسباب.

ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خالل مدة معقولة ، ال تتجاوز المدة  

 ً ً اذا كان االمر متعلقا بتنفيذ عمل ما بصفة  المحددة ) ان وجدت ( في التعليمات ، او ان ينفذها فورا

 االستعجال كما هو مبين في الفقرة )ج( اعاله . 

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ  

ً لدفعة ما  مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا

( ان يدفع لصاحب العمل كل النفقات 2/5بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين على المقاول ، اعماالً للمادة )

 المترتبة على مثل هذا االخفاق .

 

 of  Plant and Materials :       "ملكية التجهيزات اآللية والمواد  (7/7)

Ownership" 
لذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكاً لصاحب العمل إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد ا 

 ) خالياً من أي رهن او حقوق للغير ( اعتباراً من التاريخ األبكر مما يلي :
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 عندما يتم توريدها الى الموقع ، أو  -أ 

 عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل-ب 

 ( . 10/ 8اعماالً للمادة  ) 

 

 ”Royalties“ عوائد حق الملكية : (7/8)
ان يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار  –ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول  

 وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :

  المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع ، و -أ 

التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع ) سواء كانت طبيعية او -ب 

 لموقع .امصنعة ( اال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل 
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 الفصل الثامن 

 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق العمل 
 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 

           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

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

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

 القبول. 

مباشرة"، وأن يستمر في العمل بعد يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد " تاريخ ال

 ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

 

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

 ، بما في ذلك : ، او الي قسم منها ، )حسب واقع الحال (

 تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 

انجاز كل االشغال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي قسم منها ،  بحيث يمكن  -ب 

 ( .10/1اعتبارها انها قد اكتملت الغراض تسلمها بموجب المادة ) 

 

 "Programme" برنامج العمل : (8/3)
ً من تاريخ تسلمه الشعار 28خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس  برنامج عمل زمني مفصل  ( يوما

ً معدالً في أي وقت يتبين فيه ان البرنامج 8/1المباشرة بموجب المادة ) ً ان يقدم برنامجا ( كما يتعين عليه ايضا

ات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزام

: 

الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل  -أ 

اء التصميم ) إن وجدت( واعداد وثائق المقاول  والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، واالنش

 ، والتركيب واالختبار ، و 

 بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين  لكل مرحلة من مراحل العملو  -ب 

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و  -ج 

 تقريرا مسانداً يتناول : -د 

 لة رئيسية من مراحل التنفيذ ، والوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرح -(1) 

بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة  -(2)

 حسب االنواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية .

بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى عدم  –خ تسلمه للبرنامج ( يوماً من تاري21خالل ) –وما لم يقم المهندس  

مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته االخرى وفقاً 

 تهم .للعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط الداء انشط

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون تواٍن، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان  

تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ االشغال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز للمهندس 

تتسبب به االحداث المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد 

 ( المتعلقة بالتغييرات .13/3مقترحاته بموجب احكام المادة )

اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد ) مبيناً مدى عدم التوافق (  

فعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج او انه ال يتناسب مع التقدم ال

 معدل الى المهندس اعماالً الحكام هذه " المادة " .
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    "Extension of Time for Completion" تمديد مدة االنجاز : (8/4)
د لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او كان متوقعاً بالحصول على تمدي –( 20/1اعماال للمادة ) –يعتبر المقاول مخوالً  

( ، وذلك الي من االسباب 10/1ان يحصل تأخر ) والى أي مدى ( في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق المادة )

 التالية : 
ري آخر ( ، او أي تغير  جوه13/3التغييرات ، اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة ) -أ 

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

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

 لحسابه في الموقع .

ن يشعر المهندس بذلك اعماال اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ، فإنه يتعين عليه ا 

( فان له ان يعيد النظر في 20/1( وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة )20/1للمادة )

 التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد ، ولكن ليس له ان ينقص التمديد الكلي لمدة االنجاز .

 

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

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

 ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول ، و  -ب 
او االعاقة لم يكن منظوراً ، فإن مثل هذا التأخير او االعاقة يمكن اعتباره سبباً للتأخير بموجب  ان هذا التأخير -ج 

 (. 8/4الفقرة )ب( من المادة ) 
 

 "Rate of Progress" نسبة تقدم العمل : (8/6)
 اذا تبين في أي وقت : 

 االنجاز ، و/ او  ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح االنجاز متعذراً خالل مدة -أ 

 ( ، 8/3ان تقدم العمل قد تخلف ) او سوف يتخلف ( عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة )  -ب 

ً لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة )   (، عندئٍذ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته  8/4ولم يكن ذلك راجعا

( ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعماً بتقرير يبيّن االساليب المعدلة التي ينوي  8/3الى المقاول عمالً بالمادة ) 

 المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز .

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفاً لذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، التي قد  

و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول ونفقته. أما اذا  تطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاولت

عمالً باحكام المادة  –ادت هذه االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول

العمل، باالضافة الى أية تعويضات عن التأخير) ان وجدت( ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب  –( 2/5) 

 ( الحقاً. 8/7بموجب المادة ) 

 

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

( تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق ، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص  2/5الحكام المادة )  

عليه في ملحق عرض المناقصة ، وذلك عن كل يوم اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال، اال ان 

قصى لتعويضات التأخير ) إن مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ، يجب ان ال تتجاوز الحد اال

 وجدت ( كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة .
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تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق ، فيما عدا حالة انهاء العقد  

ذه التعويضات ال يعفي المقاول ( قبل انجاز االشغال ، على ان اداء ه 15/2من قبل صاحب العمل بموجب المادة ) 

من أي من التزاماته النجاز االشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته االخرى التي يتحملها 

 بموجب العقد .

 

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

وعلى المقاول خالل هذا التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او 

 خسارة او ضرر .

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

 ( ال تطبق . 8/11،  8/10،  8/9قاول ، فإن احكام المواد التالية ) الم

 

 "Consequences of Suspension" تبعات تعليق العمل : (8/9)

اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عمالً بالمادة )  
العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدير ما يستحقه المقاول عمالً  ( ، و /أو استئناف 8/8

 ( بخصوص :  20/1باحكام المادة ) 

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

 ضافتها الى قيمة العقد . أي كلفة كهذه ، ال -ب 

( لالتفاق على او اعداد تقديراته 3/5وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار ، يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة ) 
 بشأن هذه االمور .

ً بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصالح ما هو   علما

اتج عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ، او عن أي اخفاق من قبله في الحماية او التخزين او المحافظة ن

 ( .8/8على االشغال عمالً باحكام المادة )

 

 الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل  : (8/10)

on"      “Payment for Plant and Materials in Event of Suspensi 

 :يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا 

 ( يومـاً ، و 28كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/ او المواد، قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ) -أ 

و/او المةةواد اصةةبحت ملكةةاً لصةةاحب العمةةل وفقةةاً للتعليمةةات قةةام المقةةاول باالشةةارة علةةى ان تلةةك التجهيةةزات  -ب 

 الصادرة عن المهندس .

  

 "Prolonged Suspension"       التعليق المطول : (8/11)
ً ، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان 84( لمدة تتجاوز )8/8اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة )  ( يوما

ً التالية 28اذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ )يصرح له باستئناف العمل, ف ( يوما

لتاريخ الطلب ، جاز للمقاول ، بعد اشعار المهندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام " 

لى االشغال بمجملها ، جاز الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال . اما اذا كان التعليق يؤثر ع

 ( .16/2للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من قبله عمالً باحكام المادة )

  

 ""Resumption of Worksاستئناف العمل : (8/12)
اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما  

االشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول ان يقوم باصالح أي استرداء او بالكشف على 

 عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق .
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 لفصل التاسع ا

 االختبارات عند االنجاز 
TESTS ON COMPLETION 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

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

 د( . -4/1الفقرة )، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب 

( يوماً قبل الموعد الذي يكون فيه 21يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار ال تقل مدته عن ) 

المقاول مستعداً الجراء أي من االختبارات عند االنجاز. وما لم يتفق على خالف ذلك ، يتم اجراء 

 م او االيام التي يقوم المهندس بتحديدها . ( يوماً بعد هذا الموعد ، في اليو14هذه االختبارات خالل)

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

استخدام صاحب العمل لالشغال على اداء االشغال او خواصها االخرى , وعندما تعتبر االشغال، او 

ختبارات عند االنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير أي قسم منها، انها قد اجتازت مرحلة " اال

 مصدق بنتائج تلك االختبارات الى المهندس .

 

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

 ( بخصوص التدخل في اجراء االختبارات.10/3)( و/أو المادة 7/4من المادة )

اذا تم تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس ان  

( يوما من تاريخ تسلّم 21يرسل اشعاراً الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل )

جري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام التي يحددها االشعار ، ويتعين على المقاول ان ي

 المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.

( يوماً ، جاز الفراد 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالل فترة الـ ) 

ل ، وتعتبر تلك االختبارات صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاو

 وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .

 

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

قاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته الي جزء من ( عليها . ويجوز للمهندس او للم7/5)

 االشغال ذي العالقة ، على ان تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف .

 

(9/4) 
 

 االخفاق في اجتياز االختبارات عند االنجاز :

"Failure to Pass Test onCompletion" 
از " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتها بموجب اذا اخفقت االشغال ، او أي قسم منها ، في اجتي 

 ( ، فان المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية : 9/3المادة )

 ( ، او 9/3أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ) -أ 

ري من االستفادة الكاملة من اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوه -ب 

االشغال او أي قسم منه، فللمهندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( ، 

وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن 

 ج(، او -11/4احكام الفقرة )
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 ا طلب صاحب العمل منه ذلك.ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ، اذ -ج 

في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعاله ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى  

ً لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة  ً للعقد ، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبا وفقا

وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االخفاق  االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق ،

محدداً في العقد ) أو حددت طريقة احتسابه ( ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى 

 الطريقتين التاليتين : 

يدفع مقابله  ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ) كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ( و -1 

 ر شهادة تسلم االشغال ، او قبل اصدا

 ( .3/5( و )2/5ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين )  -2 
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 الفصل العاشر

 تسلّم االشغال من قبل صاحب العمل 
EMPLYER'S TAKING OVER 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تسلم االشغال واقسام االشغال : (10/1)

"                           "Taking Over of the Works and Sections   
( بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ، فانه 9/4باستثناء النص الوارد في المادة ) 

 م تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما : يتعين ان يت
ً للعقد ، بما في ذلك االمور المحددة في المادة ) -1  ( المتعلقة بمدة 8/2تكون االشغال قد تم انجازها وفقا

 االنجاز ، وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة )أ( ادناه ، و 
كأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكـام هـذه "  المادة يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ، او تعتبر و -2 

. " 

( 14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال يقل عن ) 

انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم, واذا  -برأي المقاول –يوماً من التاريخ الذي تكون فيه االشغال 

 ل مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة .كانت االشغا

 ( يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول :28يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خالل ) 

نها ، ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال ، او أي قسم م -أ 

انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل جوهري 

أو حينما يتم انجاز  للغرض الذي انشئت من اجله ) إلى أن –أو أي قسم منها  -على استعمال االشغال 

 هذه االعمال واصالح هذه العيوب (، او 

ً اال -ب  سباب ، ومحدداً العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه حتى ان يرفض الطلب ، مبينا

يمكن اصدار شهادة تسلم االشغال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقّدم 

 باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة " .

( يوماً، 28االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ )أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم  

ً للعقد، وعندها يجب  وكانت االشغال او القسم ) حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا

 تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة . " اعتبار شهادة

 

 "         ”Taking Over of Parts of the Worksغال :تسلم اجزاء من االش (10/2)
ً  –يجوز للمهندس   ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا

 الدائمة .
ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ) بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوص  

االتفاق بين الفريقين بشأنه ( اال اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة عليه في العقد او تم 

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

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

للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز", وعلى المقاول ان 

ً ، وقبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب "  يقوم باجراء تلك االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليا

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

 فانه يتعين على المقاول :  –كان ذلك منصوصاً عليه في العقد او تمت موافقة المقاول عليه 
 ( ان يرسل اشعاراً الى المهندس ، و 1) 
( مضافاً   اليها 20/1بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة ) ( ان يتم تقدير استحقاقات المقاول2) 
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 ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . 

( باالتفاق على تلك 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم عمالً باحكام المادة ) 

 الكلفة والربح او تقديرهما .

لم لجزء ما من االشغال )غير القسم ( فان تعويضات التأخير عما تبقى من االشغال اذا تم اصدار شهادة تس 

يجب تخفيضها, وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال ) ان وجد ( اذا تم تسلم 

ا للجزء جزء ما منه، يتم تخفيضها ايضاً, اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لم

الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية لالشغـال او القســم من االشغـــال ) حسب واقع الحال ( 

(، ان يقوم باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة 3/5ويتعين على المهندس عمالً باحكام المـادة )

 على المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة بهذه النسب, علماً بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال

 ( وال تؤثر على قيمة الحد االقصى لها .8/7)

 

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

“Interference with Tests on Completion"                              
( يوماً الي سبب يعتبر 14لفترة تتجاوز ) –االنجاز"  اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند 

صاحب العمل مسؤوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( انه قد 

 تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكناً فيه انجاز االختبارات عند االنجاز. 

ً لذلك ، ولكن يتعين على المقاول ان يقوم ويتعين على المهندس ان ي صدر شهادة تسلم لالشغال وفقا

ً قبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب ",  باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمليا

ً بمهلة ) ً يتضمن اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب 14وعلى المهندس ان يرسل اشعارا ( يوما

 ت العالقة في العقد .الشروط ذا

عند  اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات 

ً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة  االنجاز ، فللمقاول ان يرسل اشعارا

 -( ، بخصوص :20/1)

االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك أي تمديد في مدة  -أ 

 ( .8/4بموجب المادة )

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد . -ب 

( باالتفاق عليها أو إعداد 3/5أن يقوم إعماالً للمادة ) -بعد تسلمه الشعار المقاول –وعلى المهندس  -ت

 ديرات المتعلقة بهذه األمور.التق

 

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

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

ال يمكن اعتبارها تصديقاً على انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها  االشغال ،

 السابق .
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 الفصل الحادي عشر 

 المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 إنجاز االعمال المتبقية واصالح العيوب : (11/1)

"            "Completion of Outstanding Work and Remedying Defects 
 نها ، في الحالة التي يتطلبها العقد لغاية ان تكون االشغال ووثائق المقاول ، واي قسم م 

) باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار 

 بالعيوب " المتعلقة بها ، او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملياً ، فانه يتعين على المقاول : 

التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، خالل مدة معقولة وفقاً انجاز أي عمل متبق اعتباراً من  -أ 

 لتعليمات المهندس ، و 

ً لتعليمات صاحب العمل  -ب   تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقا

) او من ينوب عنه ( ، بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك االشغال او في أي قسم 

 منها ) حسب واقع الحال (.

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

 اشعاراً بها .

 

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

 كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى: 

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه ، او  -أ 

 تقديم تجهيزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ، او  -ب 

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -ج 

والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر ، كلياً او جزئياً فانه يجب ابالغ  اما اذا كانت ، 

المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ) او نيابة عنه ( دون تواٍن وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام 

 ( المتعلقة باجراء التغييرات .13/3المادة )

 

 : تمديد فترة االشعار بالعيوب (11/3)

of Defects Notification”                               Period Extension“ 

لصةةةاحب العمةةةل الحةةةق فةةةي تمديةةةد فتةةةرة االشةةةعار بةةةالعيوب فةةةي االشةةةغال او أي قسةةةم منهةةةا بموجةةةب  

والةةى الحةةّد الةةةذي تكةةون فيةةه هةةةذه االشةةغال او أي قسةةم منهةةةا او أي بنةةد رئيسةةي مةةةن  (،2/5المةةادة )

ب واقةةةةع الحةةةةال بعةةةةد تسةةةةلمه( ال يمكةةةةن اسةةةةتعماله لالغةةةةراض المقصةةةةودة منةةةةه ، التجهيةةةةزات ) حسةةةة

 وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين . 

( ، او بناء على 8/8اذا تم تعليق توريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة ) 

( فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " ال 16/1احكام المادة ) اجراءات المقاول بموجب

تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف تنقضي به 

 فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك .

 

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

عنه ( ان يرسل اشعاراً بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر الصالح تلك العيوب او االضرار 

 قبل انقضائه .

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

 ) حسب اختياره ( : 

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

 –ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

ان يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح العيب  –( 2/5اعماال للمادة )

 او الضرر .

قديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد ان يطلب الى المهندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد ت -ب 

 ( ، او 3/5مقابلها حسب اجراءات المادة )

اذا كةةةان العيةةةب او الضةةةرر يةةةؤدي الةةةى حرمةةةان صةةةاحب العمةةةل بصةةةورة جوهريةةةة، مةةةن االسةةةتفادة  -ج 

الكاملةةةة مةةةن االشةةةغال أو أي جةةةزء رئيسةةةي منهةةةا فلةةةه ان ينهةةةي العقةةةد بكاملةةةه، او انهةةةاءه بالنسةةةبة 

ي منهةةةةا ممةةةةا ال يمكةةةةن اسةةةةتخدامه لالغةةةةراض المقصةةةةودة منةةةةه، وبةةةةدون لةةةةذلك الجةةةةزء الرئيسةةةة

االجحةةاف بأيةةة حقةةوق اخةةرى تترتةةب لصةةاحب العمةةةل بموجةةب العقةةد، او غيةةر ذلةةك مةةن االسةةةباب، 

وبحيةةث يكةةون لصةةاحب العمةةل الحةةق فةةي اسةةترداد جميةةع المبةةالغ التةةي تةةم دفعهةةا علةةى االشةةغال او 

يهةةةا نفقةةةات التمويةةةل ونفقةةةات التفكيةةةك واخةةةالء علةةةى ذلةةةك الجةةةزء ) حسةةةب واقةةةع الحةةةال ( مضةةةافاً ال

 الموقع واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول .

 

      oval of Defective Workm"Re    "إزالة االشغال المعيبة : (11/5)
بعد الحصول  –اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاول  

ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او  –افقة صاحب العمل على مو

تالفة ، اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان االداء بما يعادل كامل قيمة 

 . االستبدال لتلك التجهيزات المنقولة ، او ان يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها

 

 "Further Tests" االختبارات االخرى : (11/6)
اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ، فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة  

( يوماً من تاريخ اتمام 28اجراء أي من االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل )

 ر .اصالح العيب او الضر

يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها االختبارات السابقة ، اال ان كلفة  

اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة 

 ( فيما يخص كلفة اعمال االصالح .11/2)

 

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

بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل " ، اال فيما ال يتعارض مع 

 االعتبارات االمنية المعقولة لصاحب العمل .

 

 "Contractor to Search"   واجب المقاول في البحث عن االسباب : (11/8)
ان يبحةةةةث بموجةةةةب توجيهةةةةات المهنةةةةدس عةةةةن  –اذا طلةةةةب المهنةةةةدس ذلةةةةك  –يتعةةةةين علةةةةى المقةةةةاول  

اسةةةباب أي عيةةةب فةةةي االشةةةغال, ومةةةا لةةةم تكةةةن كلفةةةة اصةةةالح العيةةةوب علةةةى حسةةةاب المقةةةاول بموجةةةب 

نةةةدس ان يقةةةدر الكلفةةةة المترتبةةةة علةةةى عمليةةةة البحةةةث ( ، فانةةةه يتعةةةين علةةةى المه11/2احكةةةام المةةةادة )

( إمةةةا باالتفةةةاق او باعةةةداد التقةةةدير 3/5عةةةن االسةةةباب ، مةةةع ربةةةح معقةةةول ، بموجةةةب احكةةةام المةةةادة )

 الالزم لها واضافتهما الى قيمة العقد .

 

 Performance Certificate"":                  شهادة االداء (11/9)
د اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة االداء " للمقاول ال يعتبر المقاول انه ق 

 مبيناً فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة منه بموجب العقد . 

ن فترات ( يوماً من بعد انقضاء آخر فترة م28يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة االداء " خالل ) 
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ان يكةون المقةاول قةد قةدم جميةع " وثةائق المقةاول "  االشعار بالعيوب ، او في اقرب فرصة ممكنة, بعد

وانجز االشغال وتم اختبارها بكاملها بمةا فةي ذلةك اصةالح ايةة عيةوب فيهةا ، كمةا يةتم ارسةال نسةخة مةن 

 شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 يرها تعتبر ممثلةً لقبول االشغال .ان " شهادة االداء " وحدها دون غ 

 

 "Unfulfilled Obligations " االلتزامات غير المستوفاه : (11/10)
بعد ان يتم صدور " شهادة االداء "، يبقى كل فريق مسؤوالً عن الوفاء بأي التةزام لةم ينجةزه لتاريخةه.   

ة ومةةدة االلتزامةةات غيةةر طبيعةة وعليةةه ، يظةةّل العقةةد سةةاري المفعةةول بةةين الفةةريقين الةةى ان يةةتم تحديةةد

 .المستوفاة

 

 " Clearance of Site":                        اخالء الموقع (11/11)
يتعين علةى المقةاول ، عنةد تسةلمه لشةهادة االداء ، ان يزيةل مةن الموقةع مةا تبقةى مةن معةدات المقةاول ،  

 والمواد الفائضة  والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة .

( يومةةاً مةةن بعةةد تةةاريخ تسةةلم 28اذا لةةم تكةةن جميةةع هةةذه المعةةدات واللةةوازم قةةد تمةةت ازالتهةةا خةةالل )و 

صةةةةاحب العمةةةةل لنسةةةةخة " شةةةةهادة االداء " ، فانةةةةه يحةةةةق لصةةةةاحب العمةةةةل ان يبيةةةةع او يةةةةتخلص مةةةةن 

بقاياهةةةا ،  ويكةةةون صةةةاحب العمةةةل مخةةةوالً بةةةأن يسةةةترد التكةةةاليف التةةةي تكبةةةدها التمةةةام عمليةةةة البيةةةع او 

 ص واستعـادة الموقـع .التخل

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع . اما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقه صاحب  

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

 كيل االشغال وتقدير القيمة
MEASUREMENT AND EVALUATION 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 "Works to be measured" كيل االشغال  : (12/1)
 تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " . 

عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشعاراً معقوالً إلى ممثل المقةـاول ،  

  والذي يتعين عليه :

ان يمتثل دون تواٍن اما بالحضةور او ان يرسةل ممةثالً آخةر مةؤهالً لمسةاعدة المهنةدس فةي اجةراء  -أ 

 الكيل ، أو

 ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه .  -ب 

 اذا تخلةةف المقةةاول عةةةن الحضةةور او ارسةةةال ممثةةل عنةةةه ، فعنةةدها يعتبةةةر الكيةةل الةةةذي يعةةده المهنةةةدس  

 عنه ( مقبوالً ككيل صحيح .  ) أو من ينوب

وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ، فانه  

يتعين على المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق 

ند الموافقة . فاذا تخلف المقاول عن الحضور تعتبر القيود عليها مع المهندس ، ومن ثم التوقيع عليها ع

 مقبولة وصحيحة 

أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعةين عليةه أن 

نةدس يشعر المهندس بذلك، مبيناً األمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود ويتعين علةى المه

بعةةد تسةةلمه لهةةذا اإلشةةعار، أن يقةةوم بمراجعةةة القيةةود فإمةةا أن يؤكةةدها، أو أن يعةةدل عليهةةا وفةةي حالةةة أن 

( يومةاً مةن بعةد تةاريخ دعوتةه لتفحصةها، فإنهةا 14المقاول لم يرسل ذلك اإلشةعار إلةى المهنةدس خةالل )

 تعتبر مقبولة وصحيحة.

 

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

 التالي :

 تكال االشغال كيالً هندسياً صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة ، و  -1 

 اية جداول اخرى واجبة التطبيق. يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او -2 

 

 Evaluation""تقدير القيمة: (12/3)
أن  –( 3/5عمالً باحكام المادة ) –باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس  

تماد الكيل يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال ، وذلك باع

( اعةةاله ، وبسةةعر الوحةةدة 12/2و  12/1الموافةةق عليةةه او الةةذي يةةتم تقةةديره بموجةةب احكةةام المةةادتين )

 المناسب للبند .

يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لةم يكةن هةذا البنةد موجةوداً ، يعتمةد سةعر  

سةةعر وحةةدة مناسةةب جديةةد لبنةةد مةةا مةةن االشةةغال ، فةةي الوحةةدة لبنةةد مشةةابه . ومةةع ذلةةك فانةةه يلةةزم تحديةةد 

 الحالتين التاليتين :

( من الكمية المدونة في %25على )او ينقص ( اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد 1) -أ 

 جدول الكميات او أي جدول آخر، و 

( من %2د لهذا البند ، يتجاوز )( كان حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العق2)  

 قيمة العقد المقبولة "، و 

اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما ) بالزيادة او النقصان ( ( كان الختالف الكمية هذا 3)  

 (، و %1يزيـد علـى )

 او (  إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ، 4)   
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 ( ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و 1)-ب 
 ( انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و 2) 
( انه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسةب الن طبيعةة العمةل فيةه ليسةت متشةابهة مةع أي بنةد مةن 3) 

 يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .بنود العقد, او ان العمل ال 

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول اثر  

 االمور الموصوفة في الفقرتين ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها . 

الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر  

 المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .
والى ان يحين وقت االتفاق علةى سةعر الوحةدة المناسةب او تقةديره فإنةه يتعةين علةى المهنةدس ان يقةوم  

 غراض شهادات الدفع المرحلية .بوضع سعر وحدة مؤقت ال

 

 ”Omissions:”   االلغاءات (12/4)
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما )أو كالً ( من التغييةر ) االمةر التغييةري ( ، ولةم يكةن قةد تةم االتفةاق  

 على تحديد قيمته ، فانه :
يهةا ان تكةون مغطةاة بمبلةغ يشةكل اذا كان المقاول سوف يتكبد ) او قد تكبد ( كلفةة مةا كةان مفترضةاً ف -أ 

 جزءاً من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل االلغاء ، و 

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه ) او نتج عنه ( ان هذا المبلغ ال يشكل جزءاً من قيمة العقد ، و  -ب 
ففةي مثةةل هةذه الحالةةـة    ان هةذه الكلفةة ال يمكةةن اعتبارهةا مشةةمولة فةي تقةدير قيمةةة أي عمةل بةةديل لةه  -ج 

يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقديم التفصيالت المؤيدة . كما يتعين على المهنةدس ، 

ان يتوصةةل باالتفةاق، او ان يقةةوم باعةةداد  –( 3/5عمةالً باحكةةام المةادة ) –عنةد تسةةلمه لهةذا االشةةعار 

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

 التغييرات والتعديالت
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

      Right to Vary"":  صالحية احداث التغيير   (13/1)
بإمكان المهندس ، في أي وقت قبل صدور شةهادة تسةلم االشةغال ، ان يبةادر باحةداث تغييةرات فةي االشةغال ،  

 حاً للنظر فيه . سواء من خالل تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقترا

يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ) امر تغييري ( وينفذه بةدون تةواٍن ، اال اذا قةدم المقةاول اشةعاراً الةى  
المهندس يعلمه فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية ، على 

لرأية . لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، يتعين عليه اما ان يلغى ان يرفق باشعاره التفصيالت المؤيدة 
 اويثبت او يعّدل في تعليماته .

 -يمكن ان يشتمل كل تغيير ) امر تغييري ( على ما يلي : 

تغييةةرات فةةةي الكميةةةات الي بنةةد مةةةن بنةةةود االشةةغال المشةةةمولة فةةةي العقةةد ) اال ان مثةةةل هةةةذه التغييةةةرات ال  -أ 
 تغييرياً بالضرورة ( ، أو تشكل امراً 

 تغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال ، أو -ب 

 تغييرات في المناسيب واالماكن و/او االبعاد الي جزء من االشغال ، أو -ج 

 الغاء أي من االشغال ) اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ( ، أو  -د 

أي  حتى ذلك ما لم و -عمل اضافي ، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة تنفيذ أي  -هـ 
 " اختبارات عند االنجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافية اخرى ، او 

 تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االشغال .  -ز 

ي تغييةةر و/او أي تعةديل فةةي االشةغال ، اال اذا قةةام المهنةدس ) أو الةةى ان يقةةوم ( ال يحةق للمقةةاول ان يجةري أ 
 باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كتغيير .

 

 "Value Engineering":الهندسة القيّمية   (13/2)
تم اعتماده ، فانه  يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحاً خطياً ، يعرض فيه رأيه ، الذي إن 

: 
 يعجل في انجاز االشغال ، أو -1 
يخفض قيمة االشغال ) لمصلحة صاحب العمل ( فيما يخص عمليات التنفيذ او صيانة او تشغيل االشغال ،  -2 

 او 

 يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او  -3 

 احب العمل .انه يحقق منفعة اخرى لص -4 

يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول ، وان يكون مستوفياً لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة في  
 ( الحقاً .13/3المادة )

اذا اشتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديالً على تصميم أي جزء من االشغال الدائمة  
 ام بما يلي ) اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ( :، فانه يتعين القي

 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   -أ  
 أ ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1تطبق عليه احكام الفقرات )   -ب 
ه يتعين على المهندس ، عمةالً باحكةام اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء ، فان -ج 

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

ممةا هةو نةاتج عةن التعةديل ، باسةتثناء التعةديالت  التخفيض المتحقةق فةي قيمةة العقةد لهةذا الجةزء ، -(1) 
( ، والتعديالت بسبب تغير التكاليف بموجب المادة 13/7بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة ) 

 ( ، و 13/8)
التخفيض الحاصل ) ان وجد ( في قيمة تلك االجزاء المغيرة بالنسبة لصاحب العمةل ، مةأخوذاً فةي  -( 2) 

 ي النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية .االعتبار اي نقص ف

 ( ، فعندها ال يحتسب أي بدل لالتعاب .2( تقل عن قيمة )1اال انه اذا وجد أن قيمة ) 
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      Variation Procedure"  "اجراءات التغيير: (13/3)
ٍر مةا ، فإنةه يتعةين علةى المقةاول ان اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصةدار التعليمةات بتغيية 

يستجيب للطلب كتابياً في اسرع وقت ممكن عملياً ، اما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتثال ) ان كةان هةذا 

 هو الحال (، او بأن يقدم ما يلي :
 وصفاً لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و  -أ  
(، واثره على 8/3ي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة )مقترحات المقاول ال -ب 

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

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

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، يجةب ان تصةدر مةن المهنةدس الةى المقةاول ، وعلةى  
 ول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات . المقا

يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشر" ، اال اذا اصدر المهندس تعليماته او وافق  
 على غير ذلك عمالً باحكام هذا الفصل " .

 

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

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

 يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد . 
 

  Provisional Sums  ""المبالغ االحتياطية  :  (13/5)
يمةةات المهنةةدس ، ويةةتم تعةةديل قيمةةة العقةةد يةةتم اسةةتخدام كةةل مبلةةغ احتيةةاطي فقةةط كليةةاً او جزئيةةاً وفقةةاً لتعل 

 وفقاً لذلك .

ال يشمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلةك المبةالغ المتعلقةة بالعمةل او اللةوازم او الخةدمات التةي تةم  

رصد المبلغ االحتيةاطي الجلهةا ، وفقةاً لتعليمةات المهنةدس . ولكةل مبلةغ احتيةاطي يجةوز للمهنةدس ان يصةدر 

 -ت بخصوص ما يلي :تعليما

لعمل ينفذه المقاول ) بما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلوب تقديمها ( ، ويتم تقدير قيمته  -أ 

 ( و/أو13/3كتغيير بموجب المادة )

لي التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمتها على النحو التا -ب 

 ، الضافتها إلى قيمة العقد :

 المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ) او المستحقة الدفع من قبله ( ، و  -1 

مبلغاً مقابل المصاريف االدارية والربح ، محسوباً كنسبة مئوية مةن هةذه المبةالغ الفعليةة بتطبيةق النسةبة  -2 

لجداول المناسبة ، فان لم ترد مثل هذه النسبة في المئوية ذات الصلة ) إن وجدت( كما حددت في أي من ا

 الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

يتعين على المقاول ، عندما يطلب المهندس منه ذلك ، ان يقدم له العروض المسعرة والفةواتير والمسةتندات  

 والحسابات او االيصاالت االثباتية .

  

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

العمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ، وباالجراءات 

 للعمل باليومية " مشموالً في العقد، فان احكام هذه المادة ال تطبق. المحددة تالياً اما اذا لم يوجد جدول " 

ان يقدم الى المهندس العةروض المسةعرة ، كمةا انةه  –قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم  –يتعين على المقاول  

لقةة بةأي يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع ان يقدم الفةواتير والمسةتندات والحسةابات او االيصةاالت المتع

 من هذه اللوازم . 

وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فانه يتعين على المقةاول ان يقةدم  

كشوفاً يومية دقيقة ) على نسختين ( تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم 
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 السابق :

 ائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و اسماء ووظ -أ 

 تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و  -ب 

 كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .  -ج 

يقةوم المهنةةدس بتوقيةةع نسةةخة واحةةدة مةن كةةل كشةةف اذا وجةةده صةةحيحاً او وافةق عليةةه ، ومةةن ثةةم يعيةةده الةةى  

الحقاً لذلك يقوم المقاول بتقديم كشةف مسةعر بهةذه المةوارد الةى المهنةدس قبةل تضةمينه فةي كشةف المقاول . 

 ( . 14/3الدفعة التالية بموجب احكام المادة )

 

  Adjustments for Changes in Legislation"لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" (13/7)
 نقصةةان فةةي الكلفةةة نتيجةةة أي تغييةةر فةةي قةةوانين الدولةةة  يتعةةين ان تعةةدل قيمةةة العقةةد لمراعةةاة ايةةة زيةةادة او 

) بمةافي ذلةك سةّن قةوانين جديةدة والغةاء او تعةديل قةوانين قائمةة ( او فةي التفسةيرات القضةائية او الحكوميةة 
الرسمية لها، اذا حصةل ذلةك التغييةر بعةد التةاريخ االساسةي ، ونةتج عنةه تةأثير علةى اداء المقةاول اللتزاماتةه 

 . بموجب العقد

اذا تكبد المقاول ) او كان سيتكبد ( تأخيراً و / او كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين او فةي تلةك  

التفسيرات ، مما حصل بعد التاريخ االساسي ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً الى المهندس بذلك ، 

 ( بخصوص : 20/1ة )لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام الماد

تمديد مدة االنجاز بسبب التأخير الحاصل ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب المةادة  -أ 

 ( و 8/4)

 أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
ان يتوصل الى اتفاق  – (3/5عمالً باحكام المادة ) –وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، فانه يتعين عليه  

 عليها او ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور . 
 

 Adjustments for Changes in Cost""التعديالت بسبب تغيّر التكاليف  :  (13/8)
أن مصطلح " جةدول بيانةات التعةديل الةوارد فةي هةذه المةادة "  يعنةي جةدول بيانةات التعةديل المعبةأ والمرفةق  

 رض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .بملحق ع

في حالةة تطبيةق احكةام هةذه " المةادة " ، فةإن المبةالغ التةي تةدفع للمقةاول يجةب ان يةتم تعةديلها لتشةمل اثةر  

اسةةعار اللةةوازم  الزيةادة او النقصةةان بسةةبب أي ارتفةةاع او انخفةاض يطةةرأ علةةى اجةةور االيةدي العاملةةة او علةةى

وغيرها من مدخالت االشغال  من خالل تطبيق المعةادالت المدرجةة فةي هةذه " المةادة " ، والةى المةدى الةذي 

يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفةاع او انخفةاض فةي الكلفةة غيرمغطةى ضةمن احكةام هةذه المةادة او 

تعتبر انها تحتوي على مبلغ عرضي للتعةويض  احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة "

 عن التقلبات االخرى في الكلفة .

يةةتم احتسةةاب التعةةديل فةةي المبةةالغ المسةةتحقة الةةدفع الةةى المقةةاول ) كمةةا يةةتم تقةةدير قيمتهةةا باسةةتعمال الجةةداول  

ع بةالعمالت المناسبة ومن خالل تصديق شهادات الةدفع ( وذلةك بتطبيةق المعادلةة التاليةة ، وذلةك لحةاالت الةدف

المختلفةة كةةٍل علةةى حةةدة ، علمةةاً بةةأن هةةذا التعةةديل ال يسةري علةةى أي عمةةل يةةتم تقةةديره علةةى اسةةاس الكلفةةة او 

 االسعار الدارجة . 

 -أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية : 

 ( +0/ لن( + د ) ل 0/من( + ج ) م 0/عن( = أ + ب ) ع ن معامل التعديل )ت 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 

ت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خالل الفترة الزمنية )ن( مقةدرة  
 باالشهر ، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة . 

الصةلة ، ويمثةل الجةزء غيةر القابةل للتعةديل مةن أ  = معامل ثابت يةتم تحديةده فةي جةدول بيانةات التعةديل ذات 
 الدفعات التعاقدية .

ب، جـ، د = معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصةر الكلفةة الداخلةة فةي تنفيةذ االشةغال كالعمالةة والمعةدات  

 والمواد . 

بعملةة الةدفع ذات (= مؤشرات الكلفة الحالية او االسعار المرجعيةة للفتةرة ) ن ( معبةراً عنهةا ن، ل ن، م ن)ع 

الصلة ، ويطبق كل واحد منها على عنصر الكلفة المجدول ذي الصلة ، وذلك في التاريخ 
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 ( يوماً .49الذي يسبق اليوم االخير من الفترة ) التي تتعلق بها شهادة الدفع المعنية( بـ )

التةاريخ االساسةي لكةل  (= مؤشرات االسعار " االساسية او المرجعية لعناصةر الكلفةة فةي موعةد0، ل0، م0)ع 

 عملة من العمالت . 

على ان يتم استعمال " مؤشرات االسةعار " او االسةعار المرجعيةة المحةددة فةي جةدول بيانةات التعةديل ، واذا  

كان هنالك شةك فةي مصةدرها ، فيةتم تقةديرها مةن قبةل المهنةدس . ولهةذا الغةرض فانةه يجةب االسترشةاد بقةيم 

حددة لغاية توضةيح المصةدر المةذكور، ولةو ان هةذه التةواريخ ) وكةذلك هةذه "مؤشرات االسعار " بتواريخ م

 القيم ( قد ال تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجعية . 

في الحاالت التي تكون فيها " عملة مؤشةر االسةعار " غيةر العملةة المحةددة فةي الجةدول ، فانةه يجةب اجةراء  

البيع المحدد من قبةل البنةك المركةزي بتةاريخ انطبةاق مؤشةر التحويل الالزم في اسعار العمالت باعتماد سعر 

 االسعار . 

والى ان يحين الوقت الذي يكون فيه تحديد مؤشرات االسعار متاحاً ، فإنه يتعين على المهندس وضع مؤشر  

مؤقت لغرض اصةدار شةهادات الةدفع المرحليةة ، وفةي الوقةت الةذي يصةبح فيةه مؤشةر االسةعار متاحةاً ، يعةاد 

 اب قيمة التعديل وفقاً لذلك . احتس

اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فانه يتم احتساب التعديل على المبالغ المسةتحقة بعةد  

 مدة االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين : 

قضةاء " مةدة االنجةاز " كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع واالربعةين قبةل تةاريخ ان -1 

 لالشغال ، او 

 دليل االسعار او السعر الحالي ، -2 

 ايهما افضل لصاحب العمل .  

أمةةا بخصةةوص معةةامالت التةةوزين ) ب، ج ، د ( للعناصةةر المكونةةة للكلفةةة ) ع ، م ، ل ( المحةةددة فةةي جةةدول  

لة ، او غير متوازنة ، او انها لم تعد تنطبق، بيانات التعديل ، فإنه ال يعاد النظر فيها اال اذا اصبحت غير معقو

 نتيجة للتغييرات . 
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 الفصل الرابع عشر 
 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ""The Contract Priceقيمة العقد  : (14/1)
 انه : ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، ف 

( ، وتكون هذه القيمة خاضعة الي  تعديالت  12/3يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة )  -أ  

 تتم بموجب احكام العقد ، و 

يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد،    -ب 

(  13/7لعقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة ) وال يتم تعديل قيمة ا

 ، و 

ان الكميات المدونةة فةي جةدول الكميةات او غيةره مةن الجةداول هةي كميةات تقريبيةة ، وال تعتبةر بأنهةا هةي  -ج 

 الكميات الفعلية والدقيقة : 

  لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او -1 

 الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و  -2 

( يوماً من تاريخ المباشرة ، اقتراحه المتعلق بتحليل 28يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، خالل ) -د  

ده السةةعر لكةةل بنةةد تةةم تسةةعيره فةةي الجةةداول كمبلةةغ مقطةةوع . وللمهنةةدس ان يعتبةةر هةةذا التحليةةل عنةةد اعةةدا

 شهادات الدفع ، اال انه ال يعتبر ملزماً باعتماده .

  

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : (14/2)
يدفع صاحب العمل الةى المقةاول دفعةة مقدمةة ، كقةرض بةدون فائةدة الغةراض التجهيةز ، عنةدما يقةدم المقةاول  

قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي 

 ) ان تعددت ( والعمالت التي يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . 

ما لم ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تةم تحديةد قيمةة الدفعةة المقدمةة فةي ملحةق  

 مادة ال تطبق . عرض المناقصة ، فان احكام هذه ال

( باصةدار شةهادة دفةع 14/3يقوم المهندس بعد تسةلمه كشةف المطالبةة بالدفعةة المقدمةة عمةالً باحكةام المةادة ) 

 مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : 

 ( ، و 4/2ضمان االداء بموجب المادة ) -1 
ساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكةون صةادرة عةن كيةان كفالة الدفعة المقدمة م -2 

مالي ومن داخل دولة ) او نظام تشريعي آخر ( يوافق عليهما صاحب العمل ، وتكون هذه الكفالة بالصيغة 
 المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل . 

 
ظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة الةى يتعين على المقاول المحاف 

صاحب العمل بكاملها ، ولكن يجوز تخفيض قيمةة تلةك الكفالةة اوالً بةاول بالقدرالمسةترد مةن المقةاول كمةا يةتم 
ن قةد تةم اسةترداد بيانه في شهادات الدفع . واذا كان من بةين شةروط الكفالةة انقضةائها بتةاريخ محةدد ، ولةم يكة

( يوماً من تاريخ حلول موعد انقضائها ، فإنةه يتعةين علةى المقةاول فةي مثةل هةذه الحالةة ، ان 28قيمتها قبل )
 يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل . 

 لتةالي ،يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خةالل خصةميات بنسةب مئويةة مةن شةهادات الةدفع ، علةى النحةو ا 
 ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 

كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلةغ قيمتهةا المصةدقة ) باسةتثناء الدفعةة المقدمةة والخصةميات االخةرى  -أ  
 ( من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ االحتياطية ، و %10ورد المحتجزات ( ما يتجاوز )

 ( مةةةةةةن قيمةةةةةةة كةةةةةةل شةةةةةةهادة دفةةةةةةع%25يةةةةةةتم اجةةةةةةراء الخصةةةةةةميات بنسةةةةةةبة اسةةةةةةتهالك الةةةةةةدين لةةةةةةـ ) -ب 
) باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات االخرى ورّد المحتجزات ( بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة 

 المقدمة ، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 
تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهةاء العقةد بموجةب احكةام " اذا لم يكن قد  

حسب  –الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"
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اً مةن المقةاول الةى فإن رصةيد الدفعةة المقدمةة غيةر المسةّدد يصةبح مسةتحقاً وواجةب السةداد فةور –واقع الحال 
 صاحب العمل . 

  

 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديم طلبات الدفع المرحلية (14/3)
 يتعةةةةةةين علةةةةةةى المقةةةةةةاول ان يقةةةةةةدم الةةةةةةى المهنةةةةةةدس بعةةةةةةد نهايةةةةةةة كةةةةةةل شةةةةةةهر كشةةةةةةف المطالبةةةةةةة بالةةةةةةدفع  

المهندس ، ومبيناً فيه تفاصيل المبالغ  نسخ ( وبحيث يكون الكشف معدا على النموذج المعتمد من قبل 6) من 

التي يعتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفقاً به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل 

 (. 4/21خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة )

لتةي يجةب ان يعبةر عنهةا بعمةالت يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حسب انطباقها ، وا 

 -الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 
القيمة التعاقدية التقديرية لالشغال المنفذة  ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهـر ) شاملةً التغييرات ،  -أ  

 هـ ، و ، ز ادناه ( ، و ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، 
أي مبةةةالغ يجةةةب اضةةةافتها او خصةةةمها مقابةةةل تعةةةديل االسةةةعار بسةةةبب تغيّةةةر التشةةةريعات او بسةةةبب تغيةةةر -ب 

 (، و13/8و  13/7التكاليف، عمالً باحكام المادتين ) 
 أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، وبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعاً من -ج 

اجمالي المبالغ المتحققة اعاله ، حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصى لقيمة 
 المحتجزات ) ان وجد( كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و 

( ، 14/2اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجب احكام المادة ) -د 
 و 

 ( ، و 14/5أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة )-هـ 
اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد أصبحت مستحقة بموجةب أي مةن احكةام العقةد ، او لغيةر ذلةك مةن  -و 

 االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و 

 ا بموجب شهادات الدفع السابقة . المبالغ التي تم دفعه خصم -ز 

 

 "Schedule of Payments"  :جدول الدفعات   (14/4)
اذا تضمن العقد جدوال للدفع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط ، عندئٍذ ، وما لم يكن قةد نةص علةى  

 غير ذلك في هذا الجدول :
 أ( اعــاله، و -14/3جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )إن االقساط المحددة في -أ  
 ( المتعلقة بالتحضيرات ، و 14/5ال تطبق المادة )-ب 
اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي -ج 

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

 الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
ن علةى المقةاول ان يتقةدم بتقةديرات غيةر ملزمةة للةدفعات أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات ، فانةه يتعةي 

( يوماً من 42التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يتم تقديم التقدير االول خالل )
تاريخ المباشرة  ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الةدورات الربعيةة، الةى ان يةتم اصةدار شةهادة 

 شغال . تسلم اال
 

 التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ) التحضيرات (  : (14/5)

Plant and Materials Intended for the Works”                               "   
هـ  – 14/3اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ، عمالً باحكام الفقرة ) 

 -( ما يلي :
 مبلغاً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، و -1 

التخفيض في قيم البنود عندما تكةون القيمةة التعاقديةة لمثةل هةذه التجهيةزات والمةواد قةد دخلةت كجةزء مةن  -2 

 أ( . -14/3االشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة )

( ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة ، 1-( و )ج1–اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين ) ب  

 فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

 يتعين على المهندس ان يقّدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية :  

 اول : ان يكون المق -أ 
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قد احتفظ بقيةوٍد وافيةة جةاهزة للمعاينةة ) بمةا فيهةا طلبةات الشةراء وااليصةاالت ، والتكةاليف ، واسةتعمال  -1 

 التجهيزات والمواد ( ، و 

 قد قدم كشفاً بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيداً ببيانات اثباتية كافية ,  -2 

 -وان أيا مما يلي :       

 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :  -ب 

 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و  -1 

 انها قد تم شحنها باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عمالً باحكام العقد ، و  -2 

ليمها الةى المهنةدس مةةع انهةا موصةوفة ضةمن سةةند شةحن صةحيح او أي اثبةةات اخةرى للشةحن ، وتةم تسةة -3 

بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين ، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبةة ، وكفالةة بنكيةة معةدة علةى 

نمةوذج وصةةادرة عةةن كيةةان مةالي موافةةق عليهةةا مةةن قبةةل صةاحب العمةةل وبالمبةةالغ والعمةةالت المحةةددة 

مماثةل لنمةوذج الدفعةة المقدمةةة بموجةب احكةام هةذه " المةادة" . يمكةن ان تكةون هةذه الكفالةة بنمةوذج 

( ، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصةال التجهيةزات والمةواد 14/2المشار اليه في المادة )

 وتخزينها بشكل مالئم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او : 

 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة : -ج 

 ونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ، و هي تلك المد -1 

انهةةةا قةةةد تةةةم ايصةةةالها وتخزينهةةةا فةةةي الموقةةةع بصةةةورة مناسةةةبة وحمايتهةةةا ضةةةد الفقةةةدان او الضةةةرر او         2 

 االسترداء، ويظهر انها تفي متطلبات العقد . 

(  مةن تقةديرات المهنةةدس لكلفةة التجهيةةزات  %80) عنةدها يكةون المبلةةغ االضةافي الةذي يةةتم تصةديقه معةةادالً  

والمواد ) بما في ذلك كلفة االيصال الى الموقع ( ، مةع االخةذ فةي الحسةبان الوثةائق المةذكورة فةي هةذه المةادة 

 والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد . 

أ( في -14/3ة بموجب الفقرة )تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحق 

ذلك الوقت ، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه ، والذي يعتبر معةادالً لمةا 

يطبةةق علةةى هةةذا المبلةةغ والةةدفع بةةانواع ونسةةب العمةةالت الواجةةب تطبيقهةةا ، لهةةذه القيمةةة االضةةافية للتجهيةةزات 

 والمواد ذات العالقة . 

 

 Certificates"Issue of Interim Payment        "ار شهادات الدفع المرحلية  اصد (14/6)

  
لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسلم صاحب العمل ضمان االداء ويوافةق عليةـه ،  

ان  -المؤيدة لها  ( يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق28خالل مدة ) –وبعدها يتعين على المهندس 

يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبيناً فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة 

 منصفة ، ومرفقاً بها التفاصيل المؤيدة . 

اال ان المهندس ال يعتبر ملزمةاً قبةل صةدور " شةهادة تسةلم االشةغال "  باصةدار أي شةهادة دفةع مرحليةة ، اذا  

انت قيمتها ) بعد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقل من الحد االدنى ) ان وجةد ( للدفعةة المرحليةة ك

 المشار اليه في ملحق عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.

 ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر, اال انه :  
كان أي شئ تم توريةده او أي عمةل تةم تنفيةذه مةن قبةل المقةاول غيةر مطةابق للعقةد ، فةيمكن حةبس كلفةة  اذا -أ 

 االصالح او االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و / أو 
قبةل اذا كان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء أي عمل او التةزام وفقةاً للعقةد وتةم إشةعاره بةذلك مةن -ب 

 المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه . 

ان يقةوم بعمةل أي تصةحيح او تعةديل كةان يجةب اجةراؤه بشةكل مناسةب  -في أي شهادة دفةع  -يجوز للمهندس  

لةى رضةا المهنةةدس او علةى قيمةة أي شةهادة دفةع سةةابقة، كمةا ان أي شةهادة دفةع ال يمكةن اعتبارهةةا مؤشةراً ع

 موافقته او قبوله او اقتناعه. 
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 "Payment" :الدفع للمقاول   (14/7)

 يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : 

( يومةاً مةن 21( يوماً من تاريخ اصدار كتةاب القبةول ، او خةالل )42القسط االول من الدفعة المقدمة خالل ) -أ 

( ولكفالةةة الدفعةةة المقدمةةة عمةةالً بالمةةادة 4/2ن االداء ، عمةةالً بالمةةادة )تةةاريخ تسةةلم صةةاحب العمةةل لضةةما

 ( ايهما كان متأخراً اكثر ، و 14/2)

( يومةاً مةن تةاريخ تسةلم المهنةدس لكشةف الدفعةة والوثةائق 56المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية ، خةالل ) -ب 

 المؤيدة له ، و 

 ( يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.56خالل ) المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية -ج 

يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي  

 يعينه المقاول في دولة الدفع ) لهذه العملة ( والمحددة في العقد .

 

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

اية مبالغ يتأخر دفعها له ، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير . وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدفع 

 – 14/7نظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ) في حالة الفقرة ( بغض ال14/7المنوه عنه في المادة )

 ب( .

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية  

 دة لها . ( ويتعين دفعها بالعملة المحدّ %3التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافاً اليها )

ً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، و دون االجحاف بأي حق او   يكون المقاول مستحقا

 تعويض آخر .

 

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

اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فانه يتم رّد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة 

( من النسبة الناتجة عن %40باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع )

 جزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها . قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او ال

يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي  

بشهادة مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من 

( من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد  %40رد نسبة ما من المحتجزات تعادل )  االشغال ، فانه يتم

المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب المتعلقة 

 به . 

فان المهندس مخول بحجب تصديق  اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، 

 الكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها .

عند احتساب هذه النسب ، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً باحكام  

 ( .13/8( او بسبب تغيّر التكاليف عمالً باحكام المادة )13/7المادة )

 

  ""Statement at Completionكشف دفعة االنجاز ) عند تسليم االشغال(  :    (14/10)
( يومةاً مةن تةاريخ تسةلمه لشةهادة تسةلم 84يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خةالل فتةرة ال تتجةاوز )  

( مبينةاً 14/3مع الوثائق المؤيةدة ، حسةب متطلبةات المةادة ) –( نسخ 6على ) –االشغال ، كشف دفعة االنجاز 

 فيه : 
 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، و -أ 

 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها ، و  -ب 

يتم تقديم  تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان -ج 

تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز ، ومن ثم يقوم المهندس 

 (.14/6بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة )
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 طلب شهادة الدفعة الختامية ) المستخلص النهائي (  : (14/11)

"                                    Application for Final Payment Certificate  
ً من تاريخ تسلمه شهادة االداء، مسودة 56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل )  ( يوما

ومبيناً  -مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس –( نسخ 6على ) –المستخلص النهائي 

 -فيها تفاصيل ما يلي :

 جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  قيمة -أ 

 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد، او لغير ذلك .  -ب 
اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ، فانه  

تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة ، يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم 
وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها ، 

 يسمى في هذه الشروط بـ ) المستخلص النهائي ( .
لمهندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة المستخلص مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين ا 

النهائي التي يتم االتفاق عليها ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل 
شهادة دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ) مع ارسال نسخة منها الى 

 المقاول ( . 

ً بموجب احكام المادة )  ( او تمت تسويته بموجب احكام المادة 20/4بعد ذلك ، اذا تم فّض الخالف نهائيا

( فانه يتعين على المقاول عندئٍذ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع ارسال 20/5)

 نسخة منه الى المهندس .

 

              harge"  "Discالمخالصـة  : (14/12)
ً يثبت فيه ان "  ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي  ان يسلم صاحب العمل اقراراً خطيا

يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما  المستخلص النهائي"

نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء الى  يتصل به ، ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح

المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من هذا 

 التاريخ . 

 

   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شهادة الدفعة الختامية: (14/13)
( والمخالصة 14/11( يوماً من تسلمه" المستخلص النهائي" بموجب المادة )28ل )ينبغي على المهندس خال 

 -(، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبيناً فيها :14/12بموجب المادة )

 المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و   -أ 

قاول او من المقاول الى صاحب العمل ) حسب واقع الرصيد المستحق )إن وجد( من صاحب العمل الى الم -ب 

الحةال( وذلةك بعةد احتسةاب جميةةع الةدفعات التةي دفعهةا صةاحب العمةةل ، ورصةيد االقتطاعةات التةي تسةةتحق 

 لصاحب العمل بموجب العقد .

ام ( والمخالصةة عمةالً باحكةة14/11اذا لةم يقةم المقةةاول بتقةديم " المسةتخلص النهةةائي " عمةالً باحكةام المةةادة ) 

( ، فإنةةه يتعةةين علةةى المهنةةدس ان يطلةةب منةةه القيةةام بةةذلك . واذا اخفةةق المقةةاول فةةي تقةةديم 14/12المةةادة )

( يومةةاً مةن تةةاريخ طلةةب المهنةةدس،  فللمهنةدس عندئةةذ ، ان يصةةدر شةةهادة الدفعةةة 28المسةتخلص خةةالل مةةدة )

 الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .

 

 ” iabilityLCessation of Employer`s” انتهاء مسؤولية صاحب العمل: (14/14)
 ال يعتبةةةةةةر صةةةةةةاحب العمةةةةةةل مسةةةةةةؤوالً تجةةةةةةاه المقةةةةةةاول عةةةةةةن أي امةةةةةةر أو شةةةةةةئ  نةةةةةةاتج عةةةةةةن هةةةةةةذا العقةةةةةةد  

 -) او متصل به ( او عن تنفيذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً :
 ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضاً  -أ 
( ، باستثناء االمور او االشياء المسةتجدة بعةد 14/10ضمن "كشف دفعة االنجاز" الموصوف في المادة ) -ب 

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

 او من مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت الغص او التقصير المتعمد، او المسلك الالمبالي من قبله.
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 Currencis of Payment""عمالت الدفع : (14/15)
وما لم ينص على غيةر ذلةك  -يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة  

 اذا كةةةةان الةةةةدفع سةةةةيتم بةةةةاكثر مةةةةن عملةةةةة واحةةةةدة، فيجةةةةب ان يةةةةتم الةةةةدفع علةةةةى  -فةةةةي الشةةةةروط الخاصةةةةة 

 -النحو التالي :

 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : -أ 

تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في  -1 

 عات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و حساب الدف

( وتعديل االسعار 13/5يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالً باحكام المادة ) -2 

 و  (، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق،13/7بسبب التشريعات عمالً باحكام المادة )

أ،ب،ج،د( ، فيةةتم دفعهةةا بةةالعمالت -14/3امةةا الةةدفعات والخصةةميات االخةةرى المشةةار اليهةةا فةةي الفقةةرات ) -3 

 (" اعاله , و1–والنسب المحددة في الفقرة ")أ 

الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عةرض المناقصةة يجةب ان يةتم بةالعمالت والنسةب المحةددة فةي  -ب 

 ذلك الملحق ، و 

أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسّدد بالعملة التةي تةم انفةاق المبةالغ  -ج 

 عليها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفريقين ، و 

ددة تتجةاوز المبلةغ المسةتحق اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل مةن قبةل المقةاول بعملةة محة -د 

دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من 

 المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى ، و 

ت التي كانت اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العمال -هـ 

 سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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 الفصل الخامس عشر

 انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (15/1)
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقوم المهنةدس بارسةال اشةعار لةه طالبةاً منةه  

 تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .

 

 " Termination by Employer" ل صاحب العمل :انهاء العقد من قب (15/2)
 يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت التالية : 
( او فةةةي االسةةةتجابة إلشةةةعاٍر 4/2اذا اخفةةةق المقةةةاول فةةةي تقةةةديم ضةةةمان االداء بموجةةةب المةةةادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1بالتصويب كما ورد في المادة )
ل ، او اذا بةيّن بوضةوحٍ نيتةه فةي عةدم االسةتمرار فةي تنفيةذ اذا تخلى المقاول عن تنفيةذ االشةغا -ب 

 التزاماته بموجب العقد ، او 
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 

 مواصلة العمل وفقاً الحكام " الفصل الثامن " ، او  -1 

( 7/6ادة )( المتعلقةةة بةةالرفض ، او المةة7/5التقيةةد بةةأي إشةةعار صةةادر بموجةةب أي مةةن المةةادة ) -2 

 ( يوماً من تاريخ تسلمه لالشعار ، او 28المتعلقة باعمال االصالحات ، خالل )

إذا قام المقاول بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصول على  -د 

 الموافقة المطلوبة ، او  

ية موجوداته، او صدر امر اداري ضده أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً، او تعرض لتصف -هـ 

او اجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق على االستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي او 

مصٍف او مدير لمصلحة دائنيه، او انه حدثت اية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه االفعال أو 

 الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ، او  

ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ) بصورة مباشرة او غير مباشرة ( رشةوة او هديةة  -و 

 او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 

 ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، او -1 

قةةة بالعقةةد، او ان يظهةةر او يمتنةةع عةةن اظهةةار محابةةاة او عةةدم محابةةاة ألي شةةخص لةةه عال -2 

اذا قةةةةام أي مةةةةن مسةةةةتخدميه  وكالئةةةةه او مقاوليةةةةه الفةةةةرعيين باعطةةةةاء او الوعةةةةد باعطةةةةاء 

أي رشةةةوة ) بشةةةكل مباشةةةر او غيةةةر مباشةةةر( الي شةةةخص كحةةةافز او مكافةةةأة حسةةةبما هةةةو 

موصةةةةةوف فةةةةةي الفقةةةةةرة " و"، اال ان تقةةةةةديم المقةةةةةاول ايةةةةةة حةةةةةوافز ومكافةةةةةآت قانونيةةةةةة 

 الفراده ال يستوجب انهاء العقد .

ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطياً لمدة     

العمل باشعار ان  ( يوماً ، ان ينهي  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال انه يمكن لصاحب14)

 ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين )هـ( او )و( اعاله .   

العمل النهاء العقةد يجةب ان اليجحةف بأيةة حقةوق اخةرى قةد تتحقةق لةه بموجةب  ان اختيار صاحب 

 العقد ، او لغير ذلك من االسباب.

يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبةة  

ادها لصالحه . ومع ذلك ، وجميع " وثائق المقاول" ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعد

فانةةه يتعةةين علةةى المقةةاول ان يبةةذل قصةةارى جهةةده لينفةةذ فةةوراً ايةةة تعليمةةات معقولةةة مشةةمولة فةةي 

 االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ :

 التنازل عن أي مقاولة فرعية ، و  -1 

 حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال .  -2 

نهةةاء ، يحةةق لصةةاحب العمةةل، ان يكمةةل االشةةغال، و / او ان يسةةتخدم أي اشةةخاص آخةةرين بعةةد اال 

الكمالهةا, ويجةوز عندئةٍذ لصةةاحب العمةل وهةؤالء االشةخاص االخةةرين ان يسةتخدموا أيةاً مةن لةةوازم 
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المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تةم اعةدادها 

 . لصالحه 

يتعين على صاحب العمل عندئذ ، ان يرسل اشعاراً بأن معدات المقاول واالشغال المؤقتة سوف يتم  

االفةةراج عنهةةا الةةى المقةةاول فةةي الموقةةع او بجةةواره ، وعلةةى المقةةاول ان يقةةوم فةةوراً بإزالتهةةا علةةى 

قاقات عليةه الةى مسؤوليته وحسابه . اال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي اسةتح

صاحب العمل ، فانةه يمكةن لصةاحب العمةل ان يبيةع تلةك اللةوازم لتحصةيل اسةتحقاقاته ، واذا تبقةى 

 رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

 

  التقييم بتاريخ انهاء العقد : (15/3)
  "Evaluation at the  Date of Termination " 

بعةد ان يكةون االشةعار بانهةاء العقةد قةد اصةبح نافةذاً  –وبأسةرع مةا يمكةن عمليةاً  –علةى المهنةدس 

( باالتفاق على قيمةة االشةغال واللةوازم 3/5( ، ان يقوم عمالً باحكام المادة )15/2بموجب المادة )

قةد او اجةراء ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل االشغال المنفذة بموجةب الع

 تقديراته بشأنها .

  

 " Payment after Termination" الدفع بعد انهاء العقد : (15/4)
( ، ان 15/2لصاحب العمل ، بعةد ان يكةون اإلشةعار بإنهةاء العقةد قةد اصةبح نافةذاً بموجةب المةادة ) 

 يقوم بالتالي : 

 ( ، و/ أو 2/5حكام المادة )ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً ال -أ 

ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من  تكاليف تنفيذ االشغال وانجازها واصالح  -ب 

اية عيوب فيها ، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول ) إن وجدت ( ، واية تكاليف 

 اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو 

المقةاول مقابةل ايةة خسةائر واضةرار تكبةدها صةاحب العمةل وايةة تكةاليف  ان يقتطع من حسةاب -ج 

اضافية تم صرفها لغرض إنجاز االشغال ، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابةل 

( , وبعةةد اسةترداد مثةةل هةةذه الخسةائر واالضةةرار والتكةةاليف 15/3انهةاء العقةةد بموجةب المةةادة )

 أي رصيد متبق الى المقاول . االضافية يقوم صاحب العمل بدفع

 

 حق صاحب العمل في انهاء العقد  : (15/5)

                  Employer`s Entitlement to Termination”" 
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر اشعاراً بذلك الةى  

( يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول لالشعار المذكور 28المقاول ، ويعتبر االنهاء نافذاً بعد مرور )

، او مةةن تةةاريخ اعةةادة ضةةمان االداء اليةةه مةةن قبةةل صةةاحب العمةةل ، ايهمةةا الحةةق ، اال انةةه ال يحةةق 

لصةاحب العمةةل ان ينهةي العقةةد بموجةب هةةذه " المةةادة " ليقةوم بتنفيةةذ االشةغال بنفسةةه او للترتيةةب 

 لتنفيذها من قبل مقاول آخر .

( 16/3هذا االنهاء ، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداته وفقاً الحكام المةادة )بعد  

 ( .19/6، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة )
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 الفصل السادس عشر

 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 حق المقاول في تعليق العمل : (16/1)

"                              uspend Work Contractor's Entitlement to S" 
( ، او لم ينفذ صاحب 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة ) 

( ، او لةةم يتقيةةد بمواعيةةد 2/4العمةةل التزاماتةةه بخصةةوص الترتيبةةات الماليةةة المنصةةوص عليهةةا فةةي المةةادة )

( ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشعار بمهلة ال تقل 14/7ول عمالً باحكام المادة )الدفعات المستحقة للمقا

( يوماً الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل ) أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم وحتى يتسلم المقاول 21عن )

واقةع الحةال ( وحسةبما هةو  شهادة الدفع ، اواثباتاً معقوالً بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الدفع لةه ) حسةب

 وارد في االشعار . 

ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قةد تتحقةق لةه بموجةب احكةام المةادة  

 ( .16/2( وال بحقه في انهاء العقد عمالً باحكام المادة )14/8)

لترتيبةات الماليةة او الدفعةة المسةتحقة لةه قبةل قيامةه اذا تسلم المقاول الحقاً الشعاره شةهادة الةدفع او دليةل ا 

 بتوجيه اشعار االنهاء ، فانه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً . 
أما اذا تكبد المقاول تأخراً فةي مةدة االنجةاز و/ أو كلفةة مةا نتيجةة لتعليةق العمةل ) او ابطةاء عمليةة التنفيةذ (  

ذه " المادة " ، فعليه ان يرسل اشعاراً الى المهندس باالمر ، لتقةدير اسةتحقاقاته بشةأنها ، بموجب احكام ه

 ( بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة )
تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التةأخير ، اذا كةان االنجةاز قةد تةأخر او سةوف يتةأخر ، وذلةك بموجةب احكةام  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )

 ذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . أي كلفة كه -ب 

( لالتفاق 3/5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، يتعين عليه المضي باالجراءات بموجب احكام المادة ) 

 عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 

 

 " Termination by Contractor" انهاء العقد من قبل المقاول : (16/2)
 يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية : 
( يوماً من تاريخ ارسةاله االشةعار الةى صةاحب العمةل بموجةب 42اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقوالً خالل ) -أ 

( بخصوص اخفاق صاحب العمل في االلتةزام بعمةل الترتيبةات الماليةة حسةب احكةام المةادة 16/1المادة )

 ( ، او 2/4)
( يوماً من تاريخ تسلمه لكشف تلةك الدفعةة 56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل ) -ب 

 مع البيانات المدعمة ، او 
( يوماً مةن انقضةاء 42اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خالل ) -ج 

( ) باسةتثناء الخصةميات 14/7ها بموجب احكام المادة )المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خالل

 التةةةةةةةةةةةةةي يتحقةةةةةةةةةةةةةق اقتطاعهةةةةةةةةةةةةةا بخصةةةةةةةةةةةةةةوص مطالبةةةةةةةةةةةةةات صةةةةةةةةةةةةةاحب العمةةةةةةةةةةةةةل بموجةةةةةةةةةةةةةةب

 ( ، او 2/5المادة )  

 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او   -د 

( المتعلقة 1/7علقة باتفاقية العقد او بالمادة )( المت1/6اذا أخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة ) -هـ 

 بالتنازل ، او 

اذا حدث تعليق مطول للعمةل ، ممةا يةؤثر علةى تنفيةذ االشةغال بكاملهةا ، حسةبما هةو منصةوص عليةه فةي  -و 

 ( ، او 8/11المادة )

و صدر امر اداري اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقع تحت التصفية ، او فقد السيولة ، ا -ز 

ضده ، او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه ، أو قد حةدثت أيةة واقعةة لهةا نفةس التةأثير ألي مةن هةذه 

 االفعال او االحداث) بموجب القوانين الواجبة التطبيق (، 
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، ان  ( يومةاً 14ففي أي من هذه االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطياً بمهلة ) 

ينهي العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين )و( او )ز( اعاله 

. 

إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من  

 االسباب . 

 

 ت المقاول :التوقف عن العمل وازالة معدا (16/3)

"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       
( ، 15/5بعد ان يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة ) 

المترتّب على حصول ( ، او باالنهاء االختياري 16/2او بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة )

 ( ، نافذاً ، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي :19/6قوة قاهرة بموجب احكام المادة )

التوقف عن تنفيذ أي عمل ، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه مةن قبةل المهنةدس  -أ 

 ة االشغال ، و لغرض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالم

 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 

 ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها المور السالمة , وان يغادر الموقع. -ج 

 

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

 ، ان يقوم بالتالي :

 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 

 ( ، و19/6ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ) -ب 

 ل أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء.ان يدفع للمقاول بد -ج 
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 الفصل السابع عشر

 المخاطر والمسؤولية
RISKS AND RESPONSIBILITY 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 " Indemnities": التعويضــات (17/1)
يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كةال مةن صةاحب العمةل وافةراده ووكالئهةم ضةد جميةع  

 -ضرار واالعباء والنفقات )بما فيها االجور والنفقات القانونية( وذلك فيما يتعلق بالتالي:المطالبات واال

االصابات الجسدية او المرض او االعةتالل او الوفةاة التةي قةد تلحةق بةأي شةخص مهمةا كةان اذا كانةت  -أ 

زهةا واصةالح ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ) ان وجدت( او عن تنفيذ االشغال وانجا

اية عيوب فيها ، ما لم تكن معزّوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقٍض للعقد من قبل صاحب العمل 

 او افراده او أي من وكالئهم ، و 

الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية ) فيما عدا االشغال ( ، وذلك الى  -ب 

 ذا الضرر او الخسارة : المدى الذي يكون فيه ه

ناجماً عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ) ان وجدت ( أو عن تنفيذ وانجاز االشغال واصالح اية  -1 

 عيوب فيها ، و 

يعزى الى أي اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي من وكالئهم او أي  -2 

 هم بصورة مباشرة او غير مباشرة . شخص مستخدم من قبل أي من

كما يتعين علةى صةاحب العمةل ان يعةوض ويحمةي المقةاول ومسةتخدميه ووكالئهةم ضةد ايةة مطالبةات او  

 اضرار او خسائر او نفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يلي : 

 ي تعزى الةى االهمةال او الفعةل المتعمةد او االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة الت ( 1) 

 نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 

 اية امور اخةرى تكةون المسةؤولية عنهةا مسةتثناة مةن التغطيةة التأمينيةة المنةوه عنهةا فةي الفقةرات  ( 2) 

 ( .18/3( من المادة )3، 2،  1-) د  

 

 " Contractor's Care of the Works" شغال :اعتناء المقاول باال (17/2)
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور  

(، عندما تنتقل هذه 10/1" شهادة تسلم االشغال" ) او تعتبر وكأنها قد صدرت ( بموجب المادة )

نطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار" المسؤولية الى صاحب العمل ، وي

 شهادة تسلم لالشغال ") او اعتبارها وكأنها قد صدرت ( بخصوصه.
بعةةةد ان تنتقةةةل المسةةةؤولية الةةةى صةةةاحب العمةةةل وفقةةةاً لةةةذلك، يظةةةل المقةةةاول مسةةةؤوالً عةةةن العنايةةةة بةةةأي  

 ان يةةةةةةتم اسةةةةةةتكماله . الةةةةةةى ”عمةةةةةةل متبةةةةةةٍق بالتةةةةةةاريخ المحةةةةةةدد فةةةةةةي " شةةةةةةهادة تسةةةةةةلم االشةةةةةةغال

اذا لحةةةةةق باالشةةةةةغال او اللةةةةةوازم او وثةةةةةائق المقةةةةةاول أي ضةةةةةرر او خسةةةةةارة خةةةةةالل فتةةةةةرة مسةةةةةؤولية 

( 17/3المقةةاول عةةةن العنايةةةة بهةةةا، الي سةةةبب مةةةن االسةةةباب ) باسةةةتثناء المخةةةاطر المبينةةةة فةةةي المةةةادة )

 ً عةةةل أو أفعةةةال ، فةةةإن المقةةةاول يكةةةون  مسةةةؤوالً عةةةن أي ضةةةرر أو خسةةةارة, قةةةد تنةةةتج عةةةن أي ف )الحقةةةا

قةةةام بهةةةا المقةةةاول  بعةةةد صةةةدور شةةةهادة تسةةةلم  االشةةةغال, كمةةةا يكةةةون المقةةةاول مسةةةؤوالً كةةةذلك عةةةن أيةةةة 

اضةةةرار او خسةةةائر قةةةد تحصةةةل بعةةةد إصةةةدار شةةةهادة تسةةةلم  االشةةةغال, ولكنهةةةا ناشةةةئة عةةةن حةةةدث سةةةابق 

 كان المقاول مسؤوالً عنه.

 

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل : (17/3)
 ( الحقاً هي :17/4طر المشار اليها في المادة ) ان المخا 
 الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افعال االعداء االجانب. -أ 
التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بةالقوة ، او الحةرب االهليةة  -ب 

 ، في الدولة 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشخاص ليسوا من  -ج 
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 أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، 
االعتةةدة الحربيةةة او المةةواد المتفجةةرة او االشةةعاعات االيونيةةة او التلةةوث باالشةةعاعات النوويةةة داخةةل  -د 

مةةا هةةو نةةاتج عةةن اسةةتخدام المقةةاول مثةةل هةةذه االعتةةدة او المةةواد المتفجةةرة او الدولةةة ، باسةةتثناء 

 االشعاعات. 
موجات الضغط الناتجةة عةن الطةائرات ووسةائل النقةل الجويةة المندفعةة بسةرعة الصةوت أو بسةرعة   -هـ 

 تفوق سرعة الصوت،
ء ما هو منصوص عليه فةي استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ، باستثنا -و 

 العقد ، 
تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او مةن قبةل آخةرين يعتبةر صةاحب  -ز 

 العمل مسؤوالً عنهم ، و 
أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امراً غير منظور ، والتي لةم يكةن بوسةع مقةاول متمةرس توقعهةا  -ح 

 االجراءات الوقائية الكافية ضدها .  بصورة معقولة واتخاذ

 

 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمل : (17/4)
( اعةاله أي خسةارة او ضةرر 17/3اذا )والى المدى الذي( نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ) 

ل ان يشعر المهندس بذلك فوراً وان يقوم لالشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاو

 باصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس . 

واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/ او كلفة ما بسةبب اصةالح تلةك االضةرار او الخسةائر ، فإنةه يتعةين  

(  20/1ا ، مةع مراعةاة احكةام المةادة )عليه ارسال اشةعار آخةر الةى المهنةدس لتقةدير اسةتحقاقاته بشةأنه

 بخصوص:
تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سةوف يتةأخر ، وذلةك بموجةب احكةام  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )
 أي كلفةةةةةةة كهةةةةةةذه ، الضةةةةةةافتها الةةةةةةى قيمةةةةةةة العقةةةةةةد ، مةةةةةةع احتسةةةةةةاب ربةةةةةةح معقةةةةةةول للحةةةةةةالتين -ب 

 ( اعاله . 17/3المادة )) و ، ز( الواردتين في  
( باالتفةاق عليهةا او 3/5يتعين على المهنةدس ، بعةد تسةلمه لالشةعار الالحةق ان يتصةرف وفقةاً للمةادة )  

 اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 

 

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية: (17/5)

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             

يعني مصطلح " التعدي" في هذه " المادة " : أي تعةد ) او زعةم بالتعةدي ( علةى أيةة حقةوق مةن حيةث  

بةراءة االختةراع او التصةاميم المسةجلة او حقةوق التةأليف او العالمةات او االسةماء التجاريةة او االسةرار 

قةة باالشةغال ، كمةا يعنةي مصةطلح " التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعل

 مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات للمطالبة ( بادعاء حصول تعٍد ما . 

( يومةاً مةن تةاريخ تسةلم 28اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق االخر حول اية مطالبة خةالل ) 

 قةه فةي التعةويض بموجةب احكةام هةذهمطالبة ما ، اعتبر الفريق االول ) في هذه الفقةرة ( متنةازالً عةن ح

 " المادة " .  

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء :  

 قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او  -أ 

 ل : ناتجاً عن استخدام صاحب العمل الية اشغا -ب 

 ( لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1) 
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( متصالً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كةان هةذا االسةتخدام معروفةاً للمقةاول قبةل موعةد " 2) 

 التاريخ االساسي " او انه منصوص عليه في العقد . 

 عوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة:يتعين على المقاول ان ي 

 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالً عنه .  -2 

 اذا اسةةتحق الي فريةةق تعةةويض بموجةةب احكةةام هةةذه " المةةادة " ، فإنةةه يتعةةين علةةى الفريةةق المعةةوض 

) ان يقوم على حسابه ( بالتفاوض لتسوية االدعاء وأية اجراءات قضائية او تحكيميةة قةد تةنجم عنهةا . 

وعلى الفريق االخر ان يساعد في تفنيد االدعاء بناًء علةى طلةب الفريةق المعةوض وحسةابه . كمةا يتعةين 

بحق الفريق المعوض ،  على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفاً 

اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناًء على طلب مةن 

 قبل الفريق االخر . 

       " Limitation of Liability"محدودية المسؤولية :  (17/6)

خدام أي مةن االشةغال ، او فةوات ربةح عةن ال يعتبر أي فريق مسؤوالً تجاه الفريق االخر ازاء فقدان اسةت 

أي عقد ، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى ، او الي ضرٍر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع 

مما قةد يلحةق بةالفريق االخةر بسةبب العقةد ، باسةتثناء مةا تةم الةنص عليةه مةن تعويضةات بموجةب المةادة 

 ( المتعلقة بالتعويضات . 17/1والمادة ) ( المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ،16/4)

إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به ، يجب  

ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصةة او " قيمةة العقةد المقبولةة" ) إن لةم يكةن قةد تةم تحديةد 

 وذلك فيما عدا : مبلغ ما في الشروط الخاصة ( 

 ( ،  4/19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة )■  

 ( ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه ، بموجب المادة )■  

 ( ،1/ 17التعويضات ، بموجب المادة )■  

 ( ، 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة )■  

م هذه " المادة " من مسؤولية الفريق المخّل في أي من حاالت الغص او التقصةير المتعمةد وال تّحد احكا 

 او سوء التصرف بال مباالة من قبله . 
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 الفصل الثامن عشر

 التأمين
INSURANCE 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 " General Requirements for Insurances" : المتطلبات العامة للتأمينات  (18/1)
من " في " هذا الفصل "   لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريق المسؤول عن  –يعني مصطلح " الفريق المّؤِ

 استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل . 

ليه ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط حيثما يكون المقاول هو " الفريق المّؤمن " فإنه يتعين ع 

تأمين مقبولة لدى صاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشةروط متوائمةة مةع أي شةروط يتفةق عليهةا الفريقةان 

قبل تاريخ " كتاب القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االولوية على ما يرد في هذا " الفصل " 

 من احكام . 

كون صاحب العمل هو " الفريق المؤّمن " فإنه يتعةين ان يةتم التةأمين لةدى جهةات تأمينيةة وبشةروط حيثما ي 

 متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 

اذا كان مطلوباً في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك ) أي للفريقين مجتمعين ( ، فإنه يجب تطبيق  

فريق مَؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة لةه . امةا اذا نصةت التغطية التأمينية لكل 

وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضافيين" أي الشخاص آخرين غير الفريقين المَؤمن لهما 

 بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه يتعين :

فيين ، فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صةاحب العمةل ان ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين االضا -1 

 نائباً عنهم ، و 

ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسةلم الةدفعات مباشةرة مةن الجهةة التأمينيةة او ان يكةون  -2 

 لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و 

المشةةتركين االضةافيين االلتةزام بالشةةروط الةواردة فةي وثيقةةة  للفريةق المةؤّمن ان يطلةب مةةن جميةع هةؤالء -3 

 التأمين . 

كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر  

 الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.

يتعين علةى " الفريةق المةؤّمن " ذي العالقةة ان يقةدم الةى الفريةق االخةر، خةالل الفتةرات المحةددة فةي ملحةق  

 عرض المناقصة ) والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ( ما يلي :

 اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و  -أ 

( والتأمين ضد 18/2ثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة )نسخاً من و-ب 

 ( .18/3اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة )

كما يتعين على " الفريق المؤّمن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخاً عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر  

 ديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك. ، وعندما يتم تق

يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين . كما يتعين على " الفريق المؤمن  

سريان الوثائق التأمينية " ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة 

 بموجب احكام هذا " الفصل " . 

ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة  

مسبقة من الفريق االخر . واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ) او حاولت اجراء ( أي تعديل على شروط التأمين 

على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالً ان يعلم الفريق االخر فوراً  ، فإنه يتعين

 باالمر . 

اذا تخلف " الفريق المؤّمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقاً لشروط العقد ، او  

ً لم ً من الوثائق وفقا ً ونسخا  تطلبات هذه " المادة "، فانه يحق للفريق االخر اخفق في أن يقدم دليالً مقنعا

) باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة ، 

وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط ، وعلى الفريق المؤّمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ، 

 العقد وفقاً لذلك .  ويتم تعديل قيمة
ً على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات   ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديدا
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المقاول و/ او صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد. ان أياً من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو 
ً لهذه الواجبات او االلتزامات او لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حس ب ما هو مطلوب منه وفقا

المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن 
استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ، ولم يقم هو االخر 

تأمينات لتغطية هذا االخالل ، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك بابرام 
 الوثيقة ، يتحملها " الفريق المؤمن" .

( المتعلقة 2/5ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة ) 
 ( المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . 20/1)بمطالبات صاحب العمل او المادة 

 

 : التأمين على االشغال ومعدات المقاول (18/2)

"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      
يعادل  يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ 

ً اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح.  يجب ان يسري  قيمتها االستبدالية الكاملة مضافا
ً من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة ) أ ( وحتى تاريخ اصدار -18/1هذا التأمين اعتبارا

 شهادة تسلم االشغال " .

ؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة االداء كما يتعين على " الفريق الم 

"  ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح العيوب 

 عمالً باحكام " الفصل الحادي عشر "  

ل بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاو 

في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع 

 وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .

ة ما يلي بالنسبة للتأمينات وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مراعا 

 المقصودة بهذه " المادة " :

ن " .  - أ   ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤِمّ
ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين من  -ب 

و التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط الجهات التأمينية ، ويتم من ثم حفظها ا
 ، و

ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة  -ج 
 ( ، و  17/3في المادة )

لى قيام صاحب العمل وان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى ا -د 
باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضرٍر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في 

ج، ز،ح( من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين -17/3الفقرات )
عن المبلغ المحدد في ملحق عرض عليها بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد 

 المناقصة ، ) واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه الفقرة )د( ال تنطبق ( ، 

 ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي : -هـ 

مواد او المصنعية )إال انه أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او ال -1 

يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة 

 ( الحقاً ( ، و2مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند )

اذا  أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ، -2 

 كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ، و 

أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول  -3 

 مسؤوالً عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

( فيما يخص التجهيزات 14/5دولة ، مع مراعاة احكام المادة )اللوازم عندما ال تكون موجودة في ال -4 

 والمواد المقصود استخدامها في االشغال . 

بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة )د(   –بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي" –اذا تبين  

اول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعاراً اعاله لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المق

 الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقاً به التفاصيل المؤيدة, ويكون صاحب العمل عندئذ :

 1-  ً للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه التغطية  –( 2/5مع مراعاة احكام المادة ) –مستحقا

 توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد 
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يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد صادق  -2 

 ( .18/1على الغائها من التأمين بموجب احكام المادة )

 

 التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات  : (18/3)

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او  

أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ) باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب 

( ( ، وذلك لما يمكن ان ينتج عن 18/4( أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة )18/2احكام المادة ) 

 عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ". 

يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون  

ادث، )واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام هناك حد اقصى لعدد الحو

 هذه المادة ال تطبق ( .

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه  

 " المادة " :

 كفريق مؤّمن " ، وان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول "  -أ  

 ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، و  -ب 

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما  -ج 

 ( (، و18/2قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،) باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة )
 غم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن : ر -د 
حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، وان يقوم بإشغال  -1 

 هذه االرض الغراض االشغال الدائمة ، و 
لمقةةاول بتنفيةةذ االشةةغال واصةةالح أيةةة عيةةـوب الضةةرر الةةذي يعتبةةر نتيجةةة ال يمكةةن تفاديهةةا اللتزامةةات ا -2 

 فيها، و 
(، ما لم يكن الغطاء التأميني لها  متاحاً 17/3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ) -3   

 بشروط تجارية معقولة . 

 

 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأمين على مستخدمي المقاول (18/4)
ى المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واالضرار يتعين عل 

والخسائر والنفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتج عن اصابة او مرض او اعتالل او 

 وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 

لعمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا التأمين كما يجب شمول صاحب ا 

يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهمال من قبل صاحب العمل او 

 افراده . 

شخاص مشتركين في تنفيذ يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء اال 

االشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ، ولكن 

 يظل المقاول مسؤوالً عن االلتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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 الفصل التاسع عشر

 القوة القاهرة
FORCE MAJEURE 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " Definition of Force Majeure"تعريف القوة القاهرة  : (19/1)

 يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ : 

 انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و  -أ 

 قبل ابرام العقد ، و انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة  -ب 

 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 

 انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر .  -د 

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية  

 ، طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعها :  التالية

 الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افعال االعداء االجانب.  -1 
 رب  االهلية. التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الح -2 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من غير  -3 

 أفراد المقاول والمستخدمين االخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ، و
باالشعاعات النووية ، باستثناء ما  االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث  -4 

 يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و 

 كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .  -5

 

 "e Notice of Force Majeur"االشعار عن القوة القاهرة  : (19/2)
اذا تعذر على احد الفريقين ) او كان سيتعذر عليه ( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة،  

فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاراً الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة ، وان 

أو سيصبح ( متعذراً عليه أداؤها . يتعين ان يصدر هذا يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ) 

( يوماً من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ) او يفترض فيه انه قد درى ( 14االشعار خالل )

 بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . 

المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة  يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذوراً من اداء االلتزامات 

 المانعة له من ادائها . 

وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريٍق  

 في ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد . 

 

 "Delay  Minimizey to Dut"واجب التقليل من التأخر : (19/3)
يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته  

 بموجب العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة . 

 

       Consequences of Force Majeure"":تبعات القوة القاهرة    (19/4)

اذا منةةةع المقةةةاول مةةةن أداء أي مةةةن التزاماتةةةه بموجةةةب العقةةةد نتيجةةةة لقةةةوة قةةةاهرة تةةةم ارسةةةال اشةةةعار بشةةةأنها  

(، وتكبةةةد بسةةةببها تةةةأخراً فةةةي مةةةدة التنفيةةةذ و/ او كلفةةةة مةةةا, يكةةةون المقةةةاول، مةةةع 19/2عمةةالً بأحكةةةام المةةةادة )

 ستحقاً لما يلي : (، م20/1مراعاة احكام المادة )

تمديةةد مةةدة االنجةةاز بسةةبب هةةذا التةةأخير، اذا كةةان االنجةةاز قةةد تةةأخر او سةةوف يتةةأخر، وذلةةك بموجةةب  -أ  

 ( ، و 8/4احكام المادة )

أن تةةةدفع لةةةه هةةةذه الكلفةةةة، اذا كةةةان الحةةةدث او الظةةةرف مةةةن النةةةوع الموصةةةوف فةةةي أي مةةةن الفقةةةرات  -ب 

 3،5,4، 2, 1د/ -19/1ن االحةةةةةداث فةةةةةي الفقةةةةةرات )( وفيمةةةةةا اذا حصةةةةةل أي مةةةةة5,4,3,2,1د/ -19/1)

 ( في  الدولة. 
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( لالتفاق عليها او اعداد 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ) 

 تقديراته بشأنها .   

 

  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي (19/5)

ractor”                                    Force Majeure Affecting Sub Cont 

اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاٍء نتيجةً لقوة قاهرة بناًء  

على شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف 

للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكام االضافية او االوسع 

 هذا " الفصل " . 

 

 إنهاء العقد اختيارياً ، الدفع واالخالء من مسؤولية االداء   : (19/6)

"                             Optional Termination, Payment and Release "  

( يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم 84داء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة )اذا تعذر اال 

( يوماً 140( ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من )19/2ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة )

ريق ان يرسل الى الفريق االخر بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمكن الي ف

( أيام من تاريخ ارسال االشعار ، 7اشعاراً بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد )

ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عمالً باحكام المادة 

(16/3 . ) 

بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها ، واصدار عند انهاء العقد  

 شهادة دفع تتضمن ما يلي : 

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 

قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على  كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من -ب 

توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل ) وضمـــن مسؤوليته( 

 حال تسديده الثمانها ، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و 

تلةةةك الظةةةروف بشةةةكل معقةةةول نتيجةةةة توقعةةةه النجةةةـاز أي كلفةةةة او مسةةةؤولية اخةةةرى تكبةةةدها المقةةةاول فةةةي  -ج 

 االشغال، و 

كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ) او الى أي مكان  -د 

 آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ( ، و 

ن قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، وذلك كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كا -هـ  

 عند انهاء هذا العقد . 

 

 االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون  : (19/7)

Release from Performance under the Law”                                 " 
رف خارج عن سيطرة الفريقين ) بما في بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث أو ظ 

ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصوراً بها (، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيالً 

او مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في اداء أي 

 جب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدث:التزام آخر بمو

يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي  -أ 

 اخالل سابق بالعقد ، و 

الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه  -ب 

 ( آنفاً ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . 19/6احكام المادة )
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 الفصل العشـرون

 المطالبات والخالفات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 "ontractor`s Claims C"مطالبات المقاول :  (20/1)
ً للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية دفعة اضافية   اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقا

بموجب أي " مادة " من هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان يرسل 

الظرف الذي أدى الى تكّون المطالبة .  يتعين ارسال هذا االشعار في الى المهندس إشعاراً مبيناً فيه الحدث او 

( يوماً من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته 28اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )

 بذلك الحدث او الظرف . 

لةةن يةةتم تمديةةد مةةدة االنجةةاز  ( يومةةاً تلةةك ، فإنةةه28إذا اخفةةق المقةةاول فةةي ارسةةال االشةةعار خةةالل فتةةرة الةةـ ) 

، ولةةةن يكةةةون المقةةةاول مسةةةتحقاً للحصةةةول علةةةى أي دفعةةةة اضةةةافية ، وبةةةذلك يعتبةةةر صةةةاحب العمةةةل أنةةةه قةةةد 

اخليةةةت مسةةةؤوليته فيمةةةا يتعلةةةق بتلةةةك المطالبةةةة . وفيمةةةا عةةةدا ذلةةةك ،  فإنةةةه ينبغةةةي تطبيةةةق االحكةةةام التاليةةةـة 

 مـن هــذه " المادة ". 

  ً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان يقدم التفاصيل  كما يتعين على المقاول ايضا

 المؤيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف المذكورين . 

ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة  
دون ان يكون  –وقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . ويمكن للمهندس المطالبة ، إما في الم

بعد تسلمه آلي اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان يرصد  –مضطراً لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها 
 حفظ السجالت و / او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة . ويتعين على المقاول ان

 يتيح للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها ، وان يقدم له نسخاً منها )اذا طلب منه ذلك(.

ً من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي 42كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل )  ( يوما

ً فيه ان يكون ق د درى به ( ، او خالل اية فترة ادى الى تكون المطالبة ) او من التاريخ الذي كان مفروضا

اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس ، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة 

السس المطالبة وتمديد المدة و / او الدفعة االضافية المطالب بها . اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى 

 فإنه : الى تكون المطالبة مفعول مستمر، 

 تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية ، و -أ  

يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهرياً ، مبيناً في كل منها مدة التأخر  -ب 

بصورة معقولة  المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس

. 

 ( يوماً من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن28يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ) -ج

 الحدث أو الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.     

ً من تاريخ تسلمه مطالبة ما, 42يتعين على المهندس، خالل ) او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة ( يوما

ان يقيّم المطالبة ويرد عليها اما  –أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول  -سابقة 

ً ان يطلب أية تفاصيل اخرى  بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها ، وله ايضا

ً ب تقديم رّده على اسس المطالبة خالل تلك الفترة ، واذا لم يِف ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزما

المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى خالف، وألي فريق أن يحيل الخالف 

 الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم يِف بالتزامه.

ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة  يجب 

بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة 

لجزء من المطالبة الذي تمكن االدعاء لكامل المطالبة ، فإن استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوراً بذلك ا

 من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه . 

او   -(، باالتفاق على 3/5يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان يتصرف وفقاً الحكام المادة )  

 ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص : 

 ( ، و/ أو  8/4ائها ( بموجب المادة ) ( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبل أو بعد انقض1) 
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 ( الدفعة االضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد . 2) 

تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة, واذا لم  

اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "

االعتبار مدى ) ان وجد ( أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة 

االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية 

 لمادة" . من هذه " ا

 

 تعيين مجلس فّض الخالفات ) المجلس(  : (20/2)

"              Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 
(، ويتعين على الفريقين ان 20/4يتم فّض الخالفات من قبل "مجلس فّض الخالفات" اعماال الحكام المادة ) 

 شتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة م

يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص  

ذوي تأهيل مناسب ) االعضاء ( واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين 

 عتبر ثالثة . على ذلك ، فإن العدد ي

اذا كان " المجلس " يتكةون مةن ثالثةة اعضةاء يقةوم كةل فريةق بتسةمية عضةو واحةد للحصةول علةى موافقةة  

الفريق االخر عليه ، ومن ثم يقوم الفريقةان بالتشةاور مةع العضةوين المعينةين لالتفةاق علةى العضةو الثالةث ، 

 والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس . 

لك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء االعضاء من على انه اذا كانت هنا 

بين االسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس 

 . 

ثة بحيث يشار الى تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثال 

الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال اية 

 تعديالت يتفق عليها فيما بينهم .

يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافآة لعضو المجلس المنفرد او لكٍل  

 ء الثالثة ، وايضاً على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .من األعضا

يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله ،  

 لكنه ال يحق الي فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .  

اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل مناسب  

) ليكون أو يكونوا بدالء ( لعضٍو او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فإن 

ً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب  التعيين يصبح نافذا

 العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انهاء التعيين.

اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس  

يه وذلك بموجب احكام االجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عل

 هذه " المادة " . 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول  

باالنفراد . وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس " ) بما في ذلك 

( نافذه ، إال اذا تم النص  14/12صبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ) كل عضو فيه ( تنتهي عندما تُ 

 في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير ذلك .

 

 االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلس:  (20/3)

Board Adjudication “Failure to Agree Dispute“ 
 تحديداً :اذا انطبقت أي من الحاالت التالية 

لةةم يتفةةق الفريقةةان علةةى تعيةةين عضةةو المجلةةس المنفةةرد فةةي الموعةةد المحةةّدد ضةةمن الفقةةرة االولةةى مةةن  -أ  

 ( ، او 20/2المادة ) 

اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ) للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ( اذا كان " المجلس" يتكون  -ب 

 ، او من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله
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 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ) رئيس المجلس ( في الموعد المذكور اعاله ، او -ج 

ً من انتهاء مهمة العضو المنفرد  42لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة )  -د  ( يوما

وفاة او العجز عن اداء المهام او للمجلس ، او احد االعضاء الثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب ال

بسبب االستقالة او انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط 

بتعيين   –بناًء على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين  –الخاصة 

ن نهائياً وقطعياً ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافآة هذه الجهة عضو المجلس هذا, ويكون هذا التعيي

 أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

 

 

 اتخاذ القرار من قبل مجلس فّض الخالفات ) المجلس (: (20/4)

"                     Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 
الف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في ذلك اذا نشأ خ 

أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه يمكن الي 

ً الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ا رسال نسختين من ذلك فريق احالة الخالف خطيا

االشعار الى الفريق االخر والمهندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقاً الحكام هذه " 

 المادة " . 

واذا كان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه  

 بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار .  وفقاً الحكام هذه " المادة "

يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون تواٍن ، وان يوفرا امكانية الدخول  

الى الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن 

 الف ، ويفترض ضمناً ان المجلس ال يعمل كهيئة تحكيم.ذلك الخ

( يوما من تاريخ تسلمه اشعاراً بإحالة الخالف اليه ، او 84يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز )  

خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا 

ون معلال ، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالً باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار القرار ان يك

ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية الوّدية او من خالل اجراءات 

نقضه او انهائه ، فانه يتعين على المقاول التحكيم كما سيرد الحقاً ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او 

 في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقاً الحكام العقد . 

( يوماً من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل 28اذا لم يرض أحد الفريقين بقرار " المجلس "  فعليه خالل ) 

تمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ إشعاراً للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم ي

( يوماً ) او حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك ( من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه ، عندئذ يجوز ألي 84)

 ( يوماً المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه . 84( يوماً التالية لفترة الـ )28فريق خالل فترة الـ )

مةةن هةةاتين الحةةالتين ، يتعةةين بيةةان االمةةر المتنةةازع عليةةه واسةةباب عةةدم الرضةةى فةةي ذلةةك اإلشةةعار  فةةي أي 

، وكةةةذلك التنويةةةه علةةةى انةةةه يةةةتم اصةةةداره بموجةةةب احكةةةام هةةةذه " المةةةادة " . وباسةةةتثناء مةةةا يةةةرد تاليةةةاً فةةةي 

الف، اال ( فإنةةةه ال يجةةةوز ألي فريةةةق المباشةةةرة بةةةأجراءات التحكةةةيم حةةةول الخةةة 20/8 (و )20/7المةةةادتين )

 اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 

أمةةةا اذا قةةةام " المجلةةةس " باصةةةدار قةةةراره المتعلةةةق بةةةأي أمةةةر متنةةةازع عليةةةه , ولةةةم يصةةةدر إشةةةعار بعةةةدم  

( يومةةاً مةةن بعةةد تةةاريخ تسةةلمه للقةةرار ، فةةإن قةةرار " المجلةةس " يصةةبح 28الرضةةا مةةن أي فريةةق خةةالل )

 ئياً وملزما لكال الفريقين . نها

 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : (20/5)
( اعاله ، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسةوية الخةالف 20/4اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماالً للمادة ) 

أو بعةةد اليةةوم  بشةةكل ودي ومةةالم يتفةةق الفريقةةان علةةى خةةالف ذلةةك، فإنةةه يجةةوز البةةدء بةةإجراءات التحكةةيم فةةي

السادس والخمسين من تاريخ ارسال االشعار بعدم الرضى ، حتى لو لةم تةتم محاولةة تسةوية الخةالف بينهمةا 

 ودياً .  
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 " Arbitration"   التحكيــم : (20/6)
مةةةةا لةةةةم يكةةةةن قةةةةد تمةةةةت تسةةةةوية الخةةةةالف وديةةةةاً ، فةةةةإن أي خةةةةالف حةةةةول قةةةةرار " المجلةةةةس " ) ان وجةةةةد (  

بح نهائيةةاً وملزمةةاً، تةةتم تسةةويته) بواسةةطة التحكةةيم الةةدولي(. ومةةا لةةم يتفةةق الفريقةةان بشةةأنه، ممةةا لةةم يصةة

   -على غير ذلك، فانه :

 .( ، وI.C.Cتتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )  -أ 

يعينةةون بموجةةب قواعةةد التحكةةيم  تةةتم تسةةوية الخةةالف مةةن قبةةل هيئةةة تحكةةيم مكونةةة مةةن ثالثةةة اعضةةاء -ب 

 المذكورة ، و 

 ( . 1/4تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ) -ج 
تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او  

لخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علماً بأنه ال شئ تقييم صدر عن المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فّض ا
يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته او تقديم ادلة في أي امر 

 متعلق بالخالف . 
تي سبق كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج ال 

طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي 
 قراٍر  للمجلس " بيّنه مقبولة في التحكيم . 

يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس  

 جلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال . أو " الم

 

 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : (20/7)

"   Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "

  
 في حالة انه : 

 ( ، و 20/4لمادة )لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في ا -أ 

 اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ) ان وجد ( نهائياً وملزماً ، و  -ب 

 اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار ،  -ج 

ان يحيةةةةةل  –بةةةةةدون االجحةةةةةاف بةةةةةأي حقةةةةةوق اخةةةةةرى قةةةةةد تكةةةةةون لةةةةةه  –عندئةةةةةذ ، يمكةةةةةن للفريةةةةةق االخةةةةةر  

( وفةةةةةي مثةةةةةل هةةةةةذه الحالةةةةةة ، ال 20/6م بموجةةةةةب المةةةةةادة )موضةةةةةوع عةةةةةدم االمتثةةةةةال هةةةةةذا الةةةةةى التحكةةةةةي

( المتعلقةةةةةةةةةة بالتسةةةةةةةةةوية 20/5( المتعلقةةةةةةةةةة بقةةةةةةةةةرار المجلةةةةةةةةةس و )20/4تطبةةةةةةةةةق احكةةةةةةةةةام المةةةةةةةةةادتين )

 الودية.

 

 انقضاء فترة تعيين ) المجلس(  : (20/8)

"         Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "   
بةةين الفةةريقين فيمةةا يتصةةل بالعقةةد او ممةةا هةةو ناشةةئ عنةةه او عةةن تنفيةةذ االشةةغال ، ولةةم  اذا نشةةأ أي خةةالف 

يكةةةن هنالةةةك وجةةةود " لمجلةةةس " فةةةّض الخالفةةةات " سةةةواء بسةةةبب انقضةةةاء فتةةةرة تعيينةةةه ، او لغيةةةر ذلةةةك 

 من االسباب، فإنه : 

( المتعلقةةةةةةة 20/5( المتعلقةةةةةةة بقةةةةةةرار المجلةةةةةةس ، وال المةةةةةةادة )20/4ال يةةةةةةتم تطبيةةةةةةق احكةةةةةةام المةةةةةةادة ) -أ 

 بالتسوية الودية ، و 

 ( . 20/6يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ) -ب 
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/اإلنشائية  للمشـاريع

  2013الطبعة الثانية المعدلة 

 

 
 الجــزء الثالـث 

الشـــروط الخاصـــة    
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 الفهرس

 81 الشروط الخاصة -أ لجزء الثالثا

 83 األحكـام العامة األول

 85 صاحب العمــل الثاني

 86 المهنــــدس لثاالث

 87 المقـــــاول الرابع

 89 المستخدمون والعمال الخامس

 90 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السادس

 91 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل السابع

 91 ختبارات عند اإلنجازاال الثامن

 92 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل التاسع

 93 المسؤولية عن العيوب العاشر

 94 كيل األشغال وتقدير القيمة عشر الحادي

 95 التغيـيرات والتعديالت عشر الثاني

 97 قيمة العقد والدفعات عشر الثالث

 98 لمقاولتعليق العمل وإنهاء العقد من قبل ا عشر الرابع

 99 المخاطر والمسؤولية عشرالخامس 

 101 التأمـــــين عشر السادس

 102 المطالبات والخالفات والتحكيم السابع عشر

 103 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 

 103 الشروط الخاصة اإلضافية 

 108 من المقاول مطلوبةمعلومات  

 109 تنماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانا ج

 110 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج 

 111 ملحق عرض المناقصة 2ج 

 113 نموذج كفالة المناقصة 3ج 

 114 نموذج اتفاقية العقد 4ج 

 116 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( 5ج 

 117 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج 

 118 الخالفات شروط اتفاقية فضّ  

 121 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج 

 122 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج 

 123 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال 9ج 

 124 نموذج مخالصة ) االبراء ( 10ج 

 125 نموذج التزامات المقاول 11ج 

 126 بالدفعات األخرىإقرار متعلق  12ج 

 127 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 13ج 

 128 نموذج ضمان عيوب التصنيع 14ج 
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
لياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة اصالح قطوعات كوابل األالمشروع: 

عند الطلب ( ضمن برنامج شبكة االلياف  (  كما يشمل ربط مواقع جديدة )معان)الجنوبالقائمة و المنفذة في منطقة 

 . (NBN)الضوئية الوطني 
 

 (.                                  )  العطاء رقم: 

 

 

 

 

 
 الشروط الخاصة . -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .  -ج

   

   

 

 
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا     

 الجزء كشروط خاصة للعقد .

ذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر إّن ما يرد في ه    

 الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ
 

 األحكام العامة  -

 صاحب العمل -

 المهنــدس -

 المقـــاول -

 المستخدمون والعمال -

 يزات والمواد والمصنعيةالتجه -

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -

 االختبارات عند اإلنجاز -

 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل -

 كيل األشغال وتقدير القيمة -

 التغيـيرات والتعديالت -

 قيمة العقد والدفعات -

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول -

 المخاطر والمسؤولية  -

 التأميـــن  -

 البات ، الخالفات والتحكيم المط -

-  
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 الفصل األول

 األحكام العامة 
  "General Provisions " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )
 

 ي :( ما يل1/1/2/2يضاف إلى البند )

 " ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " 

 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11البند )

 الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل, و  

 يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
 

 ( 1/1/3/1)البند 

 -يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي

ً 14عروض المناقصات بـ ) إليداعيعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي  إال إذا تم النص في ملحق  ( يوما

 عرض المناقصة على غير ذلك  .
 

 في(:)إضا –( 1/1/3/10المادة )

 :المدة المعقولة

( يوما, أينما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن 14هي المدة التي ال تزيد عن )

 يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.
 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

 ي ( :) إضاف –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى :
 

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة 

مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر 

األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وصفاً مفصالً لهذه الدفعات 

المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، 

لمناقصة / المزاوده نفسها واإلحالة وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية ا

 على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً. 
 

 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

أو شيئ ذو هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر 

قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض النظر 

عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم 

تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم ووكالئهم أو ممثليهم والتي 



 

Page 84 of 128 

 

العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري 

 إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .
 

 :التفسير  -(  1/2المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

 " في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة

 ج( (. -16/4( من هذه الكلفة "  ) وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة ) 5%)  
 

 ية العقد :اتفاق –(  1/6المادة )
 

 تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :

" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية 

 بموجب القوانين النافذة " .
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 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حق الدخول الى الموقع : –(  2/1المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية:  2/1توضيحا لما جاء في المادة 

( ضمن   Kالملحق )  لن يقوم صاحب العمل بتسليم المواقع المراد  صيانتها  للمقاول حيث ان هذه المواقع موضحة في 

وثائق العطاء  و يعتبر تسليم الملحق للمقاول بمثابة محضر باستالم المواقع يتم التوقيع عليه من قبل المقاول و يطلب من 

 المقاول زيارة هذه المواقع و التحقق منها.
 

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

الةةةة وجةةةود مقةةةاولين آخةةةرين يعملةةةون فةةةي الموقةةةع لصةةةالح صةةةاحب العمةةةل ، فإنةةةه يجةةةب تضةةةمين عقةةةودهم أحكامةةةاً " فةةةي ح

مماثلةةة للتعةةاون وااللتةةزام بتةةوفير إجةةراءات السةةالمة ، كمةةا يتعةةين علةةى صةةاحب العمةةل أن يشةةعر المقةةاول بوجةةود هةةؤالء 

 المقاولين اآلخرين " .

 

 العمل :الترتيبات المالية لصاحب  –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل 

وخصوصياته مدة اإلنجاز ، إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله 

 األخرى " .
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 الفصل الثالث
 المهندس      

       " The Engineer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 : واجبات وصالحية المهندس –(  3/1المادة ) 
 

ً في العقد ، أو  تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ويتعين  عليه يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدا

 في األمور التالية : الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطيّاً بذلك

 

 إصدار التعليمات بتغيير . -1

 تمديد مدة اإلنجاز . -2

 تحديد تعويضات التأخير .  -2

 ن .الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـي -4

 إصدار األمر بتعليق العمل . -5

 

 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 
 

 -يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي :

( يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن )

اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره 

ً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان  14فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ) ( يوما

لمذكورة ، يقوم صاحب العمل باتخاذ التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل ا

 القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياً وباتاً .
 

 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على المهندس 

هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ، مع مراعاة في مثل 

 أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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 الفصل الرابع 

 المقاول
   "The Contractor " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 

 

 يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
 

قبول إالّ إذا نص على ( يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب ال14"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )

خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته ويحق 

 لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق  ينبغي أن يكون ضمان االداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن

بهذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز أي 

ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين 

 ن يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالً لدى صاحب العمل .أ

مةةةن قيمةةةة العقةةةد ، أو أن  %5بعةةةد صةةةدور شةةةهادة تسةةةلم األشةةةغال يمكةةةن أن تخفةةةض قيمةةةة ضةةةمان األداء لتصةةةبح بنسةةةبة 

العقةةةد ، أو تخفةةيض قيمةةةة ضةةةمان  مةةةن قيمةةة %5يسةةتبدل بهةةةا ضةةمان إصةةةالح العيةةةوب ) كفالةةة إصةةةالح العيةةوب ( بواقةةةع  

 ( .%5األداء إلى )

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى أن 

بتسلم أي من  ينجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالً 

ُُ . فإنه يتعين عليه أن يقوم  28شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة ) ً ( يوما

 بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال ". 

 
 

 المقاولون الفرعيون : –(  4/4المادة ) 
 لي إلى نهاية " المادة " :يضاف ما ي

 

إّن الحةةةد األقصةةةى لمجمةةةوع المقةةةاوالت الفرعيةةةة التةةةي يسةةةمح للمقةةةاول الرئيسةةةي إيكالهةةةا إلةةةى المقةةةاولين الفرعيةةةـين هةةةو 

العقةةةد إالّ إذا كةةةان المقةةةاول الفرعةةةي مطلوبةةةاً بموجةةةب العقةةةد ، وعلةةةى  ألسةةةعار( مةةةن قيمةةةة العقةةةد المقبولةةةة وفقةةةاً  33%)

شةةةفاً يبةةةين فيةةةه األعمةةةال التةةةي سةةةيقوم بإيكالهةةةا إلةةةى المقةةةاولين الفرعيةةةـين مةةةع تحديةةةد النسةةةبة المقةةاول أن يرفةةةق بعرضةةةه ك

فرعةةةي . علةةةى المقةةةاول أثنةةةاء فتةةةرة التنفيةةةذ تزويةةةد المهنةةةدس  عمةةةل سةةةينفذ مةةةن قبةةةل أي مقةةةاول مةةةن قيمةةةة العقةةةد لكةةةل

مةةةن عةةةدم تجةةةةاوز  وصةةةاحب العمةةةل بنسةةةخ عةةةن جميةةةع عقةةةود المقةةةاوالت الفرعيةةةة ، كمةةةا يتعةةةين علةةةى المهنةةةدس التأكةةةد

 النسبة المبينة آنفاً وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .

مةةةن قةةةانون مقةةةاولي اإلنشةةةاءات, فيةةةتم اإللتةةةزام بالنسةةةبة التةةةي  16فةةةي حةةةال العطةةةاءات التةةةي تنطبةةةق عليهةةةا أحكةةةام المةةةادة 

 يقررها مجلس الوزراء .

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 

 التاليتان إلى نهاية المادة : تضاف الفقرتان

" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت ، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السالمة المطلوبة من 

 المقاول , وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

أمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها " وفقاً ألحكام كودات البناء يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام ب

 الوطني .
 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

إذا قرر صاحب العمةل أّن هنالةك حاجةة إلةى وجةود نظةام لتوكيةد الجةودة فةي األشةغال فإنةه يتعةين بيةان ذلةك فةي ملحةق عةرض 

وإيراد التفاصيل في وثائق العقةد فةان لةم يةتم بيةان ذلةك فةال يكةون نظةام الجةودة المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، 

 مطلوباً..

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: –(  4/20المادة ) 
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يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها إلى 

اول بصورة مفصلة , ولبعض أنواع التسهيالت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضيح نواحي المسةؤولية والتأمينةات فةي المق

 الشروط الخاصة اإلضافية .
 األمن في الموقع : –(  4/22المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

د مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين في " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحدي

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغال المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 

 األشغال المؤقتة :
 

يلها ، فةي يتم بيان متطلبةات األشةغال المؤقتةة المطلةوب مةن المقةاول تنفيةذها أو تقةديمها وإدامتهةا وصةيانتها وتشةغ -أ

 جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .

 كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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 الخامسالفصل 

 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labor " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 تعيـين المستخدمين والعمال :  –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية 

 قة بهم " .بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعل
 

 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" تكون أيام العمل خالل األسبوع : ) السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمل يومياً 

 .بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " 

 

 مناظرة المقاول :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة 

 .بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " 
 
 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
لمستخدمين والعمال العاملين في الموقع يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع ا

من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الوقاية 

المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال مبيدات 

 الحشرات .
 

 المخدرات والمشروبات الكحولية :حظر تعاطي  -ب
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو يتغاضى 

 عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .
 

 حظر استعمال األسلحة : -ج
 

لى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يحظر على المقاول أن يحضر إ

يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة 

 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

 

 احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية : -د
 

 اول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .على المق
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  السادسالفصل 

 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
  "Plant, Materials and Workmanship " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

أو  " إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات

المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر 

 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 
 

 

 االختبار : –(  7/4المادة ) 
 

 

تبارات المنصوص عليها في العقد ) بما إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االخ

 فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 السابع

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
   "Commencement, Delays and Suspension " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في 

 الشروط الخاصة اإلضافية  " .

 

 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 
عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال وكيفية ينص في ملحق 

 احتسابها في حالة التراكم .

 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :

أة اإلنجةاز المبكةر حسةب مةا هةو إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمةة  " مكافة

 وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية .منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة , 

 

 

 

 

 الثامنالفصل 

 االختبارات عند اإلنجاز
   "Tests on Completion " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبةارات التةي يجةب إجراؤهةا قبةل إصةدار شةهادة تسةلم األشةغال ،  وإذا 

االختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أّن بعض أجزاء كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإن ّ متطلبات 

 األشغال غير مكتملة " .
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 التاسعالفصل 

 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 
"Employers Handing - Over  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م األشغال :تسلم األشغال وأقسا  –(  10/1المادة ) 
 

 -تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) يتعين على المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي :

 

عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن  -أ

"االختبارات عند اإلنجاز" المطلوبة  اجتازتشكل مناسب ، ويتبين أنها قد استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها ب

بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( على أن 

 إلشعار بالعيوب .يرفق بهذا األشعار تعهداً منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة ا

 ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال . 

( يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى 14يقوم المهندس خالل )   -ب

ه المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد أنجزت وأنها في صاحب العمل خالل هذ

وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل 

كمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الست

 مقبول لدى المهندس 

( يوماً األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل يقوم 14) وفي حال انقضاء مدة )

من المقاول صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب 

 عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( . إلجراءباستكمال االعمال تمهيداً 
 

  

يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها وأنها في ( 21) يقوم صاحب العمل خالل   –ج 

على أن ال يتجاوز ( يوماً المشار اليها اعاله 14ـ )بعد انقضاء مدة الوضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال 

) ويكون المهندس أحد أعضائها ( ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال , وفي   –عدد أعضائها عن سبعة 

أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل مهمة 

 .ةاللجن

، ( يوما المحددة في الفقرة )ج( 21صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ )في حال تخلف  -

( مع التزام المقاول التام 10/1فعندها يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه )وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/

 لشروط العقد. باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا
 

( أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم بإعداد 10تقوم اللجنة خالل ) -د

، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل من صاحب  محضر تسلم األشغال

( 28)التقرير خالل مدة أقصاها  الة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعدادالعمل والمقاول والمهندس ، وفي ح

ً ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس  ً من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا يوما

 المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

يع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم ( أيام من توق7يتعين على المهندس خالل ) -هـ

األشغال / محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار 

ً باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من  بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفا

 التي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب .المقاول و
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( أيام من تاريخ  7يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل )  -و

ديم تنسيبه إلى صاحب توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتق

 العمل .

 

 

 

العاشرالفصل   

 المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 لتالية إلى نهاية المادة: إضافة الجملة ا

 ) وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة(.
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 عشر الحاديالفصل 

 كيل األشغال وتقدير القيمة 
"Measurement and Evaluation   " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 يلغى ما جاء في األحكام العامة و يُستعاض عنه بما يلي :

 

 (3/5عمالً بأحكام المادة ) –مهندس "باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد، فأنه يتعين على ال

أن يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال، وذلك باعتماد للكيل الموافق  -

 ( أعاله، و بسعر الوحدة المناسب للبند.12/1و  12/2عليه او الذي يتم تقديره بموجب أحكام المادتين )

لمناسب لكل بند كما هو محدد في العقد، فإذا لم يكن هذا البند موجوداً، يُعتَمد سعر الوحدة يكون سعر الوحدة ا

 لبند مشابه. مع ذلك فإنه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من األشغال، في الحالتين التاليتين :

من  الكمية المدونة في جدول ( %25( اذا اختلفت الكمية الُمكالة لهذا البند بما يزيد او ينقص على )1)  -أ

 الكميات او أي جدول آخر، و

( من %2( كان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند، يتجاوز )2)

 قيمة العقد المقبولة، و

بما  ( كان الختالف الكمية هذا )بالزيادة أو النقصان( أثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند3)

 (، و%1يتجاوز )

 ( إن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند "بسعر ثابت"، أو4)

 

 ( أن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بالتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر"، و1) -ب

 ( أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و2)

دد مناسب ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من  بنود ( أنه ال يوجد له سعر وحدة مح3)

 العقد، أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

 

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديالت معقولة لشمول أثر 

 حسبما هو واجب للتطبيق منها. األمور الموصوفة في الفقرتين ) أ ( و/أو )ب( أعاله،

وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة 

 المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً إليها ربح معقول مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة.

 

المناسب أو تقديره فإنه يتعين على المهندس أن يقوم و الى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة 

 بوضع سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية.
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 عشر الثانيالفصل 

 التغيـيرات والتعديالت 
"Variations and Adjustments   " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعديالت بسبب تغير التكاليف :  –(  13/8المادة ) 

 

 يلغةةى الةةنص األساسةةي مةةن الفقةةرة الثالثةةة والتةةي تبةةدأ بةةـ ) يةةتم احتسةةاب التعةةديل .... ( إلةةى نهايةةة المةةادة ، ويسةةتعاض عنةةه 

 -بما يلي :

 -ليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقاً لألسس التالية  :يتم احتساب التعديل في التكا

والةواردة إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل في صلب األشغال الدائمة  -أ

ايةات حسةاب أي بعد موعد التاريخ األساسي فإّن أسعار البنود المتعلقة بها تةتم مراجعتهةا لغ في جدول بيانات التعديل

 -تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لما يلي :

 إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسعّرة من قبل الدولة و/ أو  -1

بناء" على النشرات الدورية التي تصدرها " وزارة األشةغال العامةة واإلسةكان " بعةد األخةذ بةرأي إحةدى اللجةان  -2

لفنية الدائمة المختصة لكل مجةال مةن مجةاالت المقةاوالت الرئيسةية ) الطةرق ، االبنيةة ، الكهربةاء ، الميكانيةك ، ا

المياه والصرف الصحي ( وذلك بالنسبة ألسعار المواد غير المسعّرة مةن قبةل الدولةة يةتم تكليفهةا مةن قبةل وزيةر 

 -نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :األشغال العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوباً عن 

المصنعة محلياً حسب فترات التغير في االسعارمبيناً فيهةا تةاريخ الواردة في جدول بيانات التعديل أسعار المواد   -

 تغيـّر األسعار استناداً إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .

ول بيانات التعةديل المسةتوردة مةن خةارج المملكةة حسةب النشةرات مبينةاً فيهةا أسعار المواد الواردة في جد -

تاريخ تغيةـير األسةعار اسةتناداً إلةى المعلومةات المقدمةة مةن الجهةات الرسةمية مثةل البيانةات الجمركيةة أو 

 االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .

، يةتم التعةديل فةي أسةعار بنةود العقةد سةواء بالزيةادة أو  لشةروط العامةة( مةن ا13/8بالرغم مما ورد في المادة ) -3

بحيث يضاف الى أو يحسم من المقاول فةرق  النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

 أسعار المواد  الناجم عن تغيّر األسعار .

 ( أنفةةاً وكةةذلك الفقةةرة 13/7بيةةق المةةادة )علةةى أن ال يشةةمل هةةذا التعةةديل فةةي السةةعر أي فةةرق نةةاتج عةةن تط

 ب( الحقاً ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8)

يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل المقصودة بالفقرة )أ( أعاله والمشمولة بالتعويضةات بمةا  -

 المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة . يتناسب وطبيعة المشروع من بين

إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان مقابةل الةدوالر االمريكةي او اليةورو   -ب

ر مما يعلنه البنك المركزي في المملكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عةن البنةك المركةزي عةن تلةك االسةعا

العةروض  ، فيةتم تعةويض المقةاول أو الحسةم منةه فةرق اسةعار  إليةداعالمعلنة قبل يوم واحد مةن آخةر موعةد 

تبادل الةدينار مقابةل الةدوالر األمريكةي أو اليةورو عنةد دفةع أثمةان المةواد والتجهيةزات التةي تةدخل فةي صةلب 

لة مراعاة الشروط التالية عنةد دفةع األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق األجنبية ، ويقتضي في هذه الحا

 -االستحقاقات بالدينار األردني :

من القيمة األساسية لسعر التبةادل اعتبةاراً مةن التةاريخ االساسةي  %2أن ال يقل التغيّر في السعر عن  -1

 العروض . إليداع

ايةات الحسةم او أن يتم حصر كميات المواد المحّضرة فةي الموقةع ويةتم احتسةاب التغيّةر فةي االسةعار لغ -2

التعويض عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ تغيّر سعر تبادل العملةة وبحيةث ال يةدفع فةرق 

 للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .

 ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح . -3

أي مادة تقل قيمة بنةد األشةغال المتعلةق بهةا فةي جةدول الكميةات عةن ال يحسب أي أثر لتغيّر السعر في  -4

 نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .  0,5%

ال تطبةةق التعويضةةات المنصةةوص عليهةةا فةةي الفقةةرة ) ب ( أعةةاله علةةى أي مقةةاول يتقاضةةى جةةزءا" مةةن  -ج

 استحقاقاته بالعمالت األجنبية " .
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لالزمةةة لتشةةغيل معةةدات المقةةاول فةةي األشةةغال المسةةتخدمة فةةي المشةةاريع إذا تغيةةرت أسةةعار المحروقةةات ا -د

اإلنشائية عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع العروض  فيةتم تعةديل أسةعار 

بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معةادالت يصةدرها وزيةر األشةغال 

 ( من هذه المادة .2-ة واإلسكان بناًء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة )أالعام

بالرغم مما ورد في الفقرة )أ( حول التاريخ االساسي ، إذا تغيرت أسعار اإلسفلت المستخدمة في المشاريع  -هـ

اسعار بنةود العقةد ذات الصةلة بالزيةادة  العروض ، فيتم تعديل إليداعاإلنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد 

 او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان . 

تطبق الفقرة  ) د ( على أسعار المحروقات الةواردة كبنةود منفصةلة لتوريةد المحروقةات المةوردة للمشةروع  -و

 لغايات تنفيذ األشغال .
تم التعويض في حةال تعةديل المةواد اإلنشةائية الرئيسةية بالزيةادة فةي فتةرة التةأخير غيةر المبةررة إلنجةاز ال ي -ز (1)

 األشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تم تعديل الفقةرة )ز( 1)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954رئاسة مجلس الوزراء رقم ) التعديالت بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار –( 13/8من المادة )
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 عشر الثالثالفصل 

 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 

 صوصها :تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخ

تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده 

 -استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :
 

 -يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :

 من قيمة كل شهادة دفع " . %10يمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة " تسدد ق

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول  %5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 

 مطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد ال

" إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل 

 مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . 

 تقديم طلبات الدفع المرحلية :  –(  14/3المادة ) 

 -يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :

 " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .

 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :

( ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول %5سب نفقات التمويل بنسبة )" تح

 المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .

 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :

( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة  %50حب العمل فإنه يمكن استبدال )إذا تمت  موافقة صا

 ( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .%60المحتجزات إلى ) 

ديم ضمان يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسلم األشغال وعند تق

 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
 

 كشف دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األشغال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :

ً بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط   ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقرارا

 (. 10 –عند تسلم األشغال رقم )ج ) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز 
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( :

 ) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ( .
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 عشر الرابعالفصل 

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 
"Suspension and Termination by Contractor   " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
 
 

 تعليق العمل :حق المقاول في   –(  16/1المادة ) 

 

 -تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
 

( ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ) 

ً إلى 21بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن)  –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7المستحقة للمقاول عمالً بأحكام المادة )  ( يوما

صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن يبطئ عملية التنفيذ ( ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة المستحقة حسب 

 واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 يل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة إّن إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمو

 ( . 16/2( ، وال بحقه في إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ) 14/8)

إذا تسلم المقاول الحقاً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن 

 كن عملياً .يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت مم

 

 :تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

 

( من العقد أن يعلم صاحب العمل عن 14/3( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ) 3على المقاول وخالل )

 تاريخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .
 

 لمقاول :إنهاء العقد من قبل ا  –(  16/2المادة ) 

 

و ( ، تعّدل الحالتان ) و ، ز( في السطر الثاني  –تلغى الفقرة )أ( من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ 

 والعشرين إلى ) هـ ،  و ( .
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 عشر الخامسالفصل 
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :
( من القانون 791– 788إلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد ) يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان ا

 المدني األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ينبغةةي علةةى المقةةاول اتخةةاذ اإلجةةراءات واالحتياطةةات والتقيةةد بتعليمةةات المهنةةدس واألنظمةةة والقةةوانين الصةةادرة عةةن السةةلطة 

ا يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة المختصة في كل م

 في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها .

، وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقة قبل ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لذلك

قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن  كمةا عليةه أن يطلةع المهنةدس أو ممثلةه 

، مةةع العلةةم أّن هةةذه الترتيبةةات علةةى الترتيبةةات واإلجةةراءات التةةي يتخةةذها بخصةةوص خةةزن ونقةةل المتفجةةرات وأعمةةال التفجيةةر

 واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات . 
 

 ) إضافية ( :  –(  17/9المادة ) 

 الرشوة :
ة بأي شكل من أشكالها ألي من جهاز صاحب إّن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشو

العمل أو المهندس أو الجهاز التةابع لةه يكةون سةبباً " كافيةاً " إللغةاء هةذا العقةد وغيةره مةن العقةود التةي يةرتبط بهةا المقةاول 

ي مةن بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر فةي حكةم الرشةوة أي عمولةة أو هديةة تمةنح أل

صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل في األشغال ، أو على مستوى المصنعية ، أو 

للحصول على أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تةنجم عةن إلغةاء 

 ن أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك م

 

 

 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 

لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم  -أ

صف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم و

تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو 

وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / 

 نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعالً . المزاودة

ً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك   ً خطيا كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحا

خ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما على سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاري

 يحدث أوالً .

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أياً من اإلجراءات  -ب

 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :

 ( من العقد . 15/2 أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -1

 أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى . -2
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أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر  -3

 للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة

مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه   

 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
 

يات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاق -ج

فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها 

تنفيذ أحكام هذه عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول ب

أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود  أو الموردينالمواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن 

صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة 

 على هذه المواد .

ص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا كانت ال يجوز ألي شخ -د

القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي حقوق 

 . ي المملكةقد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة ف

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .  -هـ

  

 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 
 

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي  -أ

دفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول من " ال

أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، إلى صاحب 

بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " 

وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة 

 على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً . 

م بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو كما يتعهد المقاول بأن ال يقو 

بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم 

 إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أياً من اإلجراءات  -ب

 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1

ً يساوي ) ضعفي ( مبلغ أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بم -2 وجب هذا العقد مبلغا

 الدفعات الممنوعة .

ً يساوي ) ضعفي ( مبلغ الدفعات األخرى  -3 أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا

 ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . 

مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة 

 ) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

المستشارين يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو  -ج

فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) على أن ال تقل هذه المواد في 

شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ 

اولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المق

أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها 

 مشتملة على هذه المواد .
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لى أي من الدفعات الممنوعة إذا ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية ع -د

كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن ّ حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي  باإلضافة 

 إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة. 

 ه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .يبقى نص المادة أعال -هـ

 

 

 عشر السادسالفصل 

 التأمين 

  "Insurance  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -ة " ما يلي :يضاف إلى نهاية هذه " الماد
 

ً ينص على المسؤوليات المتقابلة   - يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطا

 ( . Cross Liabilitiesلكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) 
 

 

 ومعدات المقاول :التأمين على األشغال   –(  18/2المادة ) 
 

 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

 ( من قيمة العقد المقبولة " .%115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 
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 السابع  عشرالفصل 

 المطالبات ، الخالفات والتحكيم     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تعيـين مجلس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

 تلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من الشروط العامة نافذاً ( ويستعاض عنها

 -بما يلي : 

و باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم يمكن انهاء تعيين أي عض

 -يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي :

ً من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خال60بعد ) -أ ف محال الى المجلس ( يوما

 للنظر فيه ، او 

ً من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى المجلس 30بعد ) -ب ( يوما

ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك . ويتعين 

 مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .على المجلس في 

عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار بالعيوب،  -جـ

 ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االستبقاء الى النصف . 

 -الفات كما يلي :في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخ

 ( مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .1.5اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن ) .1 

 ( مليون دينار ، يُشَكل المجلس من ثالثة اعضاء .1.5اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .2 

 أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ) أ و ب ( .          
 

 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6 المادة )
 

( ( ويسةتعاض 1/4تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ ) ما لم يكن قد تم ( وتنتهي ) بلغة االتصال المحددة في المةادة )

 -: عنها بما يلي

تتم  -ياً وملزماً مما لم يصبح نهائ -" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ، فإّن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه 

 -يلي : لمابواسطة التحكيم وفقاً   نهائيا  تسويته 
 

 ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم أخرى(.تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم األردني النافذ ) -أ

 لتطبيق ، وتشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب ا -ب

 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة )  -ج
 

 انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :   –(  20/8المادة ) 

 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

 ( والمتعلقة بقرار المجلس .20/4ال يتم تطبيق المادة ) -أ

 -صبح كما يلي :تعّدل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لت

( يحةةةق الي مةةةن الفةةةريقين احالةةةة الخةةةالف الةةةى التحكةةةيم بعةةةد محاولةةةة التسةةةوية 20/5بةةةالرغم ممةةةا ورد فةةةي المةةةادة )  -ب

 ( . 20/5الودية وكما هو مشار اليه في المادة )
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

 

     

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 موضوع هذا العطاء .وصف المشروع  *

اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة 

عند الطلب ( ضمن برنامج شبكة االلياف  (  كما يشمل ربط مواقع جديدة )معان)الجنوب القائمة و المنفذة في منطقة 

از أعمال شراء و توريد و تركيب و تمديد كوابل األلياف عن طريق انج . (NBN)الضوئية الوطني 

( و األدوات الالزمة لتنفيذ هذا Accessoriesو جميع الملحقات ) المواسير( داخل و الضوئية)على األعمدة

العمل باإلضافة الى تنفيذ األعمال المدنية )من حفريات و طمم وشراء و تركيب المناهل وأغطيتها وجميع 

هو  ما وحسب .مواسير و إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه( مع إجراء الفحوصات الالزمةملحقاتها و ال

.بشبكة  Technical Specifications and drawingsالمخططات  المواصفات الفنية و مبين في

 األلياف الضوئية المنفذة سابقا.

 
 األمور الواجب على المقاول اتباعها :

، حيث يطلب من المقاول تحضير المخططةات حسةب النمةوذج  3GISلخاصة بالمخططات بصيغة  سليمات ايجب أن تكون جميع الت .1

داخل مبنى الوزارة ليستخدمها المقاول لتحويل  3GISفي وثائق العطاء و سيتم توفير رخصة   ANNEX Iالمطلوب في الملحق  

 (.3GISجميع المخططات إلى شكلها النهائي )

بنفس سنة احالة العطاء كما  كوابلجديدة ويجب أن تكون سنة صنع ال غراض الموافقة يجب أن تكونالعينات التي يقدمها المقاول أل .2

و مةن أجةود األنةواع و خاضةعة لموافقةة    (Volume IV)مطابقة للمواصفات المحةددة بوثةائق العقةد جميع المواد  يجب أن تكون

على المقاول تقديم اكثر من عينة للمهندس لدراسةتها و الموافقةة المهندس و قناعاته  و له الحق برفض أية عينة مخالفة لذلك، و 

 عليها في حال طلب المهندس ذلك.

 .يحق لصاحب العمل تغيير أي جزء من المسار أو استحداث أو إضافة أو إلغاء أي جزء من المسار إذا تطلب ضرورة العمل ذلك .3

التعليمةات و المواصةفات الواجةب إتباعهةا و اتخةاذ ايةة اجةراءات على المناقص قبل وضع أسعاره أن يكون على درايةة تامةة بكافةة  .4

للحصول على تصاريح العمل و الموافقات الالزمة لتنفيذ األعمال و من كافةة الجهةات ذات العالقةة بمةا فيهةا  -اذا لزم األمر –الزمة 

ن يستفسر بنفسه عن هذه اإلجراءات و و البلديات و وزارة األشغال العامة و االسكان  و أ EDCO الجنوب كهرباء توزيع  شركة

أن يقوم بدفع أية رسوم او كفاالت و تامين أية مخططات تلزم لذلك و على نفقته الخاصة و مهما بلغت كلفتهةا باإلضةافة إلةى قيامةه 

أيةة نفقةات  بكافة األعمال المساحية الالزمة التي قد تتطلبها هذه الجهات و مهما كان حجمهةا و نوعهةا و لةن يتحمةل صةاحب العمةل

جراء ذلك و لن يكون المناقص فيما إذا أحيل عليه العطاء  مخوال بالمطالبة بأية مطالبات مهما كان نوعها، و عليه تحميةل تكلفتهةا 

 .(Unit Rates)ضمن اسعاره االفرادية 

رة األشةغال العامةة و بضةرورة تقةديم كفالةة اعةادة األوضةاع الةى وزا على المنةاقص قبةل وضةع أسةعاره أن يكةون علةى درايةة تامةة .5

و  1986( لسةنة 24( مةن قةانون الطةرق رقةم )8االسكان، حيث انها الوزارة المفوضةة بتحديةد قيمةة هةذه الكفالةة و حسةب المةادة )

تعديالته و ذلك في الحاالت التي تتطلب تنفيذ اعمال ضمن الشوارع او االرصفة التابعة لهذه الوزارة، و عليه تحميل تكلفتها ضةمن 

   االفرادية. اسعاره

 .حسب االصولتعتبر األعمال التي يقوم المقاول بانجازها من مسؤوليته حتى يتم تسليمها إلى صاحب العمل   .6

يجب على المقاول الحفاظ على الشبكات و الممتلكات التابعة للجهات األخرى و بخالف ذلك يتحمل المقاول المسؤوليات اإلجرائية و  .7

ة على أي ضرر قةد يلحةق بهةذه الشةبكات و الناتجةة عةن أعمةال المقةاول أو مسةتخدميه بمةا فيهةا إصةالح القانونية و المالية المترتب

 الضرر و / أو تحمل الغرامات المالية و غيرها من التبعات و أية أضرار قد تلحق بصاحب العمل و غيره نتيجة لذلك.
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وبالتنسيق التام مع صاحب العمل و كمةا هةو موضةح  EDCOااللتزام بالشروط والتعليمات الفنية الخاصة بشركة توزيع الكهرباء  .8

 من الشروط و المواصفات الفنية. Annex Lفي الملحق 

لغايات اخذ الموافقةة علةى تركيةب الكوابةل علةى األعمةدة للمسةارات التةي  EDCOعلى المقاول تقديم المخططات لشركة الكهرباء  .9

 لتدقيق و حسب متطلبات الشركة.و ذلك لغايات ا ،سيتم نقلها قبل المباشرة بالتركيب

على المقاول الذي يحال عليه العطاء عدم تنفيذ أي من أعمةال الحفريةات للمسةارات األرضةية او تمديةد كوابةل هوائيةة  ضةمن قطةع  .10

أراضي الغير و على المقاول تقديم تعهد خطي منظم لدى كاتب العدل لمدة عشةر سةنوات مةن تةاريخ شةهادة تسةلم األشةغال تتضةمن 

امه بتعديل مسارات الخطوط األرضية التي قام بتنفيذها و ثبت الحقا  مرورهةا ضةمن قطةع أراضةي الغيةر والتزامةه بتحمةل كافةة التز

 التبعات المالية و القانونية التي تترتب على ذلك .

أو  اسمنت \بالط \سفلت في حال العمل أو الدخول أو الوصل على مناهل قائمة فان كلفة هذه األعمال والكشف عن المناهل المغطاة أ .11

أو وإعادة األوضاع و إصالح أي اضرار ناتجة خالل عملية الكشف تعتبر من مسؤولية المقاول و على  المناهل المطمورة بالتراب  

ان مسؤولية المقاول تتضمن التأكد  االخصوص. كمنفقته و ال يحق له تقديم أية مطالبات إلى صاحب العمل و مهما كان نوعها بهذا 

ن سالمة المواسير المنفذة سابقاً لغايات سحب الكوابل، و اتخاذ االجراءات الالزمة و تنظيف المواسير و تمديد الحبال البالستيكية م

 له تقديم اية مطالبة لصاحب العمل بهذا الخصوص. قال يحاذا لزم األمر  لضمان سالمة الكيبل خالل عملية السحب. و 

ن الطرق المؤدية إلى مواقع األعمدة و أماكن العمل لغايات تعليق الكوابل و تنفيذ العمل بالشكل عن تاميوال ؤمسيعتبر المقاول  .12

 المطلوب، و عليه تامين أية معدات أو آليات تلزم لذلك و على مسؤوليته و نفقته الخاصة.

بعد االنتهاء من  بل األلياف الضوئيةعلى المقاول إجراء االختبارات المنصوص عليها في المواصفات الفنية و المتعلقة بأعمال كوا .13

 .قبل صدور شهادة تسلم األشغال أعمال إصالح القطوعات أو ربط المواقع الجديدة و 

تسليمها  لحين  وعلى نفقته الخاصة بشكل صحيح  وتخزينهاعلى المقاول الحفاظ على المواد الصالحة لالستعمال التي يتم فكها  .14

بما يضمن صالحيتها لالستخدام , واعادة استخدامها عند اللزوم وذلك بالتنسيق مع المهندس   لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 المشرف .

 االلتزام و التقيد التام بشروط السالمة العامة لألفراد و للموقع . .15

لشبكة وال تتحمل ويمكن زيادتها او تخفيضها حسب متطلبات الصيانة لان الكميات الواردة في جدول الكميات هي كميات تقديرية  .16

 الوزارة أي مسؤولية قانونية او مادية ناتجة عن عدم استخدام أي مواد .

اإلحالة حيث يتحمل المقاول مسؤولية اصالح أي تبليغه بيوم من تاريخ  30يجب على المقاول تأمين المواد الالزمة للعمل خالل  .17

 اذا تطلب ذلك اصالح األعطال او الربط بشكل مؤقت .عطل نتيجة تأخر وصول المواد المطلوبة وعلى نفقته الخاصة حتى 

اذا تبين أن المواد الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة )التي التزم بها المقاول اثناء تقييم العروض( بعد اإلحالة  .18

راء اصالح األعطال بشكل مؤقت إذا تطلب األمر اجويتحمل المقاول المسؤولية القانونية والمادية المترتبة على انقطاع الخدمة 

 يجب عليه اجراء ذلك وعلى نفقته الخاصة .

 تأمين فريق اإلشراف المسمى من قبل صاحب العمل بأدوات السالمة العامة وعلى نفقة المقاول .على المقاول  .19

 

 : التجهيزات المطلوبة الستخدامات جهاز اإلشراف 
 

على ان طيلة فترة تنفيذ المشروع   اإلشرافيم ما يلي وذلك لغايات استعمال جهاز على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقدأوالً: 

 انتهاء اعمال العطاء :تعود ملكيتها الى المقاول بعد 

 

ً  ( متراً وخمسون مائةال تقل عن) ةوبمساح مدينة معان (  في 1عدد )مكتب  .1  على ما يلي:المكتب  بحيث يحتوي مربعا

 .1/عددومطبخ  1مام عدد/ح .2عدد/ نومغرفة و 1غرفة المعيشة عدد/ و 1ماعات عدد/اجت ةوغرف 1مكتب عدد/ ةغرف  -أ

 .وفرشه بالموكيت لكافة الغرف تكييف وتدفئه المكتب أجهزة تزويد  -ب

 ميجابت في الثانية.2انترنت متحرك بسرعة ال تقل عن   -ت

 .درفاتو خزانة مالبس ثالثة  مع كامل ملحقاته 3بسرير عدد/  غرف النوم تزويد  -ث

  .3عدد/ صناعي جلد يكرسي مكتب وكراس مع  1عدد  سمx 75 150قياس  ةمكتب خشبي بطاولةمكتب ال ةتزويد غرف  -ج

 .عيون خمسةقدم وغاز  14تزويد المطبخ بثالجة قياس   -ح

، 1 ،وثالث طربيزات وطاولة عدد/ ،1مقعد واحد عدد/ ،1مقعدين عدد / ،1ثالث مقاعد عدد/ ،تزويد غرفة المعيشة بكنب  -خ

 .Full-HDبوصة وجهاز ريسيفر LED 42مستلزماتهم وشاشة تلفاز و

 و ماء ساخن مع كافة مستلزماته. Showerعربي وافرنجي و  .w.cتزويد المكتب بحمام  -د

 ونظام تصريف صحي ةواالنار ةالكهربائي ةوالطاق و تأمينه بالعبوات الالزمة  cooler تزويد المكتب بمصدر لمياه الشرب -ذ

 يها من مصاريف.وكل ما يترتب عل
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جميع األثاث و األجهزة في المكتب جديدة و غير مستعملة و يجب التنسيق مع الوزارة أو من يمثلها قبل اختيار الموقع أو  .2

 تأثيثه.

خدمة مكتب جهاز اإلشراف و كل ما يلزم لها من تنظيف وجميع المصاريف المترتبة على استئجار و تأثيث و إدامة و .3

 .محمله على أسعار المواد المقدمة ولن يتم دفع بدل أجور شهرية   جب ان تكون كلفتها مسؤولية المقاول و ي

 

، 2020عن  وغير مستعمل، ال يقل موديله جديد,  (1)عدد  cc2500اتور م, بسعة دبل كابين 4*4بك أب دفع رباعي ثانياً: 

ً شامالً، جير أتوماتيك، تعمل على الديزل، مزودة بمكيف وت ومؤمنة راديو مع مسجل ونوافذ كهرباء، وتزويدها أمينا

ً الستخدامات فريق الوزارة، وفي حال لم يتم استهالك كامل الكمية المخصصة شهرياً ل (600)بالوقود بقيمة  تر شهريا

 يتم ترصيد ما بقي من الكمية وإضافتها لكمية الوقود  للشهور التالية.

 

 كان مطلوباً ( .نظام توكيد الجودة ) إن   –(  9/  4المادة )  *

 غير مطلوب

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.  –(  20/ 4المادة )  *

 ال يقدم صاحب العمل أي معدات أو مواد.

 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 

تعدل ساعات العمل اليومي لتصبح  . ) السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس  

وثائق المرفقة في  (SLR) حسب متطلبات اتفاقية مستوى الخدمةوالجمعة ( و

 .العطاء

 

 –مباشرة العمل   –(  1/  8المادة )  *

( يوما من تاريخ توقيع االتفاقية أو تاريخ المباشةرة كمةا يةتم تحديةده بموجةب كتةاب 15خالل )تاريخ المباشرة يجب ان يكون 

 .  قدالعكما هو محدد في  يصدره صاحب العمل بالخصوص

 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )  *

 .  كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة

 تعويضات التأخير .  –(  7/  8المادة )  *

 و ملحق عرض المناقصة و يشمل: /ANNEX J RFPكما هو محدد في الـ 

بعةض مسةارات كوابةل االليةاف الضةوئية الكوابةل و نقةل التأخير في إنجاز أعمال إصالح األعمال المدنية وأعمةال إصةالح قطوعةات 

 . (معانجنوب )قائمة  و المنفذة في منطقة الالهوائية ال

 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *

 التزامات عامة : -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1

 غال .عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األش -2

 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3

المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئةم ، وزرع بةديل لمةا لةم يصةرح لةه باقتالعةه وإعةادة  -4

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .

ى ملةك أحةةد المجةاورين ، فعلةةى المقةاول أن يقةوم باالتصةةال معةه ، وعمةةل فةي حالةة وجةةوب إنشةاء سةةقالة علة -5

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 
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 ضبط وإدارة العمل : -ب

 اع .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتم -1 

 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير . -2

 في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالً لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالً بأول . -3

كل الذي يتفق مع أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالش -4

 المهندس عليه .

فةي حالةة رفةةض المهنةدس أو مسةةاعد المهنةدس لمةةادة أو عمةل مةةا فيجةب علةةى المقةاول قبةةل البةدء بتصةةحيح  -5

 الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ 

كةادر المقةاول االلتةزام بةإجراءات السةالمة العامةة )شةروط وتعليمةات يجب على جميةع الفنيةين و العمةال مةن   -6

السالمة العامة في الموقع واسةتخدام معةدات السةالمة المعمةول بهةا لةدى شةركات الكهربةاء , وزارة األشةغال 

مات  العامة , البلديات ( اثناء تنفيذ العمل, وكل فني أو مستخدم من قبل المقاول ال يتقيد بهذه الشروط والتعلي

 فإنه يحق لصاحب العمل أو من يمثله منعه من العمل و اعتباره متغيباً.  

 

 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 الممارسة الجيدة: -1
إذا لةةم يكةةن قةةةد حةةدد وصةةف كامةةةل لمةةادة أو منةةتج أو مصةةةنعية ، فإنةةه مةةن المفهةةةوم أن تكةةون تلةةك المةةةادة 

منطقيةةةةاً لممارسةةةات التنفيةةةةذ  مضةةةامينهالعقةةةةد أو مةةةا يمكةةةةن أن يسةةةتنتج مةةةةن  أو العمةةةل مالئمةةةةة ألغةةةراض

 الجيدة  ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .

 المواصفات القياسية : -2
لمقاول تقديم ( أو غيرها فإنه يجب على ا B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 

 شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.
 

 المواصفات المقيدة  : -3
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك 

 قرونة بموافقة صاحب العمل .المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس م

 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية : -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها 

مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها 

 . أو تشغيلها
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  -أ

 وزارة العمل المسبقة .

لمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن ل   -ب

 يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .

إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  -ج

نية خاصة للنظر في مثل هذه األمور تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة ف

ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار 

 -مساهمتها وتشكل على النحو التالي :

 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيساً 

 وعضوية السادة 

 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 دير عام دائرة العطاءات الحكومية  م

 نقيب  المهندسين 
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 نقيب المقاولين

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
 

 

 

 

 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 

قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو  يجوز تنفيذ هذه المشاريع من - 

 باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

وفةةي حالةةة تنفيةةذ المشةةروع مةةن قبةةل مقةةاولين غيةةر أردنيةةـين فيجةةب االلتةةزام مةةن قبةةل هةةؤالء المقةةاولين  -

عمالةةةةةة المةةةةةاهرة المطلوبةةةةةة ( مةةةةةن مجمةةةةةوع ال%70بتشةةةةةغيل عمالةةةةةة أردنيةةةةةة ال تقةةةةةل نسةةةةةبتها عةةةةةن )

والمقةةةدرة تقةةةديراً حقيقيةةةاً بموافقةةةة وزارة األشةةةغال العامةةةة واإلسةةةكان ، علةةةى أن ال يسةةةمح بتشةةةغيل أي 

 عدد من العمال األجانب العاديـين غير المهرة .
 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  -3

من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل  واعتباره جزءاً  1990( لسنة 6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :

( 7إنذار المقاول المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 سبعة أيام .

 الية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.فرض غرامة م -ب
 

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني  -4

 األردني بحدها األدنى .
 

 عند تنفيذ األشغال .على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية  -5
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 معلومات مطلوبة من المقاول
 (الكادر الفني المطلوب من المقاول)

 
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *

، وبحيةث اثناء فتةرة اصةالح القطوعةات و/او نقةل المسةارات الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى يؤمن يتعين على المقاول أن  

متفرغاً للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه  يكون الجهاز

للمشةروع موضةوع العطةاء وعلةى المقةاول اخةذ موافقةة على مشاريع مماثلة  في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما

ام المقةاول بتةأمين أي فةرد مةن أفةراد الجهةاز المهندس وصاحب العمل على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حةال عةدم قية

اضةافة من استحقاقات المقاول كل منهم  صنفالمبينة ازاء   المطلوب والمحدد أدناه يحق لصاحب العمل حسم المبالغ 

 :لحين تصويب الوضع الخصوصهذاالى أي اجراءت اخرى يراها مناسبة ب

  
 

ال تقل عةن  تقل عن خمس سنوات،  و بخبرة متخصصة  ( بخبرة عامة  ال1عدد ) كهرباء او اتصاالت  مهندس -1

في مجال االتصاالت و كوابل األلياف الضةوئية و بناهةا التحتيةة و تصةميم و تنفيةذ و بنةاء شةبكات ثالث سنوات  

و تعليق كوابل األليةاف الضةوئية علةى األعمةدة الكهربائيةة، و خاصةة  ADSSكوابل األلياف الضوئية الهوائية 

لجهد الكهربائي المتوسط و المنخفض ضمن شةبكات حيةة )مشةروع واحةد علةى األقةل(  وبتفةرغ األعمدة ذوات ا

( دينار عن كةل يةوم عمةل فةي حةال تغيةب المهنةدس 100سيتم حسم )اثناء اصالح القطوعات او نقل المسارات. 

 أثناء تنفيذ األعمال و طيلة فترة المشروع(.

 
كوابال الليالا الئاو ي   وتمدياد سنوات لكل منهم في مجالل االتاالالت  (5)(   بخبرة ال تقل عن 2فنيين مؤهلين عدد ) -2

العمادة الكهربل يا   وملحقلتهال علا  ADSS كوابل الليلا الئو ي  الهوا يا  وفي تعليق الرئي  التحتي   وانشلء البني 

ااح  القطوعالت او وبتفار  اننالء ا  الكوابال  وتلحيم وفحص هذهشبكلت حي   والمنخفض ئمنذوات الجهد المتوسط 

  المشروع وطيل  فترة( دينلر عن كل يوم عمل في حلل تغيب الفني أننلء تنفيذ العملل 70سيتم حسم )  المسلرات نقل 

 

3-  ً ( وبخبرة مماثلة لألعمال المدنية للمشروع موضوع 1(    بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد)1عدد ) مراقباً فنيا

مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما  وبتفرغ اثناء اصةالح القطوعةات او نقةل ( سنوات في 5العطاء ال تقل عن )

 (دينار عن كل يوم عمل في حال تغيب المراقب و طيلة فترة المشروع(.70سيتم حسم ) .المسارات 

 
 GIS) ال( سانوات  فاي 3خبارة ال تقال عان )و  سانوات( 5لعملل المشاروع ال تقال عان ) ( بخبرة مملنل 1مسل  عدد ) -4

Software)    ( دينلر عن كل يوم عمل فاي حالل طلاب مهنادش االشاراا فاي الاورارة بئارورة تواجاد 50سيتم حسم )

 .و طيل  فترة المشروع As Built  المسل  في الموقع إذا تغيب المسل  أو تأخر في تسليم مخططلت ال
  

جراءات السةالمة العامةة )شةروط وتعليمةات السةالمة مالحظة : يجب على جميع الفنيين و العمال من كادر المقةاول االلتةزام بةإ

العامة في الموقع واستخدام معدات السالمة المعمول بها لدى شركات الكهرباء , وزارة األشغال العامة , البلديات ( 

ل اثناء تنفيذ العمل, وكل فني أو مستخدم من قبل المقاول ال يتقيد بهذه الشروط والتعليمات  فإنه يحق لصةاحب العمة

 أو من يمثله منعه من العمل و اعتباره متغيباً.  

 

 ( . Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

 

لضمان أي عيوب تنجم عن  كفالة عدلية لصالح صاحب العمل وفقا للنموذج المرفقيتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة سنة واحدة  ولمدة المشمولة التصنيع لكافة الكوابل و الوصالت و ملحقاتهما 

مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من الكوابل و الوصالت و ملحقاتهما التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع البديلة 

. ً ً أو أجنبيا                                                                                                                محليا
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 س بعضو واحد  (نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجل -5ج
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 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال -10ج

 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
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   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 

 

 ....................................المشروع: ...................................... العطاء رقم:..................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى السادة ) صاحب العمل(: ...............................................................................................

لتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات لقد قمنا بزيارة الموقع وا

والمخططات  ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذات 

قعين األرقام: ............................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن المو

أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل 

هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح 

 مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم  إننا نقبل تعيـين "

 باالتفاق على تعيـين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

( يوماً من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة  ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء

 يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " .

 

( من شروط العقد ، وأن 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

ح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصل

 وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع 

 " كتاب القبول أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

 

 

 

 بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .ونعلم كذلك 

 حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: ...............................

 توقيع المناقص: .......................................... 

 ......................................................شاهد: ..
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   2ج

 ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 
اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة : المشـروع

عند الطلب ( ضمن برنامج شبكة االلياف  ربط مواقع جديدة ) (  كما يشملمعان)الجنوب القائمة و المنفذة في منطقة 

 . (NBN)الضوئية الوطني 

 

 (.                                      )   : العطاء رقم
 

 

 التحديدات رقم المادة البيان
 اسم صاحب العمل :

 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3 و

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 الثامنالدوار  -11191عمان 

 9903ص.ب 

 اسم المهندس:

 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 دينار  مانية االف ث( 8000)    التعليمات كفالة المناقصة 

األعمال المنجزة و المحددة في ( من قيمة  %5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

 العقد

يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة (  730)   1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

و نقل و أو  إلصالح القطوعات التي تطرأ على الشبكة

 .إنشاء مسارات كوابل هوائية و أرضية

 من تاريخ تسلم األشغال( يوماً تقويمياً 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 

 الموقع 

 ( Annex Kويعتبر الكشف المرفق ) (وجدال ي) 1/ 2

 بمثابة تسليم المواقع للمقاول 

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 

 للمباشرة 

( يوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن 15)خالل   1/ 8

 مدة اإلنجاز

ً 28) 10/1  الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال   ( يوما

 ( يوماً من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 لتأمينات تقديم وثائق ا

 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 2/ 4 ضمــان األداء

 ال يوجد     14/2 قيمة الدفعة المقدمة

 من عضو واحد     20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

  

 ( يوماً من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 ( من قيمة الدفعة%10) 14/3 نسبة المحتجزات 

 ( من " قيمة العقد المقبولة"%5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

 دينار لكل حادثعشرة ااّلف ( 10000) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات في 

 ن .حالة عدم االتفاق بين الفريقي

 حسب أحكام القوانين األردنية السارية المفعول 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4/ 1 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 4/ 1 اللغة المعتمدة في العقد
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 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال

القطوعات على  متطلبات العطاء هو اجراء اصالح  5/ 6 مدة العمل اليومي واألسبوعي

لتحقيق متطلبات مدار الساعة طيلة أيام األسبوع 

Annex J  في  الRFP  

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 

 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول

 ال يوجد   ب-13/5

التي تدخل في  جميع المواد والتجهيزات اآللية 14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

 األشغال الدائمة

تدفع قيمة كل عمل بعد انجازه و تسليمه لصاحب    14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

 .العمل

سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف عند 

 التعيـين .

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 احدعضو و  20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم

 Annex يتم تطبيق تعويضات التأخير المحددة في   7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

J  الـــ منRFP   عن كل يوم تأخير يزيد عن المدد

 المحددة إلنجاز األعمال.

اقصى و سيتم تطبيق ما ورد في جداول  ال يوجد حد 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

من  Annex Jتعويضات التاخير و الموضحة في ال 

 RFPال 

 ال يوجد    14/7 أسعار تبديل العمالت 

 ال يوجد    13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

ً %5) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل (  ( سنويا

 غير مطلوب 9/ 4 كيد الجودةنظام تو

  

 ال يوجد    8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 

 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

 قسم
  

 قسم
  

 قسم
  

 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8ضعة لتعديل األسعار حسب المادة كشف المواد اإلنشائية الخا (2)

  

 ال يوجد

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) -( 2)
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   3ج

 ة المناقصةنموذج كفال  

Form of Tender Guarantee 

 

 المشروع: ............................................. العطاء رقم:..............................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

...................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص إلى السادة ) صاحب العمل ( : .....

شركة : ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة 

ة مع عرضه ، وبناء" لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقص

 على طلبه ، فإّن مصرفنا :

بنك .......................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : 

 ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :

 

اقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو أّن المن -أ

 ( يوماً ، أو  90قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ ) 

 

( من 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب

 شروط العقد ، أو 

( من 4/2م بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة)أنكم قد قمت -ج

 شروط العقد. 

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .

 

 البنك : ............................................. توقيع الكفيل /

 

 المفوض بالتوقيــع: .............................................

 

 التاريــــــخ : .............................................
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   4ج

 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 

 

 

 .................................................... العطاء رقم:.................................................. المشروع:

 

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............،،،،،...................... من شهر ................................... 

 لسنة

 

 بين

 

................................................................................ على اعتباره " الفريق صاحب العمل: .

 األول"

 

 و     

 

المقاول : ......................................................................................على اعتباره " الفريق 

 الثاني"

 

العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع:  لما كان صاحب

.................................................. 

............................................................................................................................. 

 

مناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها ولما كان قد قبل بعرض ال

 وتسليهما وفقاً لشروط العقد 

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار  -1

 إليها فيما بعد .

تعتبر الوثائق المدرجة تالياً  " وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها  -2

 وتفسيرها بهذه الصورة:

 ...............................................................................      " كتاب القبول "  -أ

  .........................................................................كتاب عرض المناقصة  ......... -ب

مالحق المناقصة ذات األرقام: ..............................................  و طلب تقديم العروض الــ  -ج

(Request For Proposal) 

 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د

 المواصفات -هـ



 

Page 115 of 128 

 

 مخططاتال    -و

 والجداول المسعّرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 

 

 " قيمة العقد المقبولة: ........................................................................................... -3

 ( يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة 730) :" مدة اإلنجاز  

 

يام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ إزاء ق -4

 األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً ألحكام العقد .

 

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل  -5

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد . بأن يدفع إلى

 

وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك 

 وفقاً للقوانين المعمول بها .

 

 

 حب العمل (الفريق األول ) صا      الفريق الثاني ) المقاول (

 

 

    التوقيع: ......................................

 التوقيع:.........................................

 

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

 

 الوظيفة:..................    الوظيفة: .....................................

 

 ذلك ىوقد شهد عل    شهد على ذلك:...........................وقد 
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  5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................................................................................وصف المشروع: ....................

 صاحب العمل : .............................................. عنوانه: ......................................................

 ............  عنوانه: ......................................................المقــــاول:.................................

 عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ......................................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات " ، 

  :ما يلي اتفقوا على"، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد  DABليكون العضو الوحيد، ويسمى أيضاً " المجلس" 

 

 الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها: تعتبر  -1

 

..................................................................................................................... 

 

 -ة فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي :( من شروط اتفاقي17عمالً بأحكام البند ) -2

 دينار عن كل يوم كمياومات.    )        (  (أ

 مضافاً إليها النفقات األخرى . (ب

 

الخالفات ( من شروط اتفاقية فض  17إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام البند )  -3

 ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسّوٍ للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل المياومات  -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17م البند )والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكا

 

 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5

 

 صاحب العمل        المقاول             عضو المجلس

 

 

  وقد شهد على ذلك  
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   6ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 

 أعضاء() مجلس بثالثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وصف المشروع: ...............................................................................................

 ..........................................صاحب العمل : .......................................... عنوانه:  ..

 المقــــاول:................................................ عنوانه: ............................................

 ........عضو المجلس:........................................... عنوانه: ....................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " 

ن يشكلون " المجلس" فإّن كالً من صاحب مجلس فض الخالفات " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذي

 -العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية  -1

 ..................................عليها:.................................................................

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو 18عمالً بأحكام البند ) -2

 -المجلس على النحو التالي:

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   

 مضافاً إليها النفقات األخرى .   -ب    

(  17والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام البند )  إزاء قيام صاحب العمل -3

من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين 

 كمسّوين للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .

 

بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين  -4

( من شروط اتفاقية 17فض الخالفات بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام البند )

 فض الخالفات .

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيساً للمجلس . -5

 لقانون األردني .إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام ا -6

 

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   

 

 

 وقد شهد على ذلك .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات 
     

( يوماً من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر 60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1

 اتفاقية فض الخالفات .( يوماً من تاريخ  اكتمال توقيع 60المجلس مهامه خالل )

( يوم من 28يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة ) -2

تاريخ إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين 

ار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشع

 الى النصف .  

 اليجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون أسباب مبررة.

يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ،  -4

أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي  وأن يفصح عند تعيـينه عن أي

وقت الحق إذا أصبح على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى 

 أي فريق إالّ بإطالع وموافقة الفريق اآلخر .

ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها  أن يتعامل مع تفاصيل العقد يتعين على عضو المجلس -5

بسرية تامة وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي 

 طرف آخر القيام بمهمته أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين .

ائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما أن يتصرف بإنصاف وسو يتعين على عضو المجلس -6

 فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . 

في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا  ال يعتبر عضو المجلس -7

 أمكن إثبات أن ما قام به ناتج عن سوء نية .

من تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات للمجلس أن يقرر  -8

استماع يُدعى إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى 

المجلس  ( ستين يوماً وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب 60على )

 بهذا الخصوص . 

أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاً  يتعين على عضو المجلس -9

بالصالحية الكاملة لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباً ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء 

  -:هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية 

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، -أ

 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب

 أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه . -ج

 ، أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد -د

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
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أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع  -و

قد تم إبالغه  ، وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه

 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .

التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين  ال يجوز لعضو المجلس -10

 اآلخرين ) إن وجدوا ( . وأعضاء المجلس

أو كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد  يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس -11

 متصل به .

أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل  يحق لعضو المجلس -12

 ( يوماً . 28إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته ) 

إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل  -13

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . و المجلسبالدفع إلى عض

( يوماً . وفي حالة 28أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  يمكن لعضو المجلس -14

استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه 

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه.14د، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )القواع

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ) األعضاء( والفريقين ، ولغة  -15

 فريق اآلخر .التداول في الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى ال

يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال  -16

( يوماً من تاريخ إحالة الخالف  إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ويكون  56تتعدى )

 القرار:

 خطياً, و  -

 باإلجماع أو باألغلبية, و -

 يكون مسبباً, و يجب أن -

 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه الشروط . - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.

( المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

و نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أ

صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير 

 فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18

 أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ،عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع  -

 مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ، -

 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء عضو المجلس -

( يوماً من تاريخ تسلمه 28بدل أتعابه ونفقاته خالل ) يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس -

( منها للمقاول عن طريق مطالبات  %50المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )

 الدفع الشهرية التييقدمها المقاول  .

 -اذا كان " المجلس" مشكالً من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -19

انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ،  على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد

 و

انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء 

 والذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
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فق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن ج.  إذا اخ

  -للعضوين       االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   

" المجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس  -2   

 االخرين بعدم اتخاذ قرار .

يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر  -3

 أو تبرير 

أثرها ، فإنه  إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام -20

 يتم النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 

Performance Guarantee 

 

 .....................................إلى السادة: ..................................................................

 

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا)...........( قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني)...........( بخصوص العطاء 

 رقم)...........( المتعلق)...........( بمبلغ )...........( دينار أردني .

نية ووفقا لشروط االتفاقية فبتقديم الخدمات ال الثاني لفريقوذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام ا

 الخاصة بالعطاء أعاله .

وإننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر، وبغض 

 . فريق الثانيالنظر عن أي معارضة من جانب ال

 إصدارها ولمدة االتفاقية وتحدد مبدئياً: وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ

بتاريخ )...........( شهر )...........(  من عام )...........( وتجدد تلقائياً الى ان يتم االفراج عنها من قبل 

 صاحب العمل.

 

 توقيع الكفيل/مصرف: )...........(

 المفوض بالتوقيــع: )...........(

 بحضــور وشهادة: )...........(

 التـــــــاريخ: )...........(
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 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 

 

 

 

 

 

 إلى السادة: ....................................................................................................

 

 ..................................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : .

 

 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول...................................................................................

................................................................................................................ 

 (    /      بخصوص العطاء رقم )    

 المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ...........................(   دينار أردني 

زام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال ضماناً اللت  ................................... وذلك

 اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .

 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

ول قد رفض أو أخفق في تنفيذ بدون أي تحفظ أو شرط ، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقا

التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو 

 مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

 

 

 

م وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيا

 المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها او تجديدها بناء على طلب صاحب العمل. 

 

 توقيع الكفيل /مصرف: ................

 المفوض بالتوقيع: .....................

 ـخ : ...................التاريــــ                                                                     
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................

.................................................................................................................... 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................

................................................................................................................... 

 ً  بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ) .............................. ( ديناراً أردنيا

 .وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ....................................................

 موضوع العطاء رقم ...............................................................................................

وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردنية 

أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور الهاشمية من المبلغ المذكور 

أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل 

............................................... 

الثبوتية )دون أن يشكل هذا خالل فترة اربعة وثمانون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق 

إقراراً منا .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة 

المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب 

ردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله العمل......................... وحكومة المملكة األ

السابقة لتاريخ التسلم األولي للمشروع , و يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية 

 (.13/8( و )13/7مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )

  

 ......وعليه نوقع تحريراً في ...............................

 اسم المقاول : .............................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 

 

 الخاتم
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 نموذج  االمخالصة ) اإلبراء(

Discharge Statement 

 

 

 

 قر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: .................................................................................... أ

.......................................................................................................................... 

قعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه نقر نحن المو

..........................................................................: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناراً أردنياً.

 

( من الشروط العامة  للعقد ،  14/13،  14/12، 14/11أحكام المواد )  وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب

وذلك عن مشروع إنشاء : 

......................................................................................................... 

 

 .........................................................موضوع العطاء رقم : ...........................................

 

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا 

 المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

ية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاماً شامالً مطلقاً وحكومة المملكة األردنية الهاشم

،  13/7ال رجعة فيه ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين ) 

 ( والتي تصدر بعد تاريخ هذه المخالصة ) اإلبراء ( . 13/8

 

 ...............................وعليه نوقع تحريراً في : ...........

 

 اسم المقاول : ......................................................

 

 اسم المفوض بالتوقيع : ...........................................

 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................

 

 الخاتم : 
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 ج  التزامات المقاولنموذ

Contractors Commitments 

 ....................................................................                                  المقاول: -1

 ................المدير العام :                             .................................................... -2

 رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات :   .................................................................... -3

 ....................................................................                فئة التصنيف : -4

 ...................................................................        سقف االلتزام : -5

 ...................................................................       المشاريع الملتزم بها: -6

 

قيمة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم

اإلحالة 

 بالدينار

قيمة األعمال 

 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ

 المباشرة

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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 إقرار متعلق بالدفعات األخرى

 

 

 

 ...........................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه :....................

.......................................................................................................................... 

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه:   

........................................................................ 

 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

اإلنشائية الخاص بهذا العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول نقر فيه 

أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو بجميع العموالت 

قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصالً 

مباشر من  لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير

قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، 

وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها 

 ري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تج

 

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على 

سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث 

لى قيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال أوالً كما ونوافق ع

 حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 .............................اسم المقاول: ...........................

 اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................

 الخاتــــم : ......................................................

 

م اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو على المقاول تقدي *   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم 17/9أتعاب أو أي من األمور المحددة بالمادة ) 

 هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................

.................................................................................................................... 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................

 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

م هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر اإلنشائية الخاصة بهذا العقد ، وعمالً بأحكا

فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب 

وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم 

أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ،  بإعطاء وعود

أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو 

بيل المثال ال الحصر أي " أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على س

موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم 

العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 

 فعالً . هالمفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذ

 

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو 

بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو 

 جديده أو تمديده أو تنفيذه .ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو ت

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 اسم المقاول: ....................................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................

 ..توقيع المفوض بالتوقيع: ......................................

 الخاتــــــــــــــــــــم : ................................................

 

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو  *   

منه، وكل من ال ( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم  17/9أتعاب أو أي من األمور المحددة بالمادة ) 

 يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 نموذج ضمان عيوب التصنيع

Manufacturing Defects Warranty  

 

 ....................العطاء رقم )  /   /      ( الخاص ب .........................................................

............................................................................................................ 

 

 إلى السادة .........................................................................................................

قعون أدناه، نضمن و نتعهد بموجب هذه الكفالة العدلية إصالح أي عيوب قد تظهر على الكوابل و نحن المو

من قبلنا للعطاء المشار إليه    الوصالت و ملحقاتهما و جميع االعمال المشمولة في هذا العطاء و  المقدمة 

ً  ( 365 ) بقيمتها و لمدة و التي تكون ناجمة عن أي عيوب في تصنيعها أو تركيبها  و  ً  يوما من  تقويميا

تاريخ صدور شهادة تسلم  األشغال للمشروع  و حسب األسس المحددة بوثائق العطاء و تشمل هذه الكفالة 

مسؤوليتنا المالية و خالفها الستبدال أي من المواد و  المعدات و التجهيزات التي يظهر بها عيوب تصنيع  

و المعدات و القطع التبديلية أو التجهيزات محليا و عالميا و  أو تركيب خالل هذه المدة و توفير المواد

خ إبالغنا من قبل صاحب العمل ، نتعهد بإصالح أي عيوب تصنيع قد تظهر خالل مدة شهرين من تاري

 علية نوقع، و

 اسم المفوض بالتوقيع عن المتعهد .......................................... 

 ............... توقيعه ...............................وظيفته................

 اسم الشاهد ...........................توقيعه ...............................

 اسم الشاهد ..........................توقيعه ...............................

 تصديق كاتب العدل                  


