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 تمهيـــــــد

 
 

في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  

وتحديث وتوحيد العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات األردني 

شروط التعاقدية المعمول بها الشروط التعاقدية المحلية وبما يتوافق ويتناغم مع ال

 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 

ي دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة الجهات العقود اإلنشائية العاملة ف

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 .

 
 

 دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة                           وزير األشغال العامة واإلسكانمــديـــر عــــام  

 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                          الـمهنــدس يـحيـى الكســــــــبــــــي 

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 

 ــمـهنـدس مــحــمـد خـالــــد الـهـــزايـــــمـــــــــــــــــــة                      ال 
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/اإلنشائية للمشـاريع

  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 

 الجـزء األول  

 التعليمـات إلى المناقصين

 

 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 (   NBN/2023/1     )العطاء رقم 

 

ات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  اصالح قطوع الخاص بمشروع:

عند الطلب (  للشبكة القائمة و المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و المفرق(  كما يشمل ربط مواقع جديدة )

 . (NBN)ضمن برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني 
 

 

لذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في يمكن للمقاولين ا (1)

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

 المقرر .

 

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

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . -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     

 الخاصة. المواصفات العامة والمواصفات -2-4

 المخططات. -2-5 

 جداول الكميات واالسعار.  -2-6
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  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض( 3

 (                   NBN/2023/1             )بطبرح العطباء رقبم    والريبادة الرقمبي االقتصباد وزارةترغبب 

ممن لديهم  شبكات اتصاالتفي اختصاص رابعة وال ثالثةال  بالفئة العامــةغال للمناقصين المحليين المصنفين لـدى وزارة األشـــ

وثائق و دعوة العطاء, و على المناقصبين   االعمال المشمولة بهذا العطاء، و حسب ما هو وارد في إلنجازالخبرة و اإلمكانيات 

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

 

(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه 3-1)

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

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

 وضع أسعار عرضه.

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

يكتب  عليه " العرض الفني " والمغلف الثاني يحتوي على نسختين( ونسخة الكترونية مع الوثائق المطلوبة و

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

المتعلق بإصالح  (                         NBN/2023/1           )جميع المغلفات )العطاء رقم  ويكتب على

قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة القائمة و 

عند الطلب ( ضمن برنامج شبكة  مواقع جديدة )المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و المفرق(  كما يشمل ربط 

 . (NBN)االلياف الضوئية الوطني 
 

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

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

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

اقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق أما إذا أراد المن -ه

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

 البديل أو ترفضه 

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

 -البيانات والمعلومات التالية :

وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة ، وكتباب التفبويض للمسبؤول المفبوض ببالتوقيع عنهبا . وإذا كانبت  -أ

هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينها بحيث يكبون التبآلف 

بالتكافل والتضامن ) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أطراف االئتالف على العبرض ، وأن يقبدموا الكفباالت 

 والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

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

 ية .وبيان نسب إنجازها بأرقام واقع

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

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

 ي .الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازل
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 يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو لصالح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد في -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 .

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

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
 

( فعندها يتوجب على المناقص  Bondsكان المناقص منتمياً إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين ) أما  إذا

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

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

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

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

 لمت إليه .تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد س

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

 والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة .

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

 الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

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

(  Preliminariesالتمهيدية ) البنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً للعقد ، وتشمل كذلك األعمال 

 ) إالّ إذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( .

 

 : توضيح االلتباس( 3-5)         

 

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

المختصة من أجل التوضيح وإزالة  شراءالإلى رئيس لجنة ص أن يتقدم بطلب خطي العطاء ، فعلى المناق

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

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

 تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 (  NBN/2023/1)يقدم العرض متكامالً وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم   -أ    

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

عند  وأرضية  للشبكة القائمة و المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و المفرق(  كما يشمل ربط مواقع جديدة )

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

 قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع .
 

 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 .

 : العروضإلزامية ( 3-7) 
ً للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد  ويظل العرض ملزماً  لإليداعيعتبر العرض المقدم ملزما

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

  أطول من هذه المدة.
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 لمناقصة :عمالت الدفع وعرض ا( 3-8) 

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

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

 في موعد " التاريخ األساسي " .

 

 وض وإحالة العطاءتقيـيم العر(  4)
 

 

 العروض :تقيـيم ( 4-1)
، ويفترض في المناقص 2022لسنة  8نظام المشتريات رقم يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها استناداً الى  

 أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .

 تقييم العروض -)أ(

 ا لما يلي:سيتم تقييم جميع العروض المشاركه بالعطاء فنيا و ماليا وفق 

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

 %.75عالمة التأهيل الفني ستكون  .3

ً  أرخصستكون االحالة على  .4 وستعاد العروض المالية للمناقصين الذين لم يجتازوا عالمة  العروض المؤهلة فنيا

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

 المناقص الفائز.

 

 -أسس التقييم: -)ب(

  العرض الفني :المغلف األول 

 ل تضمين المغلف الفني ما يلي :على المقاو

     :وكما يلي  من العالمة الفنية  %30وبنسبة للمناقص الخبرات المتخصصة  (أ

  

  المشببابهة ) مشبباريع تنفيببذ أو مشبباريع المشبباريع او صببيانة تقببديم الخبببرات المتخصصببة للمنبباقص فببي مجببال تنفيببذ

 .(مشروعين) للعطاء موضوع البحث ألخر خمس سنوات صيانة(

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

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

 لكوابل.الياف ضوئية ارضية )تمديد كوابل، عمل وصالت، تركيب اكسسوارات ل كوابل وتمديد توريد   (2

كواببل، عمبل وصبالت، تركيبب اكسسبوارات للكواببل  )تعليبقتوريد وتعليق وتركيبب كواببل اليباف ضبوئية هوائيبة    (3

 واألعمدة،(.

الكبادر الفنبي  \ معلومبات مطلوببة مبن المقباول \فبي الشبروط الخاصبة اإلضبافية  رالمذكو  (المطلوبقائمة بفريق التنفيذ  (ب

  %70و بنسببة   براتهم السيرة الذاتية للكادر الفني البذي سبيعمل علبى المشبروعومؤهالتهم وخ  (المطلوب من المقاول

  :  وتشملمن العالمة الفنية 

  الخبرة لكل فرد من الكادر سواًء كان ذلك في االعمبال المدنيبة او فبي اعمبال الكواببل فبي المشباريع السبابقة و مدة مجال

 التي شارك فيها.

 ة العملية لكل فرد من أفراد الجهاز الفني و مدى التدريب الذي يمتلكه كل فردالشهادات العلمية و شهادات الخبر> 

    

 . أن يبين كل فرد من أفراد الجهاز الفني خبراته المتخصصة في مجال األعمال المطلوبة في هذا العطاء بشكــل واضـــح 
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 شبراءاللخصبوص علمباً ببأن للجنبة يتحمل المناقص والشخص المسمى مسؤولية دقة وصحة المعلومبات المقدمبة بهبذا ا 

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

  ال يجوز استبدال أي فرد من أفراد الجهاز الفني إال إذا قبدم المقباول اسبباباً مقنعبة وحقيقيبة يقتنبع بهبا صباحب العمبل مبع

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

 

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

 .ومؤهالت وخبرات الجهاز الفني

 

 العرض المالي :المغلف الثاني 

 مالي ما يلي :على المقاول تضمين المغلف ال

 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 .

 ة ضمن وثائق هذا العطاء.  أية أمور تحليلية مالية مطلوب .3

 

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)

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

 -:أدناه
إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حسباب جملبة أي مبلبغ ومبا يجبب ان تكبون عليبه هبذه الجملبة بتطبيبق سبعر  -أ

المختصة الحبق بتعبديل جملبة المبلبغ بمبا يتفبق وتطبيبق سبعر الوحبدة ، وبالتبالي يبتم تعبديل  شراءالفللجنة  الوحدة ،

 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلك .

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

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

الحسابي بين ما جباء رقمباً ومبا جباء كتاببةً بالكلمبات فبان كبان الفبرق كبيبراً يبتم األخبذ بالسبعر األقبرب مبن 

 السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

 ا كان الفرق صغيراً فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .( : إذ2-)ب

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

المختصبة  شبراءالإذا ُوجد خطأ فبي أي مبن العمليبات الحسبابية ،  فإنبه يبتم تصبحيح المجمبوع وفبق مبا تقبرره لجنبة  -ج

 جموع المصحح ملزماً للمناقص .ويكون الم

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

بنود العطباء األخبرى ، وعلبى المنباقص تنفيبذها )فيمبا إذا أحيبل عليبه العطباء ( وذلبك ببدون مقاببل سبواء أرفبق تلبك 

 يرفقها في عرضه . البنود أو لم 

 

 

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

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

 -اإلجراءات التالية :

ً في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز (: إذ1-)هـ  ا 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-البند )هـ ( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه 2-)هـ

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

 (  .2-( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس )هـ 3-)هـ
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 الوحدة كتابه لهذا البند إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر  -و

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

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

 -بما يلي : 

 رفض العرض او ، -1 

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

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

ت كما تمارس المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليما شراءالتحتفظ لجنة  (4-3) 

بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون  المشتريات الحكوميةصالحياتها بموجب أحكام نظام 

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

 

 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 

 

 لتنفيذ ( :ضمان األداء ) كفالة ا  (5-1)
من تاريخ إبالغه خطياً بإحالة العطاء   عليه  ( يوما14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )

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

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

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

 المقاول وفاء ألغراض العقد.

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

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

 بها أو بأي تعويض بشأنها .

 

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (5-2)
% 5لعمبببل عنبببد تسبببلمه شبببهادة تسبببلم األشبببغال . ضبببمان إصبببالح العيبببوب بقيمبببة علبببى المقببباول أن يقبببدم لصببباحب ا

مبببن قيمبببة األعمبببال المنجبببزة النهائيبببة بعبببد التعبببديالت ، لضبببمان قيامبببه باسبببتكمال األعمبببال المتبقيبببة وتنفيبببذ أعمبببال 

إصبببالح العيبببوب المطلوببببة للمبببدة المنصبببوص عليهبببا فبببي ملحبببق عبببرض المنببباقص ، وبحيبببث يكبببون هبببذا الضبببمان 

عبببن بنبببك أو مؤسسبببة ماليبببة كبببل منهمبببا مرخصبببه للعمبببل فبببي األردن . وبتسبببليم هبببذا الضبببمان لصببباحب صبببادراً 

 العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .

 

 

 

 مالحظة عامة :

المختصببببببة  شببببببراءالإذا أخببببببّل المنبببببباقص بببببببأي مببببببن هببببببذه التعليمببببببات، فإنببببببه يحببببببق للجنببببببة  

 استبعاد عرضه.
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 الشــروط العامـة          

  

 الفهـرس
 

 الصفحة الشروط العامة الفصل

 13 أحكـام عامـة  األول

 20 صاحب العمـل  الثاني

 21 المهنـــدس لثاالث

 23 المقـــاول  رابعال

 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 العمل تسلم االشغال من قبل صاحب  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 ول تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقا 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:  
 طلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه يكون للكلمات والمص 

) 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: 
 (1/6اتفاقية العقد ) إن وجدت( المشار اليها في المادة ) تعني 

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

صدار كتاب القبول ، فإن مصطلح يتم االتفاق عليها بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها . وإذا لم يتم إ

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: 
مقاول ، وتشمل العرض المتعلق يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها ال 

 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 . ألحكامعليها 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
عبرض المناقصبة ، وتضبم البى  تعني الوثائق المسماة الجداول كما اسبتكملها المقباول وقبدمها مبع كتباب 

وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجبداول وجبداول الكميبات والقبوائم وجبداول اسبعار 

 الوحدة.

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

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 
  "Schedule Day work":  جدول العمل باليومية 

 لوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .تعني ا

1/1  /2  "Parties And Persons  "الفرقاء واألشخاص :  

 ''Party '':   الفريق  1/1/2/1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 
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1/1/2/2  ""Employer:  صاحب العمل 
 في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.  يعني الشخص المسمى بصاحب العمل 

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 
صاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمسّمى في ملحق يعني الشخص الذي يعينه  

عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهنبدس مبن وقبت 

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

1/1/2/5  "tatives Represen’Contractor ":  ممثل المقاول 
( 4/3بموجب المبادة ) آلخريعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت  

 ليتصرف نيابةً عنه .

1/1/2/6  "s Personnel’Employer":   أفراد صاحب العمل 
س ( وغيرهم من موظفي وعمال المهند3/2يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ) 

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

 أفراد صاحب العمل .

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

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

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

 األشغال .

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

 قانونيين ألي من هؤالء .من األشغال ، والخلفاء ال

  " DAB " :      مجلس فّض لخالفات  1/1/2/9
يعنبي الشببخص أو األشببخاص الثالثببة الببذين يسببمون بهبذه الصببفة فببي العقببد ، أو أي أشببخاص آخببرينيتم 

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

 . "FIDICبـ " الستشاريين يرمز اليهاالتحاد الدولي للمهندسين ا  1/1/2/10

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

Dates ,Testes ,Periods and Completions 
 

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

 "Commencement Date":   ريخ المباشرةتا 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 
( 8/2تعنببي المببدة المحببددة إلنجبباز األشببغال أو أي قسببم منهببا ) حسببب واقببع الحببال ( بموجببب المببادة ) 

اريخ المباشببرة ، كمببا يببتم تحديببدها فببي ملحببق عببرض المناقصببة ، مببع أي تمديببد لمببدة محسببوبة مببن تبب

 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )

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

ير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم األشغـال أو أي قسم كتغي

 منها ) حسب واقع الحال ( من قبل صاحب العمل.

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

 ''Tests after Completion'' :بعد اإلنجازاالختبارات  1/1/3/6    
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تعني تلبك االختببارات ) إن وجبدت( المنصبوص عليهبا فبي العقبد ، والتبي يبتم إجراؤهبا بموجبب أحكبام  

الشروط الخاصة ، بعبد أن يبتم تسبلم األشبغال أو أي قسبم منهبا) حسبب واقبع الحبال ( مبن قببل صباحب 

 العمل.

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

منهببا ) حسببب واقببع الحببال ( كمببا هببي محببددة فببي عببرض المناقصببة ) مببع أي تمديببد لهببا يببتم بموجببب 

ة من تاريخ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديبده فبي شبهادة تسبلم ( محسوب11/3المادة:

 ( .10/1األشغال المشار إليها في المادة )

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

1/1/3/9 

 

  ''ayd"اليـوم :
 ( يوماً .365مسياً ، والسنة تعني )يعني يوماً ش 

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 ":   العقد قيمة 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
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة ، داخبل الموقبع أو خارجبه ،  

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

 " CertificateFinal 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
 ( .14/11معرف بموجب المادة )يعني المستخلص النهائي ال 

 ''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
 ها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية .تعني أي شهادة دفع يتم إصدار 

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

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

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

 ( .13/5مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة )

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

 ( .14/9بموجب المادة )

 ''Statement'' :   الكشف أو المستخلص 1/1/4/12
يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجبزء مبن طلبب شبهادة البدفع ، بموجبب احكبام " الفصبل  

 الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغال واللوازم 1/1/5
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 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاول 1/1/5/1
تعنببببي جميببببع األجهببببزة والماكنببببات والعربببببات وغيرهببببا مببببن األشببببياء الالزمببببة لتنفيببببذ األشببببغال  

مؤقتببببة وال معببببدات صبببباحب وإنجازهببببا واصببببالح أيببببة عيببببوب فيهببببا ، ولكنهببببا ال تشببببمل األشببببغال ال

العمببببل ) إن وجببببدت( وال التجهيببببزات أو المببببواد او األشببببياء األخببببرى التببببي شببببكلت أو قصببببد بهببببا 

 تشكيل جزء من األشغال الدائمة .

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

   ''Materials'':المواد 1/1/5/3
تعني األشياء مبن كبل األنبواع )غيبر التجهيبزات اآلليبة( التبي شبكلت او قصبد بهبا تشبكيل جبزء مبا مبن  

األشببغال الدائمببة ، بمببا فببي ذلببك المببواد المببوردة فقببط ) ان وجببدت( والتببي يطلببب مببن المقبباول تقببديمها 

 بموجب العقد .

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

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

 ''Section'' :   قســم 1/1/5/6
 مبببن االشبببغال يبببتم البببنص عليبببه فبببي ملحبببق عبببرض المناقصبببة كقسبببم مبببن االشبببغالتعنبببي أي قسبببم  

 ) إن وجد( .

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

 أية عيوب فيها .لتنفيذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح 

 ''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
ب والمخططبات واألدلبة والمجسبمات وغيرهبا مبن الوثبائق تعني المبذكرات الحسبابية وببرامج الحاسبو 

 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.  

 ''s Equipment’Employer'':  لمعدات صاحب العم 1/1/6/3
تعني األجهزة والماكنات والعربات ) إن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغبرض اسبتعمالها مبن قببل  

المقاول في تنفيذ األشغال كما هي محددة في المواصفات ، ولكنها ال تشمل تلك التجهيزات التي لم يقبم 
 صاحب العمل بتسلمها بعد .

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

 ''Laws'':    القوانين 1/1/6/5
تعنبي جميبع التشبريعات واألنظمبة وغيرهببا مبن القبوانين الوطنيبة ، وكببذلك األنظمبة الصبادرة عبن أيببة  

 سلطة عامة مشكلة قانونياً .

 ''curityPerformance Se'':    ضمـان األداء 1/1/6/6
 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 

 ''Site'': الموقـع 1/1/6/7
تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتسبليم التجهيبزات اآلليبة والمبواد فيهبا ، وكبذلك  

 الموقع . أية أماكن أخرى ينص العقد تحديداً على اعتبارها جزءا من

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

 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري 1/1/6/9
ليبه كتغييبر بموجبب أحكبام "الفصبل يعني أي تغيير في األشغال يتم إصدار التعليمات ببه أو الموافقبة ع 

 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 

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

 إلى المفرد .

األحكببام التببي تتضببمن كلمببة " يوافببق " أو " موافببق عليببه " أو "اتفبباق" يشببترط ان تكببون تلببك  -ج 

 الموافقة مسجلة كتابياً .

إللكترونيبة " خطياً " أو "كتابةً" تعني التحرير بخبط اليبد أو اآللبة الكاتببة أو المطبعبة أو الطباعبة ا-د 

بحيث تشكل سجالً دائماً .أما الكلمات الهامشبية وغيرهبا مبن العنباوين فإنهبا ال تؤخبذ فبي االعتببار 

 لدى تفسير هذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
حيثمبا تببنص هببذه الشببروط علببى إعطبباء أو إصببدار أي موافقببات أو شببهادات أو قبببول ، أو تقببديرات أو  

 -ت أو طلبات ، فان هذه االتصاالت يجب :إشعارا

أن تكون محررة خطياً وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل إشعار باالسبتالم( أو أن يبتم إرسالهبـا بالبريبد   -أ 

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

ها إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عبرض المناقصبة أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسال -ب 

 -، ومع ذلك :

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

. إذا لببم يقببم المرسببل إليببه بتحديببد آخببر للعنببوان عنببدما يطلببب قبببوالً أو موافقببة ، جبباز إرسببالها علببى 2 

 لذي صدر منه الطلب .العنوان ا

ال يجببوز االمتنبباع عببن إعطبباء مثببل هببذه الموافقببات أو الشببهادات أو التقببديرات أو القبببول أو تببأخير  

إصدارها دون مببرر معقبول ، كمبا انبه يتعبين علبى الفريبق البذي يصبدر مثبل هبذا اإلشبعار إلبى الفريبق 

الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالبة اآلخر أو إلى المهندس ، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو إلى 

. 

 ''Law and Language'':   القانون واللغة (1/4)
يكببون هببذا العقببد خاضببعاً لقببانون الدولببة ) أو أي سببلطة أخببرى ( كمببا يببتم تحديببده فببي ملحببق عببرض  

 المناقصة.

ض اذا تمببت صببياغة بعببض نصببوص العقببد بببأكثر مببن لغببة واحببدة ، فببان اللغببة المحببددة فببي ملحببق عببر 

 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)
يتكون منه العقد مفسرة لبعضبها الببعض ، علبى انبه لغايبات تفسبير العقبد  تعتبر مجموعة الوثائق التي 

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

 الشروط الخاصة . -4 

 الشروط العامة هذه . -5 

 فات .المواص -6 

 المخططات . -7 

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

أما اذا تبين أن هنالك غموضاً فبي الوثبائق ، أو تباينباً فيمبا بينهبا ، فانبه يتعبين علبى المهنبدس إصبدار  
 التعليمات أو اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .
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 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد (1/6)
( يوماً من تباريخ تسبلم المقباول لكتباب القببول إال إذا 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل ) 

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

إن وجبدت( والتبي قبد كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها مبن النفقبات المشبابهة )

 تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

 ''Assignment'':   التنـازل (1/7)
ال يحببق الي فريببق ان يتنببازل عببن العقببد أو أي جببزء منببه او عببن أي فائببدة او مصببلحة فببي العقببد او  

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

 التقدير في هذا الشأن ، و 

تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجبب العقبد كضبمان لمصبلحة أي بنبك او مؤسسبة  -ب 

 مالية .

   ''Care and Supply of Documents'' :    العناية بالوثائق والتزويد بها (1/8)
ظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . وما لم ينص في العقد علبى غيبر ذلبك ، يبتم تحف 

تزويد المقاول بنسبختين مبن العقبد ومبن أيبة مخططبات يبتم اصبدارها الحقباً ، ويتحمبل المقباول نفقبات 

 استصدار أي نسخ اضافية منها .

ل مبا لبم وحتبى يبتم تسبلمها مبن قببل أما " وثبائق المقباول " فانهبا تبقبى محفوظبة تحبت عنايبة المقباو

( 6صاحب العمل . وما لبم يبنص العقبد علبى غيبر ذلبك ، فانبه يتعبين علبى المقباول ان يقبدم للمهنبدس )

 نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة مبن العقبد ، والنشبرات المشبار إليهبا فبي المواصبفات  

) إن وجبدت( ، والمخططبات، والتغييبرات، وغيرهبا مبن االتصباالت المتعلقبة بالعقببد .   ووثبائق المقباول

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

إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثبائق التبي تبم إعبدادها لغايبة اسبتعمالها 

ذ األشغال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوراً عن مثل هبذا الخطبأ أو العيبب في تنفي

. 

  :المخططات و/أو التعليمات إصدار تأخر (1/9)

Delayed Drawings or instructions 

خير او يتعين على المقاول ان يقدم الى المهنبدس إشبعاراً خطيباً حينمبا يتعبرض تنفيبذ االشبغال البى التبأ 

االعاقببة اذا لببم يقببم المهنببدس بتزويببده بمخططببات او تعليمببات خببالل مببدة معقولببة، وعلببى ان يتضببمن 

االشعار بيان تفاصيل المخططات او التعليمبات واالسبباب الداعيبة الصبدارها ، وموعبد الحاجبة اليهبا ، 

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

المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهنبدس فبي اصبدار أيبة مخططبات او تعليمبات  اذا تكبد 

ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجبة إليهبا ، فانبه يتعبين علبى 

حكببام المقبباول أن يقببدم إشببعاراً آخببر إلببى المهنببدس لتقببدير اسببتحقاقات المقبباول بشببأنها ، مببع مراعبباة أ

 -( من حيث :20/1المادة )

أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سبوف يتبأخر وذلبك بموجبب  -أ 

 (، و 8/4المادة )

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

خبببر أن يقبببوم أعمببباالً للمبببادة كمبببا يتعبببين علبببى المهنبببدس بعبببد اسبببتالمه لمثبببل هبببذا اإلشبببعار اآل 

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

إال انببببه إذا كببببان تببببأخر المهنببببدس فببببي إصببببدار التعليمببببات ناتجبببباً عببببن خطببببأ أو تببببأخر بسبببببب فعببببل  

المقببباول بمبببا فبببي ذلبببك أي خطبببأ أو تبببأخر فبببي إصبببدار وثبببائق المقببباول فبببي مثبببل هبببذه الحالبببة ، ال 

 ول مستحقاً للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .يعتبر المقا

 صاحب العمل لوثائق المقاول : استخدام (1/10)

“ Employer’s Use of Contractor’s Documents“ 
فببي العالقببة بببين الفببريقين ،يحببتفظ المقبباول بحببق التببأليف وحقببوق الملكيببة الفكريببة فيمببا يتعلببق "  

 م التي قام هو بإعدادها ) أو التي تم اعدادها لصالحه ( .بوثائق المقاول" والتصامي
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يعتببببر المقببباول بمجبببرد توقيعبببه علبببى اتفاقيبببة العقبببد انبببه يعطبببي صببباحب العمبببل حقببباً كبببامالً غيبببر  

منقبببوص الستنسببببات او اسببببتخدام او التببببداول بوثببببائق المقبببباول ، بمببببا فببببي ذلببببك ادخببببال التعببببديالت 

 -عليها ، وهذا الحق :

ً  -أ   أطبول العالقبة إيهمباغال ذات ـبـ خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االشيعتبر مطبقا

 و  ،

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

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

يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها ، بواسطة أي جهباز    حاسبوب  -ج 

فببي الموقببع أو أي امبباكن أخببرى يحببددها العقببد ، بمببا فببي ذلببك اسببتبدال أي اجهببزة حاسببوب يكببون 

 المقاول قد قام بتوريدها .

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

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 ".

 المقاول لوثائق صاحب العمل: 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  

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

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

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

 تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .

 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية (1/12)
يتعين على المقاول ان يفصح للمهندس عبن كبل المعلومبات السبرية وغيرهبا ممبا قبد يطلببه المهنبدس  

 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

 "''awsL Compliance withالتقيـد بالقوانين: (1/13)
قد ، ان يتقيبد ببالقوانين الواجببة التطبيبق ، ومبا لبم يبنص علبى يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للع 

 -غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :

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

م تحديدها في التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى ت

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

 صاحب العمل في القيام بذلك ، و 

يتعين على المقباول أن يقبوم بإرسبال اإلشبعارات ، وتسبديد الرسبوم والضبرائب ، والحصبول علبى  -ب 

يمببا يتعلبق بتنفيببذ األشبغال وإنجازهببا واصبالح أيببة التصباريح والموافقببات التبي تتطلبهببا القبوانين ف

يقيبه مبن أي ضبرر نتيجبة إخفباق  عيوب فيها. كما ينبغي على المقباول أن يحمبي صباحب العمبل و

 المقاول في القيام بذلك.

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

  -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 

م قائببد االئببتالف ، وبحيببث يكببون لقائببد أن يقببوم هببؤالء األشببخاص بببإبالغ صبباحب العمببل عببن اسبب -ب 

 االئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤالء األشخاص ، و

أن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين االئتالف او كيانبه القبانوني ببدون الموافقبة المسببقة مبن صباحب  -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  

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

 المقاول وحده .

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

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

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

إذا لببم يببتم تحديببد مثببل هببذا الموعببد فببي ملحببق عببرض المناقصببة ، فانببه يتعببين علببى صبباحب العمببل ان يعطببي  

السبير المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشبغال و

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

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

مببع  خببالل ذلببك الوقببت ، فعلببى المقبباول ان يرسببل اشببعاراً الببى المهنببدس لتقببدير اسببتحقاقات المقبباول بشببأنها ،

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

أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سبوف يتبأخر ، وذلبك بموجبب احكبام  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )

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

اإلشبعار ان يقبوم بإعبداد التقببديرات المترتببة علبى ذلبك بموجبب المببادة ويتعبين علبى المهنبدس بعبد تسببلم هبذا  

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

صاحب العمل ) والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ( ناتجاً عن خطأ او تبأخير مبن قببل  تأخرإال انه اذا كان 

تقببديم " وثبائق المقبباول " فانبه فببي مثببل هبذه الحالببة ال يسببتحق  المقباول ، بمببا فبي ذلببك أي خطببأ او تبأخر فببي

 للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .

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

 -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 

 د بالقوانين ( ، و التقي 1/13. فيما 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)

الموقبببع  يكبببون صببباحب العمبببل مسبببؤوالً عبببن افبببراده ومسبببتخدمي المقببباولين االخبببرين العببباملين معبببه فبببي 

 -من حيث :

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

 االلتبببببببزام بتبببببببوفير اجبببببببراءات السبببببببالمة كمبببببببا هبببببببي مطلوببببببببة مبببببببن المقببببببباول بموجبببببببب البنبببببببود  -ب 

 ( .4/18حماية البيئة بموجب المادة ) وبإجراءات( 4/8)أ ، ب ، ج ( من المادة )

 ''s Financial Arrangements’Employer "صاحب العمل:الترتيبات المالية ل (2/4)

علبى انبه  ( يوماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقباول دلبيالً معقبوالً 28يقوم صاحب العمل خالل ) 

"  ألحكببامقبد قببام بعمببل الترتيببات الماليببة الالزمببة لتبوفير دفببع قيمببة العقبد ، وفببق التقببديرات فبي حينببه ، طبقبباً 

 صل الرابع عشر " .الف

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات المالية، فإنه يتعبين عليبه إشبعار المقباول 
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 بالتفصيالت المتعلقة بذلك.

 ''s Claims’Employer''مطالبات صاحب العمل: (2/5)
شرط من هذه الشبروط أو لغيبر ذلبك مبن اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقاً في تلقي دفعة ما ، بموجب أي  

األسببباب المتعلقببة بالعقببد ، و/ أو أي تمديببد لفتببرة اإلشببعار بببالعيوب ، فإنببه يتعببين عليببه ، او علببى المهنببدس ، 
إشعار المقباول ببذلك وتزويبده بالتفاصبيل . ورغبم ذلبك فإنبه غيبر مطلبوب منبه ان يرسبل أيبة إشبعارات تتعلبق 

( او مقاببل المعبدات 4/19هالك المباء والكهربباء والغباز بموجبب المبادة )بالمبالغ المستحقة له بخصوص اسبت
 ( او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول .4/20والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعماال للمادة )

ينبغي إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ان يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظبروف  

لتي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشبعار بتمديبد " فتبرة اإلشبعار ببالعيوب " فانبه يجبب إصبداره ا

 قبل انقضائها.

يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " العقد أو األسبس األخبرى للمطالببة ، وان تتضبمن اثببات صبحة ادعباء  

ي يعتبببر ان لببه حقبباً فيهببا بموجببب العقببد . ويتعببين علببى صبباحب العمببل بتلببك المبببالغ و / او فتببرات التمديببد التبب

( لالتفباق عليهبا او إعبداد 3/5المهندس في مثل هذه الحالبة أن يبدرس تلبك المطالببات بموجبب أحكبام المبادة )

  -التقديرات لما يلي :

 ( أية مبالغ ) إن وجدت( تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له ، و/أو1) 

 ( .11/3ن وجد( لفترة اإلشعار بالعيوب ، عمالً بأحكام المادة )( أي تمديد ) إ2) 

هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات فبي قيمبة العقبد وشبهادات البدفع . اال أن صباحب العمبل ال يعتببر مخبوالً  

إالّ بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع ، أو التقّدم بمطالبة ضد المقباول لغيبر ذلبك ، 

 هذه المادة " . ألحكاموفقاً 

 

 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  

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

 قد .ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام الع 
ً 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 ، 

احب العمل أن ال يفرض على فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة . ويتعهد ص

 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 ،  

 ل صاحب العمل .فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قب
 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : 
عندما يقبوم المهنبدس ببأداء واجباتبه أو ممارسبة صبالحيته ، سبواء نبص عليهبا صبراحة فبي العقبد ، أو   -أ 

 كانت مفهومة ضمنياً منه ، فإنه يقوم بها نيابةً عن صاحب العمل ، و 
الفبريقين مبن أي مبن الواجببات او االلتزامبات او المسبؤوليات ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من  -ب 

 المحددة في العقد ، و 
ان أي مصببادقة او تببدقيق او شببهادة او قبببول او فحببص او تفتببيي او إصببدار أي تعليمببات أو إشببعار  أو  -ج 

قبة ( اقتراح ، او طلب اختبار ، او أي تصرف مماثل من قبل المهندس ) بما فبي ذلبك اغفبال عبدم المواف

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

 االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشروط .
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 ''Delegation by the Engineer'':  التفويض من قبل المهندس (3/2)
ن مسباعديه القيبام ببأي مبن الواجببات أو يفوضبه ببأي مبن أن يسبند إلبى أي مب –من وقت آلخبر  –للمهندس  

الصالحيات المنوطة به ، كما يجوز له أن يلغي مثبل هبذا اإلسبناد أو التفبويض . ويشبمل هبؤالء المسباعدون 

المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينبون للتفتبيي أو الختببار علبى بنبود التجهيبزات أو المبواد أو 

يكبون التعيبين أو التفبويض أو اإللغباء خطيبباً ، وال يعتببر مثبل هبذا اإلجبراء نافبذا إال بعببد  اختبارهبا . يجبب أن

تسلم الفريقين إشعارات بذلك ، إال انه ال يحبق للمهنبدس تفبويض صبالحيته بإعبداد التقبديرات أعمباال للمبادة 

 ( إال إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض .3/5)
ن ان يكونبببوا مببن ذوي الكفايبببة الالئقبببة ، ومبببؤهلين الداء واجبببباتهم والقيبببام يشببترط فبببي هبببؤالء المسببباعدي 

 ( من العقد .1/4بالصالحية المنوطة بهم ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة )
 يتعببين علببى كببل مببن مسبباعدي المهنببدس ، الببذين تببم اسببناد واجبببات الببيهم او تفويضببهم بصببالحية مببا ، ان 

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

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

وكانها صادرة عن  –د تفويضه ضمن حدو –طلب او اختبار ، او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم 

 المهندس ، ورغم ذلك :
فإن أي إخفاق مبن جانبب مسباعد المهنبدس فبي رفبض أي عمبل او تجهيبزات او مبواد ال يعنبي المصبادقة  -أ 

عليها ، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارسبة المهنبدس لحقبه فبي رفبض تلبك األعمبال أو التجهيبزات أو 

 المواد .
ول علبى أي تقبديرات أو تعليمبات أصبدرها مسباعد المهنبدس ، فإنبه يجبوز للمقباول ان اذا اعترض المقبا -ب 

يحيببل الموضببوع إلببى المهنببدس ، الببذي ينبغببي عليببه ، دون تببواٍن ، إمببا تأييببدها أو نقضببها أو تعببديل 

 مضمونها .

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

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

ً ( فانه يتم تطبيق احكام"الفصل" . اما اذا كانت أي من هذه التع  ليمات تشكل تغييراً ) أمراً تغييريا

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

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

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

 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)
( يومبباً مبببن 42 تقببل عبببن )اذا اعتببزم صبباحب العمبببل اسببتبدال المهنببدس ، فإنبببه يتعببين عليببه قببببل مهلببة ال 

تبببباريخ االسببببتبدال ان يشببببعر المقبببباول بببببذلك ، وان يحببببدد فببببي إشببببعاره اسببببم وعنببببوان وتفاصببببيل خبببببرة 

المهنبببدس الببببديل . ولبببيس لصببباحب العمبببل أن يقبببوم بتعيبببين المهنبببدس الببببديل اذا كبببان للمقببباول اعتبببراض 

يبببان التفاصبببيل المؤيبببدة معقبببول عليبببه ،علبببى أن يقبببوم المقببباول بإشبببعار صببباحب العمبببل باعتراضبببه ،مبببع ب

 لذلك.

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

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

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

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

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

 

 

 الفصل الرابع 

 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 . العقد ووفقاً لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها
يتعبببين علبببى المقببباول ان يقبببدم التجهيبببزات و " وثبببائق المقببباول " المحبببددة فبببي العقبببد ، وجميبببع افبببراد جهبببازه  

المنفبببذ ، واللبببوازم والمسبببتهلكات وغيرهبببا مبببن األشبببياء والخبببدمات ، سبببواء كانبببت ذات طبيعبببة مؤقتبببة أو دائمبببة 
 صبببببالح أيبببببة عيبببببوب فيهبببببا . مهبببببام التصبببببميم والتنفيبببببذ وإنجببببباز األشبببببغال وا ألداء، ممبببببا هبببببو مطلبببببوب منبببببه 

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

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

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

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

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزٍء ما من االشغال الدائمة ، فعندها ومالم ينص على غير ذلبك  
 اصة :في الشروط الخ

 لإلجببراءاتيتعببين علببى المقبباول ان يقببدم الببى المهنببدس " وثببائق المقبباول"  لهببذا الجببزء مببن االشببغال وفقبباً  -أ 
 المنصوص عليها في العقد ، و

يشبترط ان تكببون " وثببائق المقباول " متسببقة مببع المواصبفات والمخططببات ، وان تببتم صبياغتها بلغببة االتصببال  -ب 
البى المخططبات  إلضبافتهاتشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها المهنبدس  ( وان1/4المحددة في المادة )

 بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و 
يعتبر المقاول مسؤوالً عن هبذا الجبزء مبن االشبغال ، وان يكبون هبذا الجبزء بعبد تنفيبذه وانجباز االشبغال موفيباً  -ج 

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

تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجبب العقبد ، وبشبكل مفصبل ، حتبى يبتمكن صباحب العمبل مبن 
صبالحه .  وال يعتبببر هببذا الجببزء مببن االشبغال  انببه قببد تببم انجببازه صبيانته وتشببغيله وفكببه وتركيبببه ومعايرتببه وا

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

 "Performance Security": ضمـان االداء  (4/2)
ز الالئبق لالشبغال ، وذلبك بالقيمبة ونبوع يتعين على المقاول ان يستصدر ) على حسابه ( ضمان االداء لغايبة االنجبا 

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

 هذه " المادة " .

ول " ، ( يوماً مبن تباريخ تسبلمه " كتباب القبب28يتعين على المقاول ان يقدم ضمان االداء الى صاحب العمل خالل ) 

 وان يرسل نسخة منه الى المهندس .
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ينبغي ان يكون الضمان صادراً عن كيان مالي ومن داخل الدولة ) او نظام تشبريعي آخبر ( موافبق عليهمبا مبن قببل  

صاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشبروط الخاصبة ، أو بصبيغة اخبرى يوافبق عليهبا صباحب 

 العمل .

المقبباول ان يتأكببد مببن ان يظببل ضببمان االداء سبباري المفعببول الببى ان ينفببذ المقبباول االشببغال وينجزهببا يتعببين علببى  

ويصلح اية عيوب فيها . اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضبائه ، وتببين ان المقباول لبن يكبون مخبوالً 

يومباً ، فإنبه يتعبين عليبه ان يقبوم بتمديبد ( 28بتسلم " شهادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ )

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

يتعين على صاحب العمل ان ال يقدم مطالبة بخصوص ضمان االداء اال فيما يخص المبالغ التي تستحق له بموجب  

 -العقد ، وذلك في الحاالت التالية :

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

 لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء ، او 

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

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

 تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 

ً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن طلبه 42اخفاق المقاول في اصالح اي عيب  خالل ) -ج  ( يوما

 بإصالح العيب ,او 

( ، وذلك بغض النظبر عمبا اذا كبان 15/2تخول صاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة ) الظروف التي -د 

 . باإلنهاءقد صدر اشعار 
يقيه مبن جميبع االضبرار والخسبائر والنفقبات ) بمبا فبي ذلبك االجبور  يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول و 

ب العمبل بخصبوص الضبمان ، وذلبك البى المبدى البذي يعتببر فيبه واالتعاب القانونية ( مما قد ينتج عن مطالبة صاح
 صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .

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

 "s Representative’Contractor ":   ممثل المقاول  (4/3)
المقبباول ان يعببين " ممثببل المقبباول " وان يعطيببه كامببل الصببالحيات الضببرورية لينببوب عنببه بموجببب  ينبغببي علببى 

 مقتضيات العقد .
ان يقبدم البى  –قببل تباريخ المباشبرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول  

الذي يقترحبه المقباول كممثبل لبه. واذا لبم تبتم الموافقبة المهندس ، للحصول على موافقته، اسم ومؤهالت الشخص 
عليه او تم حجبها الحقاً من قبل المهندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول ، فإنه يتعين على 

 المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهالت شخص اخر يكون مناسباً لهذا التعيين .
 يلغى استخدام ممثله او ان يستبدله ، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك .ال يحق للمقاول ان  
يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملبة للمنباظرة علبى تنفيبذ اشبغال المقباول ، واذا مبا تطلببت الظبروف  

المقباول ان يسبمي ببديالً مناسبباً بموافقبة  تغيب هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء تنفيذ االشغال ، فانبه يتعبين علبى
 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 ) 
ن يلغبي هبذا التفبويض فبي أي وقبت الحبق . يفوض بعض سلطاته او مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل ، وا

ولكن مثل هذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافبذاً اال اذا وافبق المهنبدس عليبه ، بعبد ان يتسبلم إشبعاراً مسببقاً موقعباً 
من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفّوض ومؤهالتبه والسبلطة او المهبام او الصبالحية التبي فبّوض 

 تم الغاؤها.بها او التي 
يجب ان يكون ممثبل المقباول وجميبع هبؤالء االشبخاص متمرسبين باسبتعمال لغبة االتصبال المحبددة بموجبب المبادة 

(1/4. ) 

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

واخطباء أي مقباول فرعبي او وكيلبه او مسبتخدميه ، كمبا لبو كانبت تلبك األفعبال أو  يعتبر المقاول مسؤوالً عن أفعال 

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

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

 مباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، وعمل أي مقاول فرعي ، وعن ال
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يشببترط فببي اتفاقيببة كببل مقاولببة فرعيببة ان تحتببوي علببى نصببوص تخببول صبباحب العمببل ان يببتم التنببازل عببن هببذه  -د 
( )عندما يلزم تطبيقها ( ، او في حالة انهاء العقد مبن قببل صباحب 4/5المقاولة الفرعية اليه ، بموجب المادة )

 ( .15/2م المادة )العمل بموجب احكا

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

في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب " ، وقيام المهندس )قبل  

عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين على  هذا التاريخ ( بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل

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

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

 "operation-Co": ـاون التع (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 

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل ، و  -ب 

 ات عامة مشّكلة قانونياً ،العاملين لدى اية سلط -ج 

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

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

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

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

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

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

 وبالطريقة المحددين في المواصفات .

 "Setting Out": تثبيت االشغال  (4/7)
وفة يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقاط االصبلية واالسبتقامات والمناسبيب المرجعيبة الموصب 

في العقد ، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول مسبؤوالً عبن دقبة التثبيبت لجميبع اجبزاء االشبغال ، 

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

ة المنصبوص عليهبا فبي العقبد ، او تلبك يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عن أية اخطباء فبي تحديبد تلبك النقباط المرجعيب 

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

اذا تكبد المقاول تبأخراً فبي تنفيبذ االشبغال و/او فبي كلفتهبا بسببب تنفيبذ اشبغال اعتمباداً علبى معلومبات مغلوطبة فبي  

ية ، ولم يكن بمقدور مقاول متمرسان يكتشف مثل هذه االخطباء بصبورة معقولبة وان يتالفبى التبأخير النقاط المرجع

و/أو زيببادة الكلفببة المترتبببة عليهببا ، فانببه يتعببين علببى المقبباول ان يرسببل إشببعاراً إلببى المهنببدس لتقببدير اسببتحقاقاته 

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

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

 ، و 

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

يها او ( ، ان يقوم باالتفاق عل3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، فانه يتعين عليه اعماالً للمادة ) 

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

 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ، و  -أ 

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

 تعرض هؤالء االشخاص للخطر ، و 
تبببببوفير التسببببببييج واالنببببببارة والحراسبببببة ومراقبببببببة االشببببببغال الببببببى ان يبببببتم انجازهببببببا وتسببببببليمها بموجببببببب  -د 
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 احكام " الفصل العاشر" ، و 
توفير اية اشغال مؤقتة ) بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يلزم ، بسبب تنفيذ  -هـ 

 والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .االشغال ، الستعمال وحماية الجمهور والمالك 

 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  (4/9)
يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلببات العقبد ، علبى ان يكبون هبذا النظبام متوافقباً  

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

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

والتنفيذ ، وعنبد اصبدار أي وثيقبة ذات طبابع فنبي البى المهنبدس ، فإنبه يجبب ان يظهبر علبى هبذه الوثيقبة مبا يثببت 

 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)
يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول الطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ، كل  

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

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

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

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

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

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

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

 وليس بالحصر ( ما يلي :

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

 درولوجية والمناخية ، و االحوال الهي -ب 

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

 قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و  -د 

طاقة ،   متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، وال -هـ 

 والمواصالت ، والماء ، وغيرها من الخدمات.

 ":كفاية " قيمة العقد المقبولة (4/11)

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

 قد اقتنع شخصياً بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و  -أ  

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

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

باستثناء ما قد يبرد خالفباً لبذلك فبي العقبد ، فبان " قيمبة العقبد المقبولبة " يجبب ان تغطبي جميبع التزامبات المقباول  

إن وجبدت ( وكبل االشبياء الضبرورية لتنفيبذ االشبغال وانجازهبا  –وبة في العقد ) بما فيهبا المببالغ االحتياطيبة المطل

 بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها .

 "Unforeseeable Physical Conditions"االوضاع المادية غير المنظورة  : (4/12)
ديببة الطبيعيببة والعوائببق االصببطناعية وغيرهببا مببن العوائببق يقصببد بمصببطلح " االوضبباع الماديببة " : االوضبباع الما 

الطبيعية والملوثات التي قبد يواجههبا المقباول فبي الموقبع عنبد تنفيبذ االشبغال ، بمبا فيهبا االوضباع تحبت السبطحية 

 والهيدرولوجية ، ولكنها ال تشمل االحوال المناخية .

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

بها في اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وعلبى ان يتضبمن االشبعار وصبفا لهبا وبيبان االسبباب التبي حبدت ببه العتبارهبا 

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

مببا يتعببين علببى المقبباول مواصببلة تنفيببذ االشببغال ، متخببذاً االحتياطببات المعقولببة والمناسبببة تجبباه هببذه " االوضبباع ك 

المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكّل أي مبن هبذه التعليمبات تغييبراً ) 

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

اذا واجه المقاول مثل هذه االوضاع المادية غير المنظبورة ، والبى المبدى البذي يمكبن اعتبارهبا كبذلك وقبام بارسبال  

إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخراً في مبدة االنجباز و/او كلفبة مبا بسبببها ، فانبه يكبون مسبتحقاً مبع مراعباة 
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 -، 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 

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

 ( 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 

 نظر الى ذلك المدى . تقدير االمرين الموصوفين في البندين ) أ ، ب ( اعاله ، وذلك بال -2 

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

، ان يتحببرى فيمببا اذا كانببت األوضبباع الماديببة األخببرى فببي أجببزاء األشببغال المماثلببة ) ان وجببدت( افضببل ممببا كببان 

قديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضاع المواتيبة ، منظوراً ) بصورة معقولة ( عند ت

( ان يقبدر او يصبل باالتفباق علبى تخفبيض الكلفبة بسببب تلبك األوضباع 3/5يجوز للمهنبدس باتبباع أسبلوب المبادة )

عبديالت الناتجبة عبن المواتية ، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمبة العقبد وشبهادات البدفع ، اال ان محصبلة الت

البنببد "ب" أعبباله وهببذه الخصببميات ، باعتبببار كببل األوضبباع الماديببة التببي تمببت مواجهتهببا فببي أجببزاء مماثلببة مببن 

 األشغال ، يجب ان ال تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.
نبد تقبديم عبرض للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية ، كما كان يتوقعها المقباول ع 

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

 "Rights of Way and Facilities"حق المرور والتسهيالت :  (4/13)
يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و/أو المؤقتة التي تلزمه ، بما فيها طريبق  

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

 مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .

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

 ر ، او راحة الجمهو -أ 

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

 االخرين .

كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسبائر والنفقبات ) بمبا فيهبا اتعباب ونفقبات  

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

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

ار نتيجببة لحركببة مببرور منببه ان يبببذل الجهببود المعقولببة لتجنببب االضببرار بببالطرق او الجسببور وحمايتهببا مببن االضببر

 المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة . 

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط : 

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

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

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

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.   -هـ 

 "Transport of Goods ":  نقـل اللوازم  (4/16)
 فاً لذلك ، فانه :ما لم ينص في الشروط الخاصة خال 

( يومباً عبن  تباريخ وصبول ايبة تجهيبزات او قطعبة 21يتعين على المقاول ان يشبعر المهنبدس بمبدة ال تقبل عبن ) -أ 

 رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع , و 

م يكببون المقبباول مسببؤوال عببن التوضببيب والتحميببل والنقببل واالسببتالم والتنزيببل  والتخببزين وحمايببة كببل اللببواز -ب 

 وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال ، و 

 يتعبببببين علبببببى المقببببباول ان يعبببببوض صببببباحب العمبببببل ويحميبببببه مبببببن أيبببببة اضبببببرار او  خسبببببائر او نفقبببببات  -ج 
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) بمببا فيهببا االتعبباب واالجببور القانونيببة ( ممببا قببد يببنجم عببن أي   ضببرر يحصببل نتيجببة لنقببل اللببوازم ، وان يقببوم 

 تج عن عمليات النقل .بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تن

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

ن موافقة المهندس، لتنفيذ االشغال، وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدو

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

 "Protection of the Environment            "حماية البيئة: (4/18)
  يتعببببببببين علببببببببى المقبببببببباول اتخبببببببباذ جميببببببببع الخطببببببببوات المعقولببببببببة لحمايببببببببة البيئببببببببة ) داخببببببببل الموقببببببببع 

وخارجه ( وان يحّد من احداث االزعاج او الضبرر لالفبراد او للمتلكبات نتيجبة للتلبوث او الضبجيج او غيبره ممبا قبد 

 ينتج عن عمليات التنفيذ .

كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة االنبعاثات ، ومقدار الصرف السبطحي والتبدفق النباتج عبن نشباطاته ، ال  

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

 "Electricity, Water and Gas       "الكهرباء والماء والغاز: (4/19)
يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة والمباء والخبدمات األخبرى التبي قبد يحتاجهبا ، باسبتثناء مبا هبو منصبوص  

 عليه .

ي استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتبوفرة فبي الموقبع لغبرض تنفيبذ األشبغال ، للمقاول الحق ف 

حسب التفاصيل ومقابل األسعار المبينة في المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقتبه أيبة أدوات 

 تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .

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

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

 دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

 مل والمواد التي يقدمها: معدات صاحب الع (4/20)

"                      Issue Materials-Employer’s Equipment and " 
فبببي تنفيبببذ  -إن وجبببدت–يتعبببين علبببى صببباحب العمبببل ان يسبببمح للمقببباول باسبببتعمال " معبببدات صببباحب العمبببل "  

م يببنص علببى غيببر ذلببك األشببغال وفقبباً للتفاصببيل والترتيبببات ومقابببل األسببعار المحببددة فببي المواصببفات ، ومببا لبب

 في المواصفات :

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

المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات صباحب العمبل " أثنباء قيبام  مسبتخدمي المقباول بتشبغيلها أو    -ب 

 قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .

ال " وفق االسعار المحبددة " مقاببل اسبتعمال معبدات صباحب العمبل باالتفباق او يتم تحديد الكميات وبدالت االستعم 

( ويتعبين علبى المقباول دفبع هبذه المببالغ البى صباحب 3/5،  2/5بالتقدير من قبل المهنبدس وفقباً الحكبام المبادتين )

 العمل .

يمها مجانباً )إن وجبدت( وفقباً ببالمواد التبي يلتبزم بتقبد –دون مقاببل( –يتعين علبى صباحب العمبل ان يبزود المقباول  

للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان يقبوم وعلبى مسبؤوليته ونفقتبه  بتزويبد تلبك 

المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد ، ويقبوم المقباول بمعاينتهبا ظاهريباً ، واعبالم المهنبدس فبوراً عبن أي 

ومبا لبم يكبن قبد تبم االتفباق ببين الفبريقين علبى غيبر ذلبك ، فعلبى صباحب العمبل ان   نقص او عيب او قصور فيهبا ،

 يصحح فوراً أي نقٍص او عيٍب او قصوٍر فيها . 

بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد المجانية في عهبدة المقباول وتحبت حمايتبه ومراقبتبه ، اال ان التبزام  

عفببي صباحب العمبل مبن المسببؤولية عبن أي نقبٍص او قصبوٍر او عيببٍب ممبا لبم يكببن المقباول بمعاينتهبا وحمايتهبا ال ي

 باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .

 "Progress Reports ":  تقارير تقدم العمل (4/21)
مببا لببم يببنص علببى غيببر ذلببك فببي الشببروط الخاصببة ، فإنببه يتعببين علببى المقبباول ان يعببد تقببارير تقببدم العمببل الشببهرية  

( نسخ ، على ان يغطي التقرير االول منه الفترة حتى نهاية الشبهر البذي يلبي تباريخ 6ويسلمها الى المهندس على )
 ( أيام من آخر يوم من الفترة المتعلقة بها .7المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهرياً ، خالل )

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

 يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : 
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الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحبل التصبميم ) إن وجبدت( ، وثبائق المقباول،  -أ 

االنشاء، التركيب واالختبارات، وشاملة لكبل مرحلبة مبن  مراحبل  طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع،

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

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ، و -ب 

التجهيبزات والمبواد : بيبان  اسبماء المصبنعين وامباكن التصبنيع ونسببة  فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية مبن -ج 

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

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

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

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

تفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطبرة وأيبة نشباطات مرتبطبة ببالنواحي البيئيبة احصاءات السالمة العامة شاملة ال -ز 

 والعالقات العامة ، و 

المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشبغال والتقبدم المخطبط لبه ، مبع بيبان تفاصبيل الوقبائع او الظبروف التبي قبد  -ح 

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

 "Security of the Site ":  األمن في الموقع  (4/22)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 يكون المقاول مسؤوالً عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و  -1 
ي الموقببع محصببورين بببأفراد المقبباول صبباحب العمببل وأي يكببون مسببتخدمي المقبباول المصببرح لهببم بالتواجببد فبب -2 

اشخاص آخرين يتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهنبدس باعتببارهم مخبولين بالتواجبد كبأفراد 
 مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site": عمليات المقاول في الموقع  (4/23)
ن علببببى المقبببباول ان يحصببببر عملياتببببه فببببي الموقببببع وايببببة مسبببباحات اخببببرى قببببد يحصببببل المقبببباول عليهببببا ، يتعببببي 

ويوافببببق عليهببببا المهنببببدس علببببى اعتبارهببببا سبببباحات عمببببل ، كمببببا يتعببببين عليببببه ان يتخببببذ جميببببع االحتياطببببات 
الضبببرورية لالبقببباء علبببى معبببدات المقببباول وافبببراده ضبببمن حبببدود الموقبببع وهبببذه السببباحات االخبببرى ، بحيبببث يبببتم 

 تجنب التعدي على االراضي المجاورة .
علبببى المقببباول، اثنببباء تنفيبببذه االشبببغال ، ان يحبببافظ علبببى الموقبببع خاليببباً مبببن جميبببع العوائبببق غيبببر الضبببرورية ،  

وان يقبببوم بتخبببزين او اخببببراج المعبببدات الفائضبببة عببببن االسبببتعمال ، وان ينظبببف الموقببببع مبببن جميبببع االنقبببباض 
 د مطلوبة .والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تع

علببببى المقبببباول ، عنببببد صببببدور شببببهادة تسببببلم االشببببغال ، ان يقببببوم بتنظيببببف كببببل اجببببزاء الموقببببع او االشببببغال  
المتعلقبببة بشبببهادة التسبببلم تلبببك ، وان يزيبببل مبببا ببببه مبببن المعبببدات والمبببواد الفائضبببة عبببن االسبببتعمال ، وكبببذلك 

وقبببع واالشبببغال نظيفبببة وفبببي وضبببع النفايبببات واالنقببباض واالشبببغال المؤقتبببة ، بحيبببث يتبببرك تلبببك االجبببزاء مبببن الم
آمببببن ، اال انببببه يجببببوز للمقبببباول ان يحببببتفظ فببببي الموقببببع حتببببى نهايببببة " فتببببرة االشببببعار بببببالعيوب " ، بمببببا قببببد 

 يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 

 "Fossils "االثريات :  (4/24)
المنشببببآت وغيرهببببا مببببن المتبقيببببات او المببببواد ذات توضببببع جميببببع المببببواد المتحجببببرة او النقببببود او االدوات او  

القيمببببة الجيولوجيببببة او االثريببببة التببببي تكتشببببف فببببي الموقببببع تحببببت رعايببببة صبببباحب العمببببل وتصببببرفه . وعلببببى 
المقببباول اتخببباذ كبببل التبببدابير المعقولبببة لمنبببع أفبببراده او أي اشبببخاص اخبببرين مبببن ازالتهبببا او االضبببرار ببببأي مبببن 

 هذه المكتشفات .
قببباول عنبببد اكتشبببافه لمثبببل هبببذه الموجبببودات ، ان يشبببعر المهنبببدس فبببوراً بوجودهبببا ، وعلبببى كمبببا يتعبببين علبببى الم 

 المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها . 
واذا تكببببد المقببباول تبببأخراً فبببي مبببدة التنفيبببذ و/ او كلفبببة مبببا نتيجبببة امتثالبببه لتلبببك التعليمبببات ، فعليبببه ان يرسبببل  

 ( بخصوص ما يلي : 20/1ستحقاقته مع مراعاة احكام المادة )إشعاراً آخر الى المهندس لتقدير ا
تمديبببد مبببدة االنجببباز بسببببب هبببذا التبببأخير ، اذا كبببان االنجببباز تبببأخر او سبببوف  يتبببأخر ، وذلبببك بموجبببب المبببادة  -أ 

 ( ، و 8/4)
 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفبببباق عليهببببا أو 3/5بالتصببببرف وفقبببباً للمببببادة )ويقببببوم المهنببببدس بعببببد تسببببلمه هببببذا اإلشببببعار االخببببر ،  

 إجراء التقديرات لهذه االمور .
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 الفصل الخامس 

ون  المقـاولون الفرعيون المسمَّ

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعريف المقاول الفرعي المسّمى : (5/1)

"              Definition of Nominated Subcontractor" 
 رعي :يعرف بمقاول فرعي مسَمى في هذا العقد أي مقاول ف 

 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 Nomination"االعتراض على التسمية :  (5/2)
ير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى, له اعتراض معقول عليه ، على ان يقوم ان المقاول غ 

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

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

 -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 

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

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

 ان وجدت ( :
ؤوليات ( على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمس1) 

 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) 

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

 دفعات للمقاولين الفرعيين المسميين:ال (5/3)

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

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

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

(5/4.) 

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

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

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

 بما يلي :

 تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس ، او  -أ  

قاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه المبالغ او ( اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن الم1)-ب 

 يرفض دفعها ، و 

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

 اجرائه .

ول الفرعــــي المسمى عندئٍذ يجوز لصاحب العمل ) بناء على تقديره منفرداً ( ، أن يأمر بالدفع الى المقا 
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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(  

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

 مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى.

 

 

 

 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)

"                               orbLas of Rates of Wages and Condition" 
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 

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

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

 صناعية مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول .

 االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : (6/3)

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

 ضمن افراد صاحب العمل .

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

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

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

 في العمل .

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

 المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا :
 كان منصوصاً على خالف ذلك في العقد ، أو   -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 .

 "Laborfor Staff and  Facilitiesالمرافق للمستخدمين والعمال : (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.

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

 الدائمة كمكان دائم او مؤقت القامتهم .



 

Page 32 of 116 

 

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

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

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

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

 ة العامة ولمنع انتشار االوبئة .الصح

ً 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 

ائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السياق يتعين على المقاول اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوق

 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  

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

 الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .

 "Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاول : (6/8)
ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيي واختبار  

 الشغال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته . ا

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

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

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

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

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

 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 

 أو  انه يقوم بواجباته بشكل غير كاٍف او باهمال ، -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. 

 سجالت مستخدمو ومعدات المقاول  : (6/10)

"rds of Contractor`s Personnel and EquipmentReco" 
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 

لنماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ينجز المقاول أي السجالت الى المهندس كل شهر حسب ا

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

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

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)
ناعة المواد ، وجميع اعمال التنفيذ االخرى يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات ، وانتاج وص 

 على النحو التالي :

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

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

 لى غير ذلك (. باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد ع -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 :
 د، وذلك على نفقة المقاول ، و عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العق -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)
 يلي :يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما  
الببببدخول بيسببببٍر الببببى كببببل أجببببزاء الموقببببع والببببى جميببببع االمبببباكن التببببي يببببتم الحصببببول علببببى المببببواد  -أ 

 الطبيعية منها.
ان يتمكنبببببوا خبببببالل االنتببببباج والتصبببببنيع واالنشببببباء ، ) فبببببي الموقبببببع وخارجبببببه ( مبببببن الفحبببببص  -ب 

زات والمعاينبببببة والقيببببباس واختببببببار المبببببواد والمصبببببنعية ، والتحقبببببق مبببببن تقبببببدم تصبببببنيع التجهيببببب
 وانتاج وصناعة المواد .

يتعببين علبببى المقببباول ان يتبببيح الفببراد صببباحب العمبببل الفرصبببة الكاملبببة للقيببام بهبببذه االنشبببطة ، بمبببا فبببي  

ذلبببك تبببوفير حببببق البببدخول والتسببببهيالت ، والتصببباريح ، وادوات السببببالمة ، علمببباً بببببأن قيبببام المقبببباول 

 بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية .
كمببا يتعببين علببى المقببباول اشببعار المهنببدس عنبببدما يببتم تجهيببز االشببغال وقببببل تغطيتهببا او حجبهببا عبببن  

النظبببر ، او توضبببيبها بقصبببد التخبببزين او النقبببل . وعلبببى المهنبببدس ان يجبببري الفحبببص او المعاينبببة او 

 القيببباس او االختببببار دون أي تبببأخير غيبببر معقبببول ، او ان يعلبببم المقببباول انبببه الحاجبببة الجبببراء الكشبببف

متببى طلببب منببه المهنببدس  –عليهببا . أمببا اذا اخفببق المقبباول فببي إشببعار المهنببدس ، فانببه يترتببب عليببه 

ان يكشببببف عببببن االشببببغال التببببي تمببببت تغطيتهببببا ، ثببببم يعيببببدها الببببى وضببببعها السببببابق واصببببالح  –ذلببببك 

 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 ،  

والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادراً مؤهالً وخبيراً ، مما يلزم  والكهرباء والمعدات والمحروقات

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

 ومكان اجراء االختبار الي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من االشغال. 

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

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

فان كلفة االضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ، 

 تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى . 

( ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً بمدة ال تقل عن ) 
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لمقاول أن لحضور االختبارات . واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ، فانه يمكن ل

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

 االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .

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

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

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

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام  -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 .

ة لالختبارات ، فاذا وجد المهندس يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، دون توان ، تقارير مصدق 
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.

 "Rejection" الرفـض : (7/5)

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

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

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

 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  

بد كلفة اضافية االختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تك

( 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)
مات الى بالرغم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة ، يتمتع المهندس بصالحية اصدار التعلي 

 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 

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

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

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

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

 كما هو مبين في الفقرة )ج( اعاله . االستعجال 

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 2/5لى المقاول ، اعماالً للمادة )بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين ع

 المترتبة على مثل هذا االخفاق .

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

Ownership" 
بح ملكاً لصاحب العمل إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يص 

 ) خالياً من أي رهن او حقوق للغير ( اعتباراً من التاريخ األبكر مما يلي :

 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  
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 وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :

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

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

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

 

 الفصل الثامن 

 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق العمل 
 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 

           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 القبول. 

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

 ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

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

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

 تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 

لالشغال بكاملها او الي قسم منها ،  بحيث يمكن انجاز كل االشغال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة  -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 8/1ة )المباشرة بموجب الماد ً ان يقدم برنامجا ( كما يتعين عليه ايضا

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

: 

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

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

 ، والتركيب واالختبار ، و 

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

 عيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و بيان تسلسل وموا -ج 

 تقريرا مسانداً يتناول : -د 

 الوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و -(1) 

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

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

بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى عدم  –( يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج 21خالل ) –وما لم يقم المهندس  

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

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

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

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

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

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

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

 " . معدل الى المهندس اعماالً الحكام هذه " المادة

    "Extension of Time for Completion" تمديد مدة االنجاز : (8/4)
بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او كان متوقعاً  –( 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 : 
( ، او أي تغير  جوهري آخر 13/3التغييرات ، اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة ) -أ 

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

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

 لحسابه في الموقع .

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

ر في ( فان له ان يعيد النظ20/1( 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 : 

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

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

 (. 8/4الفقرة )ب( من المادة ) 

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

 ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح االنجاز متعذراً خالل مدة االنجاز ، و/ او  -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 )  ولم  (، عندئٍذ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته  8/4يكن ذلك راجعا

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

 ه ضمن مدة االنجاز .المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمام

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  تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول

عمالً باحكام المادة  –عدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاولادت هذه االساليب الم

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

 ( الحقاً. 8/7بموجب المادة ) 
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  "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 )  

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

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

 وجدت ( كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة .

على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق ، فيما عدا حالة انهاء العقد  تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق 

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

ي يتحملها من أي من التزاماته النجاز االشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته االخرى الت

 بموجب العقد .

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

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

 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،  8/9المقاول ، فإن احكام المواد التالية ) 

 "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 )  
( ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدير ما يستحقه المقاول عمالً  8/8

 ( بخصوص :  20/1باحكام المادة ) 

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

 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 

ديراته ( لالتفاق على او اعداد تق3/5وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار ، يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة ) 
 بشأن هذه االمور .

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

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

 ( .8/8كام المادة )على االشغال عمالً باح

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

"      Payment for Plant and Materials in Event of Suspension“ 

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

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

قبببام المقببباول باالشبببارة علبببى ان تلبببك التجهيبببزات و/او المبببواد اصببببحت ملكببباً لصببباحب العمبببل وفقببباً للتعليمبببات  -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 28يصرح له باستئناف العمل, فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ ) ( يوما

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

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

 ( .16/2للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من قبله عمالً باحكام المادة )
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 "umption of WorksRes"استئناف العمل : (8/12)
اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما  

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

 التعليق .عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة 

 

 

 الفصل التاسع 

 االختبارات عند االنجاز 
TESTS ON COMPLETION 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 ( يوماً بعد هذا الموعد ، في اليوم او االيام التي يقوم المهندس بتحديدها . 14هذه االختبارات خالل)

ثار عند تقييم نتائج " االختبارات عند االنجاز" ، يتعين على المهندس اعتبار هامي تفاوت ال 

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

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

 مصدق بنتائج تلك االختبارات الى المهندس .

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

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

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

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

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

 المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.

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

صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االختبارات 

 وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .

 "Retesting"اعادة االختبار : (9/3)
اذا اخفقت االشغال او أي قسم منها باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام المادة  

( عليها . ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته الي جزء من 7/5)

 االشغال ذي العالقة ، على ان تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف .

 

(9/4) 

 

 االخفاق في اجتياز االختبارات عند االنجاز :

"on CompletionFailure to Pass Test " 
اذا اخفقت االشغال ، او أي قسم منها ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتها بموجب  

 ( ، فان المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية : 9/3المادة )

 ( ، او 9/3بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ) أن يأمر -أ 

اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من  -ب 

االشغال او أي قسم منه، فللمهندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( ، 

يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن وفي هذه الحالة 
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 ج(، او -11/4احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. -ج 

في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعاله ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى  

ً لل ً لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة وفقا عقد ، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبا

االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق ، وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االخفاق 

باحدى  محدداً في العقد ) أو حددت طريقة احتسابه ( ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم التخفيض

 الطريقتين التاليتين : 

يدفع مقابله  ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ) كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ( و -1 

 قبل اصدار شهادة تسلم االشغال ، او 

 ( .3/5( و )2/5ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين )  -2 

 

 الفصل العاشر

 من قبل صاحب العمل  تسلّم االشغال
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 ) 

 يتعين ان يتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما : 
ً 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 
يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكـام هـذه "  المادة  -2 

. " 

( 14ال يقل عن ) يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد 

ً من التاريخ الذي تكون فيه االشغال  انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم, واذا  -برأي المقاول –يوما

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

 من تاريخ تسلمه طلب المقاول : ( يوماً 28يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خالل ) 

ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال ، او أي قسم منها ،  -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 –ها أو أي قسم من -على استعمال االشغال 

 هذه االعمال واصالح هذه العيوب (، او 

ً االسباب ، ومحدداً العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه حتى  -ب  ان يرفض الطلب ، مبينا

ز مثل هذا العمل قبل التقّدم يمكن اصدار شهادة تسلم االشغال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجا

 باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة " .

( يوماً، 28أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ ) 

ً للع قد، 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 Works         ”تسلم اجزاء من االشغال : (10/2)
االشغال  ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من –بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً  –يجوز للمهندس  

 الدائمة .
ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ) بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوص  

عليه في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ( اال اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة 

 ام أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم ، فإنه : تسلم االشغال لذلك الجزء . اما اذا قام صاحب العمل باستخد
 يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ، و  - أ 
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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 
بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصة  

اول ان للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز", وعلى المق

ً ، وقبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب "  يقوم باجراء تلك االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليا

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

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

 ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . 

( باالتفاق على تلك 3/5سلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم عمالً باحكام المادة )ويتعين على المهندس، بعد ت 

 الكلفة والربح او تقديرهما .

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال )غير القسم ( فان تعويضات التأخير عما تبقى من االشغال  

م ما من االشغال ) ان وجد ( اذا تم تسلم يجب تخفيضها, وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قس

جزء ما منه، يتم تخفيضها ايضاً, اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء 

الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية لالشغـال او القســم من االشغـــال ) حسب واقع الحال ( 

(، ان يقوم باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة 3/5 باحكام المـادة )ويتعين على المهندس عمالً 

بهذه النسب, علماً بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة 

 ( وال تؤثر على قيمة الحد االقصى لها .8/7)

 

 

 

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

"                             Interference with Tests on Completion“ 
( يوماً الي سبب يعتبر 14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز"  

لحال ( انه قد صاحب العمل مسؤوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ) حسب واقع ا

 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 يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقا

ً قبل ان قضاء " فترة االشعار بالعيوب ", باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمليا

ً يتضمن اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب 14وعلى المهندس ان يرسل اشعاراً بمهلة ) ( يوما

 الشروط ذات العالقة في العقد .

عند  اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات 

، فللمقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة  االنجاز

 -( ، بخصوص :20/1)

أي تمديد في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك  -أ 

 ( .8/4بموجب المادة )

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

( باالتفاق عليها أو 3/5أن يقوم إعماالً للمادة ) -بعد تسلمه الشعار المقاول –وعلى المهندس  -ث

 إعداد التقديرات المتعلقة بهذه األمور.

 تتطلب اعادتها الى وضعها السابق : االسطح التي (10/4)

                                  “ing ReinstatementSurfaces Requir” 
ً لذلك في شهادة تسلم االشغال ، فان شهادة التسلم الي قسم او جزء ما من   باستثناء ما نص عليه خالفا

االشغال ، ال يمكن اعتبارها تصديقاً على انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها 

 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" 
 لغاية ان تكون االشغال ووثائق المقاول ، واي قسم منها ، في الحالة التي يتطلبها العقد  

) باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار 

 المتعلقة بها ، او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملياً ، فانه يتعين على المقاول : بالعيوب " 

انجاز أي عمل متبق اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، خالل مدة معقولة وفقاً  -أ 

 لتعليمات المهندس ، و 

ً لتعليمات صاحب العمل  تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر -ب   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 Defects"كلفة اصالح العيوب : (11/2)
ب(على مسؤوليته ونفقته الخاصة،اذا -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 

 او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد ، او تقديم تجهيزات  -ب 

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -ج 

اما اذا كانت ، والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر ، كلياً او جزئياً فانه يجب ابالغ  

واٍن وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق احكام المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ) او نيابة عنه ( دون ت

 ( المتعلقة باجراء التغييرات .13/3المادة )

 تمديد فترة االشعار بالعيوب : (11/3)

”                              of Defects Notification Period Extension“ 

ي قسبببم منهبببا بموجبببب لصببباحب العمبببل الحبببق فبببي تمديبببد فتبببرة االشبببعار ببببالعيوب فبببي االشبببغال او أ 

والبببى الحبببّد البببذي تكبببون فيبببه هبببذه االشبببغال او أي قسبببم منهبببا او أي بنبببد رئيسبببي مبببن  (،2/5المبببادة )

التجهيببببزات ) حسببببب واقببببع الحببببال بعببببد تسببببلمه( ال يمكببببن اسببببتعماله لالغببببراض المقصببببودة منببببه ، 

  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 16/1اجراءات المقاول بموجب احكام المادة )

ف تنقضي به تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سو

 فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك .

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

ل معقول الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر الصالح تلك العيوب او االضرار عنه ( ان يرسل اشعاراً بشك

 قبل انقضائه .

واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك ان يتم  

اءات التالية ( ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجر11/2االصالح على حساب المقاول اعماالً للمادة )
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 ) حسب اختياره ( : 

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

 –ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

عمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح العيب ان يدفع الى صاحب ال –( 2/5اعماال للمادة )

 او الضرر .

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

 ( ، او 3/5مقابلها حسب اجراءات المادة )

مبببن االسبببتفادة  اذا كبببان العيبببب او الضبببرر يبببؤدي البببى حرمبببان صببباحب العمبببل بصبببورة جوهريبببة، -ج 

الكاملبببة مبببن االشبببغال أو أي جبببزء رئيسبببي منهبببا فلبببه ان ينهبببي العقبببد بكاملبببه، او انهببباءه بالنسببببة 

لببببذلك الجببببزء الرئيسببببي منهببببا ممببببا ال يمكببببن اسببببتخدامه لالغببببراض المقصببببودة منببببه، وبببببدون 

االجحبباف بأيبببة حقبببوق اخببرى تترتبببب لصببباحب العمببل بموجبببب العقبببد، او غيببر ذلبببك مبببن االسبببباب، 

ون لصبباحب العمببل الحببق فببي اسببترداد جميببع المبببالغ التببي تببم دفعهببا علببى االشببغال او وبحيببث يكبب

علبببى ذلبببك الجبببزء ) حسبببب واقبببع الحبببال ( مضبببافاً اليهبببا نفقبببات التمويبببل ونفقبببات التفكيبببك واخبببالء 

 الموقع واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول .

      "ve Workoval of DefectimRe    "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  –على موافقة صاحب العمل 

يزيد قيمة ضمان االداء بما يعادل كامل قيمة تالفة ، اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان 

 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 28جراء أي من االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل )ا

 اصالح العيب او الضرر .

يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها االختبارات السابقة ، اال ان كلفة  

العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن 

 ( 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  

بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل " ، اال فيما ال يتعارض مع  بصورة معقولة الغراض الوفاء

 االعتبارات االمنية المعقولة لصاحب العمل .

 "Contractor to Search"   واجب المقاول في البحث عن االسباب : (11/8)
ان يبحببببث بموجببببب توجيهببببات المهنببببدس عببببن  –اذا طلببببب المهنببببدس ذلببببك  –يتعببببين علببببى المقبببباول  

ي عيبببب فبببي االشبببغال, ومبببا لبببم تكبببن كلفبببة اصبببالح العيبببوب علبببى حسببباب المقببباول بموجبببب اسبببباب أ

( ، فانبببه يتعبببين علبببى المهنبببدس ان يقبببدر الكلفبببة المترتببببة علبببى عمليبببة البحبببث 11/2احكبببام المبببادة )

( إمبببا باالتفببباق او باعبببداد التقبببدير 3/5عبببن االسبببباب ، مبببع رببببح معقبببول ، بموجبببب احكبببام المبببادة )

 هما الى قيمة العقد .الالزم لها واضافت

 "Performance Certificate":                  شهادة االداء (11/9)
ال يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة االداء " للمقاول  

 طلوبة منه بموجب العقد . مبيناً فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات الم

( يوماً من بعد انقضاء آخبر فتبرة مبن فتبرات 28يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة االداء " خالل ) 

ان يكبون المقباول قبد قبدم جميبع " وثبائق المقباول "  االشعار بالعيوب ، او في اقرب فرصبة ممكنبة, بعبد

صبالح ايبة عيبوب فيهبا ، كمبا يبتم ارسبال نسبخة مبن وانجز االشغال وتم اختبارهبا بكاملهبا بمبا فبي ذلبك ا

 شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 ان " شهادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةً لقبول االشغال . 

 "Unfulfilled Obligations " االلتزامات غير المستوفاه : (11/10)
مسؤوالً عبن الوفباء ببأي التبزام لبم ينجبزه لتاريخبه.  بعد ان يتم صدور " شهادة االداء "، يبقى كل فريق  
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وعليه ، يظّل العقد ساري المفعول بين الفريقين الى ان يتم تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المسبتوفاة 

. 

 "Clearance of Site ":                        اخالء الموقع (11/11)
داء ، ان يزيببل مببن الموقببع مببا تبقببى مببن معببدات المقبباول ، يتعببين علببى المقبباول ، عنببد تسببلمه لشببهادة اال 

 والمواد الفائضة  والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة .

( يومبباً مببن بعببد تبباريخ تسببلم 28واذا لببم تكببن جميببع هببذه المعببدات واللببوازم قببد تمببت ازالتهببا خببالل ) 

بيببببع او يببببتخلص مببببن صبببباحب العمببببل لنسببببخة " شببببهادة االداء " ، فانببببه يحببببق لصبببباحب العمببببل ان ي

بقاياهبببا ،  ويكبببون صببباحب العمبببل مخبببوالً ببببأن يسبببترد التكببباليف التبببي تكببببدها التمبببام عمليبببة البيبببع او 

 التخلص واستعـادة الموقـع .

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع . اما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقه صباحب  

 ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل . العمل ، فانه يتعين على المقاول

 

 

 

 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 " . 

يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشعاراً معقبوالً إلبى ممثبل المقبـاول ، عندما  

 والذي يتعين عليه : 

ان يمتثل دون تبواٍن امبا بالحضبور او ان يرسبل ممبثالً آخبر مبؤهالً لمسباعدة المهنبدس فبي اجبراء  -أ 

 الكيل ، أو

 منه . ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس  -ب 

 اذا تخلبببف المقببباول عبببن الحضبببور او ارسبببال ممثبببل عنبببه ، فعنبببدها يعتببببر الكيبببل البببذي يعبببده المهنبببدس  

 ) أو من ينوب عنه ( مقبوالً ككيل صحيح . 

وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ، فانه  

ها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق يتعين على المهندس اعداد

عليها مع المهندس ، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة . فاذا تخلف المقاول عن الحضور تعتبر القيود 

 مقبولة وصحيحة 

إنبه يتعبين عليبه أن أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقبع عليهبا بالموافقبة، ف

يشعر المهندس بذلك، مبيناً األمور التي يزعم بأنها غير صحيحة فبي تلبك القيبود ويتعبين علبى المهنبدس 

بعببد تسببلمه لهببذا اإلشببعار، أن يقببوم بمراجعببة القيببود فإمببا أن يؤكببدها، أو أن يعببدل عليهببا وفببي حالببة أن 

 مبن بعبد تباريخ دعوتبه لتفحصبها، فإنهبا ( يومباً 14المقاول لبم يرسبل ذلبك اإلشبعار إلبى المهنبدس خبالل )

 تعتبر مقبولة وصحيحة.

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

 التالي :

 1-  ً  صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة ، و  تكال االشغال كيالً هندسيا

 يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق. -2 

 "Evaluation"تقدير القيمة: (12/3)
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أن  –( 3/5ادة )عمالً باحكبام المب –باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس  

يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال ، وذلك باعتماد الكيبل 

( اعبباله ، وبسببعر الوحببدة 12/2و  12/1الموافببق عليببه او الببذي يببتم تقببديره بموجببب احكببام المببادتين )

 المناسب للبند .

و محدد فبي العقبد ، فباذا لبم يكبن هبذا البنبد موجبوداً ، يعتمبد سبعر يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما ه 

الوحببدة لبنببد مشببابه . ومببع ذلببك فانببه يلببزم تحديببد سببعر وحببدة مناسببب جديببد لبنببد مببا مببن االشببغال ، فببي 

 الحالتين التاليتين :

ونة في %( من الكمية المد25على )او ينقص ( اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد 1) -أ 

 جدول الكميات او أي جدول آخر، و 

%( من 2( كان حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد لهذا البند ، يتجاوز )2)  

 قيمة العقد المقبولة "، و 

بما  اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند) بالزيادة او النقصان ( ( كان الختالف الكمية هذا 3)  

 %(، و 1يزيـد علـى )

 (  إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ، او 4)   

 ( ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و 1)-ب 
 ( انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و 2) 
ال يوجد له سعر وحبدة محبدد مناسبب الن طبيعبة العمبل فيبه ليسبت متشبابهة مبع أي بنبد مبن ( انه 3) 

 بنود العقد, او ان العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول اثر  

 ين ) أ ( و / أو ) ب ( اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها . االمور الموصوفة في الفقرت

واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة  

 المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .
ان يحبين وقبت االتفباق علبى سبعر الوحبدة المناسبب او تقبديره فإنبه يتعبين علبى المهنبدس ان يقبوم والى  

 بوضع سعر وحدة مؤقت الغراض شهادات الدفع المرحلية .

 ”Omissions:”   االلغاءات (12/4)
تبم االتفباق عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً مبا )أو كبالً ( مبن التغييبر ) االمبر التغييبري ( ، ولبم يكبن قبد  

 على تحديد قيمته ، فانه :
اذا كان المقاول سوف يتكببد ) او قبد تكببد ( كلفبة مبا كبان مفترضباً فيهبا ان تكبون مغطباة بمبلبغ يشبكل  -أ 

 جزءاً من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل االلغاء ، و 

 يشكل جزءاً من قيمة العقد ، و  بالغاء العمل سوف ينتج عنه ) او نتج عنه ( ان هذا المبلغ ال -ب 
ان هببذه الكلفببة ال يمكببن اعتبارهببا مشببمولة فببي تقببدير قيمببة أي عمببل بببديل لببه ففببي مثببل هببذه الحالببـة     -ج 

يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقديم التفصيالت المؤيدة . كمبا يتعبين علبى المهنبدس ، 

ان يتوصببل باالتفبباق، او ان يقببوم باعببداد  –( 3/5مببادة )عمببالً باحكببام ال –عنببد تسببلمه لهببذا االشببعار 

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

 التغييرات والتعديالت
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      "Right to Vary":  صالحية احداث التغيير   (13/1)
ن المهندس ، في أي وقت قببل صبدور شبهادة تسبلم االشبغال ، ان يببادر باحبداث تغييبرات فبي االشبغال ، بإمكا 

 سواء من خالل تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحاً للنظر فيه . 

المقباول اشبعاراً البى  يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغييبر ) امبر تغييبري ( وينفبذه ببدون تبواٍن ، اال اذا قبدم 
المهندس يعلمه فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمبال التغييبرات بجاهزيبة ، علبى 
ان يرفق باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأية . لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، يتعين عليبه امبا ان يلغبى 

 اويثبت او يعّدل في تعليماته .

 -ن ان يشتمل كل تغيير ) امر تغييري ( على ما يلي :يمك 

تغييبببرات فبببي الكميبببات الي بنبببد مبببن بنبببود االشبببغال المشبببمولة فبببي العقبببد ) اال ان مثبببل هبببذه التغييبببرات ال  -أ 
 تشكل امراً تغييرياً بالضرورة ( ، أو

 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 -تنفيذ أي عمل اضافي ، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -هـ 
 االنجاز " متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافية اخرى ، او  " اختبارات عند

 تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االشغال .  -ز 

ال يحببق للمقبباول ان يجببري أي تغييببر و/او أي تعببديل فببي االشببغال ، اال اذا قببام المهنببدس ) أو الببى ان يقببوم (  
 على اجراءه كتغيير . باصدار تعليمات به او موافقته

 "Value Engineering":الهندسة القيّمية   (13/2)
يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحاً خطياً ، يعرض فيه رأيه ، الذي إن تم اعتماده ، فانبه  

: 
 يعجل في انجاز االشغال ، أو -1 
يخص عمليات التنفيذ او صيانة او تشبغيل االشبغال ، يخفض قيمة االشغال ) لمصلحة صاحب العمل ( فيما  -2 

 او 

 يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او  -3 

 انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 

المحددة فبي  يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول ، وان يكون مستوفياً لمتطلبات اجراء التغييرات 
 ( الحقاً .13/3المادة )

اذا اشتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديالً على تصميم أي جزء من االشغال الدائمة  
 ، فانه يتعين القيام بما يلي ) اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ( :

 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   -أ  
 أ ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1تطبق عليه احكام الفقرات )   -ب 
اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء ، فانه يتعبين علبى المهنبدس ، عمبالً باحكبام  -ج 

عديل التصميم لتضبمينه فبي قيمبة ( ان يقوم باالتفاق على او تقدير بدل االتعاب المترتب على ت3/5المادة )
 %( من الفرق بين المبلغين التاليين : 50العقد . ويكون هذا البدل مساوياً لـ )

التخفببيض المتحقببق فببي قيمببة العقببد لهببذا الجببزء ، ممببا هببو نبباتج عببن التعببديل ، باسببتثناء التعببديالت  -(1) 
ب تغير التكاليف بموجبب المبادة ( ، والتعديالت بسب13/7بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة ) 

 ( ، و 13/8)
التخفيض الحاصل ) ان وجد ( في قيمة تلك االجزاء المغيبرة بالنسببة لصباحب العمبل ، مبأخوذاً فبي  -( 2) 

 االعتبار اي نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية .

 ها ال يحتسب أي بدل لالتعاب . ( ، فعند2( تقل عن قيمة )1اال انه اذا وجد أن قيمة ) 

      "Variation Procedure  "اجراءات التغيير: (13/3)
اذا قام المهندس بطلب اقتبراح مبن المقباول ، قببل اصبدار التعليمبات بتغييبٍر مبا ، فإنبه يتعبين علبى المقباول ان  

تبه علبى االمتثبال ) ان كبان هبذا يستجيب للطلب كتابياً في اسرع وقت ممكن عملياً ، اما بإبداء اسباب عدم قدر
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 هو الحال (، او بأن يقدم ما يلي :
 وصفاً لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و  -أ  
(، واثره علبى 8/3مقترحات المقاول الي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة ) -ب 

 مدة االنجاز ، و 
 اح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير .اقتر -ج 
( او لغيبر 13/2يتعين على المهندس ، باسرع ما يمكن عملياً ، بعد تسلمه القتراح المقباول ) بموجبب المبادة ) 

ذلك ( ان يرد على المقاول إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاتبه عليبه ، علمباً بأنبه يتعبين علبى 
 يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد . المقاول ان ال 

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مبع طلبب تسبجيل النفقبات ، يجبب ان تصبدر مبن المهنبدس البى المقباول ، وعلبى  
 المقاول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات . 

اصدر المهندس تعليماته او وافق  يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشر" ، اال اذا 
 على غير ذلك عمالً باحكام هذا الفصل " .

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

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

 المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد .  يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العمالت

    "Provisional Sums"المبالغ االحتياطية  :  (13/5)
يبببتم اسبببتخدام كبببل مبلبببغ احتيببباطي فقبببط كليببباً او جزئيببباً وفقببباً لتعليمبببات المهنبببدس ، ويبببتم تعبببديل قيمبببة العقبببد  

 وفقاً لذلك .

لغ المتعلقبة بالعمبل او اللبوازم او الخبدمات التبي تبم ال يشمل المبلغ االجمالي البذي يبدفع للمقباول اال تلبك المببا 

رصببد المبلببغ االحتيبباطي الجلهببا ، وفقبباً لتعليمببات المهنببدس . ولكببل مبلببغ احتيبباطي يجببوز للمهنببدس ان يصببدر 

 -تعليمات بخصوص ما يلي :

يبتم تقبدير قيمتبه لعمل ينفذه المقاول ) بما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلبوب تقبديمها ( ، و -أ 

 ( و/أو13/3كتغيير بموجب المادة )

التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمتها علبى النحبو التبالي  -ب 

 ، الضافتها إلى قيمة العقد :

 المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ) او المستحقة الدفع من قبله ( ، و  -1 

مبلغاً مقابل المصاريف االدارية والربح ، محسبوباً كنسببة مئويبة مبن هبذه المببالغ الفعليبة بتطبيبق النسببة  -2 

المئوية ذات الصلة ) إن وجدت( كما حددت في أي من الجداول المناسبة ، فان لم ترد مثل هذه النسبة فبي 

 الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

يتعين على المقاول ، عندما يطلب المهندس منه ذلك ، ان يقبدم لبه العبروض المسبعرة والفبواتير والمسبتندات  

 والحسابات او االيصاالت االثباتية . 

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

العمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ، وباالجراءات 

 المحددة تالياً اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشموالً في العقد، فان احكام هذه المادة ال تطبق. 

ان يقبدم البى المهنبدس العبروض المسبعرة ، كمبا انبه  –اللبوازم  قبل تثبيت طلبات شراء –يتعين على المقاول  

يتعين عليه عندما يتقدم بطلببات البدفع ان يقبدم الفبواتير والمسبتندات والحسبابات او االيصباالت المتعلقبة ببأي 

 من هذه اللوازم . 

ين علبى المقباول ان يقبدم وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للبدفع مقابلهبا، فانبه يتعب 

كشوفاً يومية دقيقة ) على نسختين ( تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم 

 السابق :

 اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و  -أ 

 تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و  -ب 

 كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .  -ج 

يقببوم المهنببدس بتوقيببع نسببخة واحببدة مببن كببل كشببف اذا وجببده صببحيحاً او وافببق عليببه ، ومببن ثببم يعيببده الببى  

المقاول . الحقاً لذلك يقبوم المقباول بتقبديم كشبف مسبعر بهبذه المبوارد البى المهنبدس قببل تضبمينه فبي كشبف 
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 ( . 14/3ام المادة )الدفعة التالية بموجب احك

 "Adjustments for Changes in Legislation لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" (13/7)
 يتعببين ان تعببدل قيمببة العقببد لمراعبباة ايببة زيببادة او نقصببان فببي الكلفببة نتيجببة أي تغييببر فببي قببوانين الدولببة  

او فببي التفسببيرات القضببائية او الحكوميببة  ) بمببافي ذلببك سببّن قببوانين جديببدة والغبباء او تعببديل قببوانين قائمببة (
الرسببمية لهببا، اذا حصببل ذلببك التغييببر بعببد التبباريخ االساسببي ، ونببتج عنببه تببأثير علببى اداء المقبباول اللتزاماتببه 

 بموجب العقد .

 اذا تكبد المقاول ) او كان سيتكبد ( تأخيراً و / او كلفة اضافية نتيجة لهبذه التغييبرات فبي القبوانين او فبي تلبك 

التفسيرات ، مما حصل بعد التاريخ االساسي ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً الى المهندس ببذلك ، 

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

وجبب المبادة تمديد مدة االنجاز بسبب التأخير الحاصل ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سبوف يتبأخر ، وذلبك بم -أ 

 ( و 8/4)

 أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
ان يتوصل الى اتفباق  –( 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 Costاليف  : التعديالت بسبب تغيّر التك (13/8)
أن مصببطلح " جببدول بيانببات التعببديل الببوارد فببي هببذه المببادة "  يعنببي جببدول بيانببات التعببديل المعبببأ والمرفببق  

 بملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .

ادة " ، فببإن المبببالغ التببي تببدفع للمقبباول يجببب ان يببتم تعببديلها لتشببمل اثببر فببي حالببة تطبيببق احكببام هببذه " المبب 

الزيببادة او النقصببان بسبببب أي ارتفبباع او انخفبباض يطببرأ علببى اجببور االيببدي العاملببة او علببى اسببعار اللببوازم 

وغيرها من مدخالت االشغال  من خبالل تطبيبق المعبادالت المدرجبة فبي هبذه " المبادة " ، والبى المبدى البذي 

كون فيه التعبويض الشبامل بسببب أي ارتفباع او انخفباض فبي الكلفبة غيرمغطبى ضبمن احكبام هبذه المبادة او ي

احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انها تحتوي علبى مبلبغ عرضبي للتعبويض 

 عن التقلبات االخرى في الكلفة .

ة الببدفع الببى المقبباول ) كمببا يببتم تقببدير قيمتهببا باسببتعمال الجببداول يببتم احتسبباب التعببديل فببي المبببالغ المسببتحق 

المناسبة ومن خبالل تصبديق شبهادات البدفع ( وذلبك بتطبيبق المعادلبة التاليبة ، وذلبك لحباالت البدفع ببالعمالت 

المختلفببة كببٍل علببى حببدة ، علمبباً بببأن هببذا التعببديل ال يسببري علببى أي عمببل يببتم تقببديره علببى اسبباس الكلفببة او 

 ار الدارجة . االسع

 -أما المعادلة فتكون بالصيغة التالية : 

 ( +0ل /ن( + د ) ل 0م/ن( + ج ) م 0ع/ن( = أ + ب ) ع ن معامل التعديل )ت 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 

د خبالل الفتبرة الزمنيبة )ن( مقبدرة ت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقب 
 باالشهر ، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة . 

أ  = معامببل ثابببت يببتم تحديببده فببي جببدول بيانببات التعببديل ذات الصببلة ، ويمثببل الجببزء غيببر القابببل للتعببديل مببن 
 الدفعات التعاقدية .

الكلفبة الداخلبة فبي تنفيبذ االشبغال كالعمالبة والمعبدات  ب، جـ، د = معامالت التوزين التبي تمثبل نسبب عناصبر 

 والمواد . 

(= مؤشرات الكلفبة الحاليبة او االسبعار المرجعيبة للفتبرة ) ن ( معببراً عنهبا بعملبة البدفع ذات ن، ل ن، م ن)ع 

الصلة ، ويطبق كل واحد منها على عنصر الكلفة المجدول ذي الصبلة ، وذلبك فبي التباريخ 

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

(= مؤشرات االسعار " االساسبية او المرجعيبة لعناصبر الكلفبة فبي موعبد التباريخ االساسبي لكبل 0، ل0، م0)ع 

 عملة من العمالت . 

جبدول بيانبات التعبديل ، واذا  على ان يتم اسبتعمال " مؤشبرات االسبعار " او االسبعار المرجعيبة المحبددة فبي 

كبان هنالببك شبك فببي مصبدرها ، فيببتم تقبديرها مببن قببل المهنببدس . ولهبذا الغببرض فانبه يجببب االسترشباد بقببيم 

"مؤشرات االسعار " بتواريخ محبددة لغايبة توضبيح المصبدر المبذكور، ولبو ان هبذه التبواريخ ) وكبذلك هبذه 

 ية . القيم ( قد ال تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجع

في الحاالت التي تكون فيهبا " عملبة مؤشبر االسبعار " غيبر العملبة المحبددة فبي الجبدول ، فانبه يجبب اجبراء  
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التحويل الالزم في اسعار العمالت باعتماد سبعر البيبع المحبدد مبن قببل البنبك المركبزي بتباريخ انطبباق مؤشبر 

 االسعار . 

ت االسعار متاحاً ، فإنه يتعين على المهنبدس وضبع مؤشبر والى ان يحين الوقت الذي يكون فيه تحديد مؤشرا 

مؤقبت لغببرض اصبدار شببهادات الببدفع المرحليبة ، وفببي الوقبت الببذي يصبببح فيبه مؤشببر االسبعار متاحبباً ، يعبباد 

 احتساب قيمة التعديل وفقاً لذلك . 

لبى المببالغ المسبتحقة بعبد اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فانه يتم احتسباب التعبديل ع 

 مدة االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين : 

كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق فبي اليبوم التاسبع واالربعبين قببل تباريخ انقضباء " مبدة االنجباز "  -1 

 لالشغال ، او 

 دليل االسعار او السعر الحالي ، -2 

 ايهما افضل لصاحب العمل .  

معببامالت التببوزين ) ب، ج ، د ( للعناصببر المكونببة للكلفببة ) ع ، م ، ل ( المحببددة فببي جببدول  أمببا بخصببوص 

بيانات التعديل ، فإنه ال يعاد النظر فيها اال اذا اصبحت غير معقولة ، او غير متوازنة ، او انها لبم تعبد تنطببق 

 ، نتيجة للتغييرات . 

 

 

 الفصل الرابع عشر 
 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ""The Contract Priceقيمة العقد  : (14/1)
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :  

( ، وتكون هذه القيمة خاضعة الي  تعديالت  12/3يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة )  -أ  

 تم بموجب احكام العقد ، و ت

يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد،    -ب 

(  13/7وال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة ) 

 ، و 

ل الكميببات او غيببره مببن الجببداول هببي كميببات تقريبيببة ، وال تعتبببر بأنهببا هببي ان الكميببات المدونببة فببي جببدو -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 28ل )يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، خال -د  

السببعر لكببل بنببد تببم تسببعيره فببي الجببداول كمبلببغ مقطببوع . وللمهنببدس ان يعتبببر هببذا التحليببل عنببد اعببداده 

 شهادات الدفع ، اال انه ال يعتبر ملزماً باعتماده . 

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : (14/2)
عمبل البى المقباول دفعبة مقدمبة ، كقبرض ببدون فائبدة الغبراض التجهيبز ، عنبدما يقبدم المقبباول يبدفع صباحب ال 

الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها 

 ناقصة . ) ان تعددت ( والعمالت التي يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض الم

ما لم ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لبم يكبن قبد تبم تحديبد قيمبة الدفعبة المقدمبة فبي ملحبق  

 عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

 ( باصبدار شبهادة دفبع14/3يقوم المهنبدس بعبد تسبلمه كشبف المطالببة بالدفعبة المقدمبة عمبالً باحكبام المبادة ) 

 مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : 
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 ( ، و 4/2ضمان االداء بموجب المادة ) -1 
كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعبة المقدمبة ، وبحيبث تكبون صبادرة عبن كيبان  -2 

( يوافق عليهما صاحب العمل ، وتكون هذه الكفالبة بالصبيغة مالي ومن داخل دولة ) او نظام تشريعي آخر 
 المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل . 

 
 

يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمبة الدفعبة المقدمبة البى  
قيمبة تلبك الكفالبة اوالً بباول بالقدرالمسبترد مبن المقباول كمبا يبتم  صاحب العمل بكاملها ، ولكبن يجبوز تخفبيض

بيانه في شهادات الدفع . واذا كبان مبن ببين شبروط الكفالبة انقضبائها بتباريخ محبدد ، ولبم يكبن قبد تبم اسبترداد 
ن ( يوماً من تباريخ حلبول موعبد انقضبائها ، فإنبه يتعبين علبى المقباول فبي مثبل هبذه الحالبة ، ا28قيمتها قبل )

 يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل . 
 يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمبة مبن خبالل خصبميات بنسبب مئويبة مبن شبهادات البدفع ، علبى النحبو التبالي ، 

 ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 
المصبدقة ) باسبتثناء الدفعبة المقدمبة والخصبميات االخبرى  كخصميات تبدأ بشهادة البدفع التبي تبلبغ قيمتهبا -أ  

 %( من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ االحتياطية ، و 10ورد المحتجزات ( ما يتجاوز )
 %( مببببببن قيمببببببة كببببببل شببببببهادة دفببببببع25يببببببتم اجببببببراء الخصببببببميات بنسبببببببة اسببببببتهالك الببببببدين لببببببـ ) -ب 

ات االخرى ورّد المحتجزات ( بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة ) باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصمي
 المقدمة ، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 

اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشبغال او قببل انهباء العقبد بموجبب احكبام "  
حسب  –فصل السادس عشر"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"الفصل الخامس عشر " او ال

فبإن رصبيد الدفعبة المقدمبة غيبر المسبّدد يصببح مسبتحقاً وواجبب السبداد فبوراً مبن المقباول البى  –واقع الحبال 
 صاحب العمل .  

 ” ntCertificate Application for Interim Payme” :تقديم طلبات الدفع المرحلية (14/3)
 يتعببببببين علببببببى المقبببببباول ان يقببببببدم الببببببى المهنببببببدس بعببببببد نهايببببببة كببببببل شببببببهر كشببببببف المطالبببببببة بالببببببدفع  

نسخ ( وبحيث يكون الكشف معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس ، ومبيناً فيه تفاصيل المببالغ  6) من 

التقرير الشهري عبن تقبدم العمبل التي يعتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفقاً به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك 

 (. 4/21خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة )

يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التاليبة ، حسبب انطباقهبا ، والتبي يجبب ان يعببر عنهبا بعمبالت  

 -الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 
التقديرية لالشغال المنفذة  ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهـر ) شاملةً التغييرات ،  القيمة التعاقدية -أ  

 ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ( ، و 
أي مببببالغ يجبببب اضبببافتها او خصبببمها مقاببببل تعبببديل االسبببعار بسببببب تغيّبببر التشبببريعات او بسببببب تغيبببر -ب 

 (، و13/8و  13/7لتكاليف، عمالً باحكام المادتين ) ا
أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، وبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصبة اقتطاعباً مبن  -ج 

اجمالي المبالغ المتحققة اعاله ، حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصبى لقيمبة 
 د( كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و المحتجزات ) ان وج

( ، 14/2اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجب احكبام المبادة ) -د 
 و 

 ( ، و 14/5أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة )-هـ 
ات اخرى تكون قد أصببحت مسبتحقة بموجبب أي مبن احكبام العقبد ، او لغيبر ذلبك مبن اي إضافات او خصمي -و 

 االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و 

 خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة .  -ز 

 

 "  :Schedule of Payments"جدول الدفعات   (14/4)
العقد جدوال للدفع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط ، عندئٍذ ، ومبا لبم يكبن قبد نبص علبى اذا تضمن  

 غير ذلك في هذا الجدول :
 أ( اعــاله، و -14/3إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )-أ  
 التحضيرات ، و ( المتعلقة ب14/5ال تطبق المادة )-ب 
اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي -ج 

لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المادة 
االعتبار المدى الذي تاخر به تقّدم العمل عن ذلك  ( لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في3/5)
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 الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
أما اذا لم يحتو العقد علبى جبدول للبدفعات ، فانبه يتعبين علبى المقباول ان يتقبدم بتقبديرات غيبر ملزمبة للبدفعات  

( يومباً مبن 42تقديم التقدير االول خالل )التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يتم 
تاريخ المباشرة  ويستمر تقديم التقبديرات المصبححة فبي نهايبات البدورات الربعيبة، البى ان يبتم اصبدار شبهادة 

 تسلم االشغال . 

 التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ) التحضيرات (  : (14/5)

”                               r the WorksPlant and Materials Intended fo"   
هبـ  – 14/3اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ، عمالً باحكام الفقبرة ) 

 -( ما يلي :
 مة ، ومبلغاً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائ -1 

التخفيض في قيم البنبود عنبدما تكبون القيمبة التعاقديبة لمثبل هبذه التجهيبزات والمبواد قبد دخلبت كجبزء مبن  -2 

 أ( . -14/3االشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة )

( ادناه مشمولة ضمن ملحبق عبرض المناقصبة ، 1-( و )ج1–اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين ) ب  

 حكام هذه المادة ال تطبق . فان ا

 يتعين على المهندس ان يقّدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية :  

 ان يكون المقاول :  -أ 

قبد احببتفظ بقيببوٍد وافيببة جبباهزة للمعاينببة ) بمببا فيهببا طلبببات الشببراء وااليصبباالت ، والتكبباليف ، واسببتعمال  -1 

 ات والمواد ( ، و التجهيز

 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 

انهببا موصببوفة ضببمن سببند شببحن صببحيح او أي اثبببات اخببرى للشببحن ، وتببم تسببليمها الببى المهنببدس مببع  -3 

بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين ، وغيرها مبن وثبائق االثباتبات المطلوببة ، وكفالبة بنكيبة معبدة علبى 

مببوذج وصببادرة عببن كيببان مببالي موافببق عليهببا مببن قبببل صبباحب العمببل وبالمبببالغ والعمببالت المحببددة ن

بموجببب احكببام هببذه " المببادة" . يمكببن ان تكببون هببذه الكفالببة بنمببوذج مماثببل لنمببوذج الدفعببة المقدمببة 

واد ( ، شريطة ان تظل سارية المفعبول حتبى يبتم ايصبال التجهيبزات والمب14/2المشار اليه في المادة )

 وتخزينها بشكل مالئم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او : 

 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة : -ج 

 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ، و  -1 

مناسببببة وحمايتهبببا ضبببد الفقبببدان او الضبببرر او         انهبببا قبببد تبببم ايصبببالها وتخزينهبببا فبببي الموقبببع بصبببورة 2 

 االسترداء، ويظهر انها تفي متطلبات العقد . 

% (  مببن تقببديرات المهنببدس لكلفببة التجهيببزات 80عنببدها يكببون المبلببغ االضببافي الببذي يببتم تصببديقه معببادالً )  

لوثبائق المبذكورة فبي هبذه المبادة والمواد ) بما في ذلك كلفة االيصبال البى الموقبع ( ، مبع االخبذ فبي الحسببان ا

 والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد . 

أ( فبي -14/3تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجبب الفقبرة ) 

معبادالً لمبا ذلك الوقت ، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقبه ، والبذي يعتببر 

يطبببق علببى هببذا المبلببغ والببدفع بببانواع ونسببب العمببالت الواجببب تطبيقهببا ، لهببذه القيمببة االضببافية للتجهيببزات 

 والمواد ذات العالقة . 

" CertificatesIssue of Interim Payment        "اصدار شهادات الدفع المرحلية   (14/6)

  
ل " الى حين ان يتسلم صباحب العمبل ضبمان االداء ويوافبق عليبـه ، لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاو 

ان  -( يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لهبا 28خالل مدة ) –وبعدها يتعين على المهندس 

 يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبيناً فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقباول بصبورة

 منصفة ، ومرفقاً بها التفاصيل المؤيدة . 

اال ان المهنبدس ال يعتبببر ملزمبباً قببل صببدور " شببهادة تسبلم االشببغال "  باصببدار أي شبهادة دفببع مرحليببة ، اذا  



 

Page 51 of 116 

 

كانت قيمتها ) بعد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقل مبن الحبد االدنبى ) ان وجبد ( للدفعبة المرحليبة 

 حق عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.المشار اليه في مل

 ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر, اال انه :  
اذا كبان أي شبئ تبم توريبده او أي عمبل تببم تنفيبذه مبن قببل المقباول غيببر مطبابق للعقبد ، فبيمكن حببس كلفببة  -أ 

 تم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و / أو االصالح او االستبدال حتى ي
اذا كان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( فبي اداء أي عمبل او التبزام وفقباً للعقبد وتبم إشبعاره ببذلك مبن قببل -ب 

 المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه . 

ان يقبوم بعمبل أي تصبحيح او تعبديل كبان يجبب اجبراؤه بشبكل مناسبب  -ادة دفبع فبي أي شبه -يجوز للمهندس  

علببى قيمببة أي شببهادة دفببع سببابقة، كمببا ان أي شببهادة دفببع ال يمكببن اعتبارهببا مؤشببراً علببى رضببا المهنببدس او 

 موافقته او قبوله او اقتناعه. 

 "Payment" :الدفع للمقاول   (14/7)

 لمقاول :يتعين على صاحب العمل ان يدفع ل 

( يومباً مبن 21( يوماً مبن تباريخ اصبدار كتباب القببول ، او خبالل )42القسط االول من الدفعة المقدمة خالل ) -أ 

( ولكفالببة الدفعببة المقدمببة عمببالً بالمببادة 4/2تبباريخ تسببلم صبباحب العمببل لضببمان االداء ، عمببالً بالمببادة )

 ( ايهما كان متأخراً اكثر ، و 14/2)

( يومباً مبن تباريخ تسبلم المهنبدس لكشبف الدفعبة والوثبائق 56دق لكبل دفعبة مرحليبة ، خبالل )المبلغ المص -ب 

 المؤيدة له ، و 

 ( يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه.56المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل ) -ج 

ددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المح 

 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 

 – 14/7( بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ) في حالة الفقرة 14/7المنوه عنه في المادة )

 ب( .

ات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفق 

 %( ويتعين دفعها بالعملة المحّددة لها . 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)
عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول .  

اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فانه يتم رّد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة 

%( من النسبة الناتجة عن 40القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع )باحتساب 

 قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها . 

صيد المحتجزات المتبقي يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد ر 

بشهادة مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من 

% ( من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد 40االشغال ، فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل ) 

ما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب المتعلقة المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية ك

 به . 

اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب تصديق  

 الكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها .

سبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً باحكام عند احتساب هذه النسب ، ال يؤخذ في الح 

 ( .13/8( او بسبب تغّير التكاليف عمالً باحكام المادة )13/7المادة )

  ""Statement at Completionكشف دفعة االنجاز ) عند تسليم االشغال(  :    (14/10)
( يومباً مبن تباريخ تسبلمه لشبهادة تسبلم 84ال تتجباوز ) يتعين على المقاول ان يقبدم البى المهنبدس خبالل فتبرة  

( مبينباً 14/3مبع الوثبائق المؤيبدة ، حسبب متطلببات المبادة ) –( نسبخ 6على ) –االشغال ، كشف دفعة االنجاز 
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 فيه : 
 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، و -أ 

 مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها ، و  أي -ب 

تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديم  -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 )

 دة الدفعة الختامية ) المستخلص النهائي (  :طلب شها (14/11)

"                                    Application for Final Payment Certificate  
( يوماً من تاريخ تسلمه شهادة االداء، مسودة 56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ) 

ومبيناً  -ق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندسمع الوثائ –( نسخ 6على ) –المستخلص النهائي 

 -فيها تفاصيل ما يلي :

 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  -أ 

 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد، او لغير ذلك .  -ب 
ي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ، فانه اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائ 

يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة ، 
وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها ، 

 ذه الشروط بـ ) المستخلص النهائي ( .يسمى في ه
مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة المستخلص  

النهائي التي يتم االتفاق عليها ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل 
جزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ) مع ارسال نسخة منها الى شهادة دفع مرحلية عن تلك اال

 المقاول ( . 

ً بموجب احكام المادة )  ( او تمت تسويته بموجب احكام المادة 20/4بعد ذلك ، اذا تم فّض الخالف نهائيا

احب العمل ، مع ارسال ( فانه يتعين على المقاول عندئٍذ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى ص20/5)

 نسخة منه الى المهندس .

              "Discharge  "المخالصـة  : (14/12)
ان يسلم صاحب العمل اقراراً خطياً يثبت فيه ان "  ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي 

حقة للمقاول بموجب العقد او ما يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المست المستخلص النهائي"

يتصل به ، ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء الى 

المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من هذا 

 التاريخ . 

   "Issue of Final Payment Certificate" ادة الدفعة الختامية:إصدار شه (14/13)
( والمخالصبة 14/11( يوماً من تسلمه" المستخلص النهائي" بموجب المادة )28ينبغي على المهندس خالل ) 

 -(، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبيناً فيها :14/12بموجب المادة )

 يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و المبلغ الذي   -أ 

الرصيد المستحق )إن وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمبل ) حسبب واقبع  -ب 

الحببال( وذلببك بعببد احتسبباب جميببع الببدفعات التببي دفعهببا صبباحب العمببل ، ورصببيد االقتطاعببات التببي تسببتحق 

 لصاحب العمل بموجب العقد .

( والمخالصببة عمببالً باحكببام 14/11مقبباول بتقببديم " المسببتخلص النهببائي " عمببالً باحكببام المببادة )اذا لببم يقببم ال 

( ، فإنبببه يتعببين علبببى المهنببدس ان يطلبببب منببه القيبببام بببذلك . واذا اخفبببق المقبباول فبببي تقبببديم 14/12المببادة )

هادة الدفعببة ( يومبباً مببن تبباريخ طلببب المهنببدس،  فللمهنببدس عندئببذ ، ان يصببدر شبب28المسببتخلص خببالل مببدة )

 الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .

 ”iabilityL Cessation of Employer`s” انتهاء مسؤولية صاحب العمل: (14/14)
 ال يعتببببببر صببببباحب العمبببببل مسبببببؤوالً تجببببباه المقببببباول عبببببن أي امبببببر أو شبببببئ  نببببباتج عبببببن هبببببذا العقببببببد  

 -يذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً :) او متصل به ( او عن تنف
 ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضاً  -أ 
( ، باسبتثناء االمبور او االشبياء المسبتجدة بعبد 14/10ضمن "كشف دفعة االنجاز" الموصوف في المادة ) -ب 

 اصدار شهادة تسلم االشغال . 
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ن ما يرد في هذه "المادة" ال يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، على كل حال، فا 

 او من مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت الغي او التقصير المتعمد، او المسلك الالمبالي من قبله.

 "of Payment Currencies"عمالت الدفع : (14/15)
وما لبم يبنص علبى غيبر ذلبك  -و العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة ا 

 اذا كببببان الببببدفع سببببيتم ببببباكثر مببببن عملببببة واحببببدة، فيجببببب ان يببببتم الببببدفع علببببى  -فببببي الشببببروط الخاصببببة 

 -النحو التالي :

 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : -أ 

لعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في تكون النسب او المبالغ ل -1 

 حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و 

سعار ( وتعديل اال13/5يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالً باحكام المادة ) -2 

 (، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق، و 13/7بسبب التشريعات عمالً باحكام المادة )

أ،ب،ج،د( ، فيببتم دفعهببا بببالعمالت -14/3امببا الببدفعات والخصببميات االخببرى المشببار اليهببا فببي الفقببرات ) -3 

 (" اعاله , و1–والنسب المحددة في الفقرة ")أ 

دة فبي ملحبق عبرض المناقصبة يجبب ان يبتم ببالعمالت والنسبب المحبددة فبي الدفع مقابل التعويضات المحد -ب 

 ذلك الملحق ، و 

أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجبب ان تسبّدد بالعملبة التبي تبم انفباق المببالغ  -ج 

 قين ، و عليها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفري

اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صباحب العمبل مبن قببل المقباول بعملبة محبددة تتجباوز المبلبغ المسبتحق  -د 

دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ مبن 

 المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى ، و 

لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العمالت التبي كانبت اذا  -هـ 

 سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .

 

 

 

 الفصل الخامس عشر

 انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (15/1)
منبه اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجبب العقبد ، يقبوم المهنبدس بارسبال اشبعار لبه طالبباً  

 تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .

 " Termination by Employer" انهاء العقد من قبل صاحب العمل : (15/2)
 يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت التالية : 
 ( او فبببي االسبببتجابة إلشبببعارٍ 4/2اذا اخفبببق المقببباول فبببي تقبببديم ضبببمان االداء بموجبببب المبببادة ) -أ 

 ( ، أو 15/1بالتصويب كما ورد في المادة )
اذا تخلى المقباول عبن تنفيبذ االشبغال ، او اذا ببيّن بوضبوحٍ نيتبه فبي عبدم االسبتمرار فبي تنفيبذ  -ب 

 التزاماته بموجب العقد ، او 
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 

  مواصلة العمل وفقاً الحكام " الفصل الثامن " ، او -1 

( 7/6( المتعلقببة بببالرفض ، او المببادة )7/5التقيببد بببأي إشببعار صببادر بموجببب أي مببن المببادة ) -2 

 ( يوماً من تاريخ تسلمه لالشعار ، او 28المتعلقة باعمال االصالحات ، خالل )
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إذا قام المقاول بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عبن العقبد دون الحصبول علبى  -د 

 موافقة المطلوبة ، او  ال

أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً، او تعرض لتصفية موجوداته، او صدر امر اداري ضبده  -هـ 

او اجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق على االستمرار في العمل تحت اشراف حبارس قضبائي او 

ر ألي من هذه االفعال أو مصٍف او مدير لمصلحة دائنيه، او انه حدثت اية واقعة لها نفس التأثي

 الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ، او  

ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ) بصورة مباشبرة او غيبر مباشبرة ( رشبوة او هديبة  -و 

 او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 

 بالعقد ، اوان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق  -1 

ان يظهبببر او يمتنبببع عبببن اظهبببار محابببباة او عبببدم محابببباة ألي شبببخص لبببه عالقبببة بالعقبببد، او  -2 

اذا قببببام أي مببببن مسببببتخدميه  وكالئببببه او مقاوليببببه الفببببرعيين باعطبببباء او الوعببببد باعطبببباء 

أي رشبببوة ) بشبببكل مباشبببر او غيبببر مباشبببر( الي شبببخص كحبببافز او مكافبببأة حسببببما هبببو 

اال ان تقبببببديم المقببببباول ايبببببة حبببببوافز ومكافبببببآت قانونيبببببة موصبببببوف فبببببي الفقبببببرة " و"، 

 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)

 هي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين )هـ( او )و( اعاله .   ين

ان اختيار صاحب العمبل النهباء العقبد يجبب ان اليجحبف بأيبة حقبوق اخبرى قبد تتحقبق لبه بموجبب  

 العقد ، او لغير ذلك من االسباب.

ازم المطلوببة يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقبوم بتسبليم المهنبدس اللبو 

وجميع " وثائق المقاول" ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلبك ، 

فانببه يتعببين علببى المقبباول ان يبببذل قصببارى جهببده لينفببذ فببوراً ايببة تعليمببات معقولببة مشببمولة فببي 

 االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ :

 مقاولة فرعية ، و  التنازل عن أي -1 

 حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال .  -2 

بعببد االنهبباء ، يحببق لصبباحب العمببل، ان يكمببل االشببغال، و / او ان يسببتخدم أي اشببخاص آخببرين  

الكمالهببا, ويجببوز عندئببٍذ لصبباحب العمببل وهببؤالء االشببخاص االخببرين ان يسببتخدموا أيبباً مببن لببوازم 

ول ، ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها المقباول، او تلبك التبي تبم اعبدادها المقاول ووثائق المقا

 لصالحه . 

يتعين على صاحب العمل عندئذ ، ان يرسل اشعاراً بأن معدات المقاول واالشغال المؤقتة سوف يتم  

ى االفببراج عنهببا الببى المقبباول فببي الموقببع او بجببواره ، وعلببى المقبباول ان يقببوم فببوراً بإزالتهببا علبب

مسؤوليته وحسابه . اال انه اذا تبين بأن المقاول لبم يقبم لتاريخبه بتسبديد أي اسبتحقاقات عليبه البى 

صبباحب العمببل ، فانببه يمكببن لصبباحب العمببل ان يبيببع تلببك اللببوازم لتحصببيل اسببتحقاقاته ، واذا تبقببى 

 رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

  التقييم بتاريخ انهاء العقد : (15/3)
  "Evaluation at the  Date of Termination " 

بعببد ان يكببون االشببعار بانهبباء العقببد قببد اصبببح نافببذاً  –وبأسببرع مببا يمكببن عمليبباً  –علببى المهنببدس 

 ( باالتفباق علبى قيمبة االشبغال واللبوازم3/5( ، ان يقوم عمالً باحكام المبادة )15/2بموجب المادة )

ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقاببل االشبغال المنفبذة بموجبب العقبد او اجبراء 

 تقديراته بشأنها . 

 "Payment after Termination " الدفع بعد انهاء العقد : (15/4)
ن ( ، ا15/2لصبباحب العمببل ، بعببد ان يكببون اإلشببعار بإنهبباء العقببد قببد اصبببح نافببذاً بموجببب المببادة ) 

 يقوم بالتالي : 

 ( ، و/ أو 2/5ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً الحكام المادة ) -أ 

ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من  تكاليف تنفيذ االشغال وانجازهبا واصبالح  -ب 

ن وجدت ( ، واية تكاليف اية عيوب فيها ، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول ) إ

 اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو 
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ان يقتطببع مببن حسبباب المقبباول مقابببل ايببة خسببائر واضببرار تكبببدها صبباحب العمببل وايببة تكبباليف  -ج 

اضافية تم صرفها لغرض إنجاز االشغال ، وذلك بعد احتساب اية مببالغ تسبتحق للمقباول مقاببل 

بعببد اسببترداد مثببل هببذه الخسببائر واالضببرار والتكبباليف ( , و15/3انهبباء العقببد بموجببب المببادة )

 االضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .

 حق صاحب العمل في انهاء العقد  : (15/5)

                  ”Employer`s Entitlement to Termination" 
حته ، بحيث يصبدر اشبعاراً ببذلك البى يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصل 

( يوماً من بعد تاريخ تسبلم المقباول لالشبعار المبذكور 28المقاول ، ويعتبر االنهاء نافذاً بعد مرور )

، او مببن تبباريخ اعببادة ضببمان االداء اليببه مببن قبببل صبباحب العمببل ، ايهمببا الحببق ، اال انببه ال يحببق 

" ليقببوم بتنفيببذ االشببغال بنفسببه او للترتيببب  لصبباحب العمببل ان ينهببي العقببد بموجببب هببذه " المببادة

 لتنفيذها من قبل مقاول آخر .

( 16/3بعد هذا االنهاء ، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداتبه وفقباً الحكبام المبادة ) 

 ( .19/6، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة )

 

 

 

 الفصل السادس عشر

 هاء العقد من قبل المقاولتعليق العمل وان
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حق المقاول في تعليق العمل : (16/1)

"                               Contractor's Entitlement to Suspend Work" 
ينفذ صباحب  ( ، او لم14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة ) 

( ، او لببم يتقيببد بمواعيببد 2/4العمببل التزاماتببه بخصببوص الترتيبببات الماليببة المنصببوص عليهببا فببي المببادة )

( ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيبه اشبعار بمهلبة ال تقبل 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عمالً باحكام المادة )

يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم وحتبى يتسبلم المقباول  ( يوماً الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل ) أو ان21عن )

شهادة الدفع ، اواثباتاً معقوالً بشأن الترتيبات الماليبة ، او يبتم البدفع لبه ) حسبب واقبع الحبال ( وحسببما هبو 

 وارد في االشعار . 

ام المبادة ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقبات التمويبل التبي قبد تتحقبق لبه بموجبب احكب 

 ( .16/2( وال بحقه في انهاء العقد عمالً باحكام المادة )14/8)

اذا تسلم المقباول الحقباً الشبعاره شبهادة البدفع او دليبل الترتيببات الماليبة او الدفعبة المسبتحقة لبه قببل قيامبه  

 ياً . بتوجيه اشعار االنهاء ، فانه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمل
أما اذا تكببد المقباول تبأخراً فبي مبدة االنجباز و/ أو كلفبة مبا نتيجبة لتعليبق العمبل ) او ابطباء عمليبة التنفيبذ (  

بموجب احكام هذه " المادة " ، فعليه ان يرسل اشعاراً البى المهنبدس بباالمر ، لتقبدير اسبتحقاقاته بشبأنها ، 

 ( بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة )
مديد مدة االنجباز بسببب ذلبك التبأخير ، اذا كبان االنجباز قبد تبأخر او سبوف يتبأخر ، وذلبك بموجبب احكبام ت -أ 

 ( ، و 8/4المادة )

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

( لالتفباق 3/5) وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، يتعين عليه المضي باالجراءات بموجب احكام المادة 

 عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
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 " Termination by Contractor" انهاء العقد من قبل المقاول : (16/2)
 يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية : 
صباحب العمبل بموجبب  ( يومباً مبن تباريخ ارسباله االشبعار البى42اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقوالً خالل ) -أ 

( بخصوص اخفاق صباحب العمبل فبي االلتبزام بعمبل الترتيببات الماليبة حسبب احكبام المبادة 16/1المادة )

 ( ، او 2/4)
( يوماً من تباريخ تسبلمه لكشبف تلبك الدفعبة 56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل ) -ب 

 مع البيانات المدعمة ، او 
( يومباً مبن انقضباء 42م المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحليبة خبالل )اذا لم يتسل -ج 

( ) باسبتثناء الخصبميات 14/7المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجبب احكبام المبادة )

 التبببببببببببببي يتحقبببببببببببببق اقتطاعهبببببببببببببا بخصبببببببببببببوص مطالببببببببببببببات صببببببببببببباحب العمبببببببببببببل بموجبببببببببببببب

 ( ، او 2/5المادة )  

 خل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او اذا ا  -د 

( المتعلقبة 1/7( المتعلقة باتفاقيبة العقبد او بالمبادة )1/6اذا أخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة ) -هـ 

 بالتنازل ، او 

بما هبو منصبوص عليبه فببي اذا حبدث تعليبق مطبول للعمبل ، ممببا يبؤثر علبى تنفيبذ االشبغال بكاملهببا ، حسب -و 

 ( ، او 8/11المادة )

اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقع تحت التصفية ، او فقبد السبيولة ، او صبدر امبر اداري  -ز 

ضده ، او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيبه ، أو قبد حبدثت أيبة واقعبة لهبا نفبس التبأثير ألي مبن هبذه 

 جب القوانين الواجبة التطبيق (، االفعال او االحداث) بمو

( يومباً ، ان 14ففي أي من هذه االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمبل خطيباً بمهلبة ) 

ينهي العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصبلت أي مبن الحبالتين )و( او )ز( اعباله 

. 

نهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلبك مبن إن اختيار المقاول ال 

 االسباب . 

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : (16/3)

"       Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment" 
( ، 15/5بل صاحب العمل بموجبب احكبام المبادة )بعد ان يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من ق 

( ، او باالنهاء االختياري المترتّبب علبى حصبول 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 )

نفيذ أي عمل ، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صبدرت تعليمبات بشبأنه مبن قببل المهنبدس التوقف عن ت -أ 

 لغرض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال ، و 

 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 

 ى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها المور السالمة , وان يغادر الموقع.ان يزيل كل اللوازم االخر -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انهاء العقد  (16/4)
( قبد اصببح نافبذاً 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 

 ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء. -ج 
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 الفصل السابع عشر

 المخاطر والمسؤولية
RISKS AND RESPONSIBILITY 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Indemnities ": ـاتالتعويضـ (17/1)
يتعين على المقاول ان يعوض ويحمبي مبن الضبرر كبال مبن صباحب العمبل وافبراده ووكالئهبم ضبد جميبع  

 -المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات )بما فيها االجور والنفقات القانونية( وذلك فيما يتعلق بالتالي:

اة التبي قبد تلحبق ببأي شبخص مهمبا كبان اذا كانبت االصبابات الجسبدية او المبرض او االعبتالل او الوفب -أ 

ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ) ان وجدت( او عبن تنفيبذ االشبغال وانجازهبا واصبالح 

اية عيوب فيها ، ما لم تكن معزّوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقٍض للعقد من قبل صباحب العمبل 

 او افراده او أي من وكالئهم ، و 

الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية ) فيما عدا االشغال ( ، وذلبك البى  -ب 

 المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : 

ناجماً عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ) ان وجدت ( أو عن تنفيذ وانجاز االشغال واصبالح ايبة  -1 

 عيوب فيها ، و 

يعزى الى أي اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي مبن وكالئهبم او أي  -2 

 شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة . 

كمبا يتعببين علبى صبباحب العمبل ان يعببوض ويحمبي المقبباول ومسبتخدميه ووكالئهببم ضبد ايببة مطالبببات او  

 نفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يلي : اضرار او خسائر او 

 االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفباة التبي تعبزى البى االهمبال او الفعبل المتعمبد او  ( 1) 

 نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 

 نهبا مسبتثناة مبن التغطيبة التأمينيبة المنبوه عنهبا فبي الفقبرات ايبة امبور اخبرى تكبون المسبؤولية ع ( 2) 

 ( .18/3( من المادة )3، 2،  1-) د  

 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاول باالشغال : (17/2)
ر يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدو 

(، عندما تنتقل هذه 10/1" شهادة تسلم االشغال" ) او تعتبر وكأنها قد صدرت ( بموجب المادة )

المسؤولية الى صاحب العمل ، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار" 

 شهادة تسلم لالشغال ") او اعتبارها وكأنها قد صدرت ( بخصوصه.
ة البببى صببباحب العمبببل وفقببباً لبببذلك، يظبببل المقببباول مسبببؤوالً عبببن العنايبببة ببببأي بعبببد ان تنتقبببل المسبببؤولي 

 الببببببى ان يببببببتم اسببببببتكماله . ”عمببببببل متبببببببٍق بالتبببببباريخ المحببببببدد فببببببي " شببببببهادة تسببببببلم االشببببببغال

اذا لحبببببق باالشبببببغال او اللبببببوازم او وثبببببائق المقببببباول أي ضبببببرر او خسبببببارة خبببببالل فتبببببرة مسبببببؤولية 

( 17/3اب ) باسبببتثناء المخببباطر المبينبببة فبببي المبببادة )المقببباول عبببن العنايبببة بهبببا، الي سببببب مبببن االسبببب

 ً ، فبببإن المقببباول يكبببون  مسبببؤوالً عبببن أي ضبببرر أو خسبببارة, قبببد تنبببتج عبببن أي فعبببل أو أفعبببال  )الحقبببا

قبببام بهبببا المقببباول  بعبببد صبببدور شبببهادة تسبببلم  االشبببغال, كمبببا يكبببون المقببباول مسبببؤوالً كبببذلك عبببن أيبببة 

م  االشبببغال, ولكنهبببا ناشبببئة عبببن حبببدث سبببابق اضبببرار او خسبببائر قبببد تحصبببل بعبببد إصبببدار شبببهادة تسبببل

 كان المقاول مسؤوالً عنه.

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل : (17/3)
 ( الحقاً هي :17/4ان المخاطر المشار اليها في المادة )  
 جانب.الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افعال االعداء اال -أ 
التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االسبتيالء علبى الحكبم ببالقوة ، او الحبرب االهليبة  -ب 

 في الدولة ، 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشبخاص ليسبوا مبن  -ج 

 ، أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين 
االعتببدة الحربيببة او المببواد المتفجببرة او االشببعاعات االيونيببة او التلببوث باالشببعاعات النوويببة داخببل  -د 

الدولببة ، باسببتثناء مببا هببو نبباتج عببن اسببتخدام المقبباول مثببل هببذه االعتببدة او المببواد المتفجببرة او 

 االشعاعات. 
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لمندفعبة بسبرعة الصبوت أو بسبرعة  موجبات الضبغط الناتجبة عبن الطبائرات ووسبائل النقبل الجويبة ا -هـ 

 تفوق سرعة الصوت،
استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ، باستثناء ما هو منصبوص عليبه فبي  -و 

 العقد ، 
تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفبراد صباحب العمبل او مبن قببل آخبرين يعتببر صباحب  -ز 

 ، و  العمل مسؤوالً عنهم
أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امبراً غيبر منظبور ، والتبي لبم يكبن بوسبع مقباول متمبرس توقعهبا  -ح 

 بصورة معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها . 

 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمل : (17/4)
( اعباله أي خسبارة او ضبرر 17/3ن المخاطر المدرجبة فبي المبادة )اذا )والى المدى الذي( نتج عن أي م 

لالشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهنبدس ببذلك فبوراً وان يقبوم 

 باصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس . 

او كلفبة مبا بسببب اصبالح تلبك االضبرار او الخسبائر ، فإنبه يتعبين  /واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيبذ و 

(  20/1عليببه ارسببال اشببعار آخببر الببى المهنببدس لتقببدير اسببتحقاقاته بشببأنها ، مببع مراعبباة احكببام المببادة )

 بخصوص:
تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كان االنجباز قبد تبأخر او سبوف يتبأخر ، وذلبك بموجبب احكبام  -أ 

 ( ، و 8/4المادة )
 أي كلفببببببة كهببببببذه ، الضببببببافتها الببببببى قيمببببببة العقببببببد ، مببببببع احتسبببببباب ربببببببح معقببببببول للحببببببالتين -ب 

 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الواردتين في المادة ) 
( باالتفبباق عليهببا او 3/5يتعببين علببى المهنببدس ، بعببد تسببلمه لالشببعار الالحببق ان يتصببرف وفقبباً للمببادة )  

 ه االمور . اجراء التقديرات بشأن هذ

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية: (17/5)

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             

يعني مصطلح " التعدي" في هبذه " المبادة " : أي تعبد ) او زعبم بالتعبدي ( علبى أيبة حقبوق مبن حيبث  

وق التببأليف او العالمببات او االسببماء التجاريببة او االسببرار بببراءة االختببراع او التصبباميم المسببجلة او حقبب

التجارية او غيرها من حقبوق الملكيبات الفكريبة او الصبناعية المتعلقبة باالشبغال ، كمبا يعنبي مصبطلح " 

 مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات للمطالبة ( بادعاء حصول تعٍد ما . 

( يومباً مبن تباريخ تسبلم 28ق االخبر حبول ايبة مطالببة خبالل )اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفري 

 مطالبة ما ، اعتبر الفريبق االول ) فبي هبذه الفقبرة ( متنبازالً عبن حقبه فبي التعبويض بموجبب احكبام هبذه

 " المادة " .  

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء :  

 صل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او قد ح -أ 

 ناتجاً عن استخدام صاحب العمل الية اشغال :  -ب 

 ( لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1) 

ن هبذا االسبتخدام معروفباً للمقباول قببل موعبد " ( متصالً بأي شئ لم يقبم المقباول بتوريبده ، اال اذا كبا2) 

 التاريخ االساسي " او انه منصوص عليه في العقد . 

 يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة: 

 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 
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 م يعتبر المقاول مسؤوالً عنه . أي تصمي -2 

 اذا اسببتحق الي فريببق تعببويض بموجببب احكببام هببذه " المببادة " ، فإنببه يتعببين علببى الفريببق المعببوض 

) ان يقوم على حسابه ( بالتفاوض لتسوية االدعباء وأيبة اجبراءات قضبائية او تحكيميبة قبد تبنجم عنهبا . 

 علبى طلبب الفريبق المعبوض وحسبابه . كمبا يتعبين وعلى الفريق االخر ان يساعد في تفنيد االدعباء بنباءً 

على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفاً بحق الفريق المعبوض ، 

اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بنباًء علبى طلبب مبن 

 قبل الفريق االخر . 

       "Limitation of Liability "محدودية المسؤولية :  (17/6)

ال يعتبر أي فريق مسؤوالً تجاه الفريق االخبر ازاء فقبدان اسبتخدام أي مبن االشبغال ، او فبوات رببح عبن  

أي عقد ، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى ، او الي ضرٍر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع 

الفريق االخببر بسبببب العقببد ، باسببتثناء مببا تببم الببنص عليببه مببن تعويضببات بموجببب المببادة ممببا قببد يلحببق ببب

 ( المتعلقة بالتعويضات . 17/1( المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ، والمادة )16/4)

إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به ، يجبب  

تتجاوز المبلغ المحدد فبي الشبروط الخاصبة او " قيمبة العقبد المقبولبة" ) إن لبم يكبن قبد تبم تحديبد ان ال 

 مبلغ ما في الشروط الخاصة ( وذلك فيما عدا : 

 ( ،  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 )■  

وال تّحد احكام هذه " المادة " من مسؤولية الفريق المخّل في أي مبن حباالت الغبي او التقصبير المتعمبد  

 او سوء التصرف بال مباالة من قبله . 

 

 

 الفصل الثامن عشر
 مينالتأ

INSURANCE 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " General Requirements for Insurances" : المتطلبات العامة للتأمينات  (18/1)
من " في " هذا الفصل "   لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريبق المسبؤول عبن  –يعني مصطلح " الفريق المّؤِ

 دامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل . استصدار وا

حيثما يكون المقاول هو " الفريق المّؤمن " فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتبأمين لبدى جهبات تأمينيبة وبشبروط  

تأمين مقبولة لدى صاحب العمل ، وبحيبث تكبون هبذه الشبروط متوائمبة مبع أي شبروط يتفبق عليهبا الفريقبان 

خ " كتاب القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االولوية على ما يبرد فبي هبذا " الفصبل " قبل تاري

 من احكام . 
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حيثما يكون صاحب العمل هو " الفريبق المبؤّمن " فإنبه يتعبين ان يبتم التبأمين لبدى جهبات تأمينيبة وبشبروط  

 متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 

طلوباً في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك ) أي للفريقين مجتمعبين ( ، فإنبه يجبب تطبيبق اذا كان م 

التغطية التأمينية لكل فريق مَؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تبم استصبدار وثيقبة منفبردة لبه . امبا اذا نصبت 

غيبر الفبريقين المبَؤمن لهمبا  وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضافيين" أي الشخاص آخرين

 بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه يتعين :

ان ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين االضافيين ، فيما عدا افراد صباحب العمبل اذ يعتببر صباحب العمبل  -1 

 نائباً عنهم ، و 

هبة التأمينيبة او ان يكبون ال يعتبر هؤالء المشبتركون االضبافيون مخبولين بتسبلم البدفعات مباشبرة مبن الج -2 

 لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و 

للفريببق المببؤّمن ان يطلببب مببن جميببع هببؤالء المشببتركين االضببافيين االلتببزام بالشببروط الببواردة فببي وثيقببة  -3 

 التأمين . 

ت المطلوبة لجبر كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمال 

 الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.

يتعببين علببى " الفريببق المببؤّمن " ذي العالقببة ان يقببدم الببى الفريببق االخببر، خببالل الفتببرات المحببددة فببي ملحببق  

 المباشرة ( ما يلي :عرض المناقصة ) والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ 

 اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و  -أ 

( والتأمين ضد 18/2نسخاً من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة )-ب 

 ( .18/3اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة )

يتعين على " الفريق المؤّمن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخاً عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر  كما 

 ، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك. 

مين . كما يتعين على " الفريق المؤمن يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأ 

" ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية 

 بموجب احكام هذا " الفصل " . 

ة ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافق 

مسبقة من الفريق االخر . واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ) او حاولت اجراء ( أي تعديل على شروط التأمين 

، فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالً ان يعلم الفريق االخر فوراً 

 باالمر . 

امة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقاً لشروط العقد ، او اذا تخلف " الفريق المؤّمن " عن استصدار واد 

ً لمتطلبات هذه " المادة "، فانه يحق للفريق االخر  ً من الوثائق وفقا  اخفق في أن يقدم دليالً مقنعاً ونسخا

) باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة ، 

ن يدفع ما يترتب عليها من اقساط ، وعلى الفريق المؤّمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ، وا

 ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك . 
ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديداً على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات  

الشروط االخرى في العقد. ان أياً من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو المقاول و/ او صاحب العمل بموجب 
ً لهذه الواجبات او االلتزامات او  لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقا

يمكن  المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين
استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ، ولم يقم هو االخر 
بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل ، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك 

 الوثيقة ، يتحملها " الفريق المؤمن" .
( المتعلقة 2/5يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة )ان الدفعات التي  

 ( المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . 20/1بمطالبات صاحب العمل او المادة )

 : التأمين على االشغال ومعدات المقاول (18/2)

"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل  

ً اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح.  يجب ان يسري  قيمتها االستبدالية الكاملة مضافا
أ ( وحتى تاريخ اصدار -18/1وب به تقديم االثبات بموجب الفقرة )هذا التأمين اعتباراً من التاريخ المطل

 شهادة تسلم االشغال " .
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كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة االداء  

ما فيها اصالح العيوب "  ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى ب

 عمالً باحكام " الفصل الحادي عشر "  

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما  

وقع في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى الم

 وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .

وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات  

 المقصودة بهذه " المادة " :

ن " .  - أ   ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤِمّ
مي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين من ان يكون التأمين باس -ب 

الجهات التأمينية ، ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط 
 ، و

مل المدونة ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب الع -ج 
 ( ، و  17/3في المادة )

وان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل  -د 
باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضرٍر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في 

عمل ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين ج، ز،ح( من مخاطر صاحب ال-17/3الفقرات )
عليها بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض 

 المناقصة ، ) واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه الفقرة )د( ال تنطبق ( ، 

 الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي : ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على -هـ 

أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية )إال انه  -1 

يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة 

 ( الحقاً ( ، و2البند ) مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في

أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ، اذا  -2 

 كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ، و 

ستثناء المدى الذي يكون معه المقاول أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، با -3 

 مسؤوالً عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

( فيما يخص التجهيزات 14/5اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة ) -4 

 والمواد المقصود استخدامها في االشغال . 

بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة )د(   –سي"بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االسا –اذا تبين  

اعاله لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعاراً 

 الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقاً به التفاصيل المؤيدة, ويكون صاحب العمل عندئذ :

للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه التغطية  –( 2/5المادة ) مع مراعاة احكام –مستحقاً  -1 

 التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و 

يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد صادق  -2 

 ( .18/1ين بموجب احكام المادة )على الغائها من التأم

 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  

سارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ) باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب أي خ

( ( ، 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 ". 

ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون  يجب 

هناك حد اقصى لعدد الحوادث، )واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن احكام 

 هذه المادة ال تطبق ( .

مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه  ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين 

 " المادة " :

 ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤّمن " ، و -أ  
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 ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، و  -ب 

صاحب العمل مما  ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات -ج 

 ( (، و18/2قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،) باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة )
 رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :  -د 
وان يقوم بإشغال  حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، -1 

 هذه االرض الغراض االشغال الدائمة ، و 
الضببرر الببذي يعتببببر نتيجببة ال يمكبببن تفاديهببا اللتزامبببات المقبباول بتنفيبببذ االشببغال واصبببالح أيببة عيبببـوب  -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)
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واالضرار  

نتج عن اصابة او مرض او اعتالل او والخسائر والنفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية ( التي قد ت

 وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 

كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا التأمين  

ال من قبل صاحب العمل او يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهم

 افراده . 

يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ  

االشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ، ولكن 

 لتزام بأحكام هذا " الفصل ".يظل المقاول مسؤوالً عن اال

 

 

 الفصل التاسع عشر

 القوة القاهرة
FORCE MAJEURE 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 "Definition of Force Majeure "تعريف القوة القاهرة  : (19/1)

 ائي يتصف بـ :يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثن 

 انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و  -أ 

 انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و  -ب 

 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 

 . انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر  -د 

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية  

 التالية ، طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعها : 

 ال االعداء االجانب. الحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ( او الغزو ، او افع -1 
 التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب  االهلية.  -2 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من غير  -3 

 ى المقاول والمقاولين الفرعيين ، وأفراد المقاول والمستخدمين االخرين لد
االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء ما   -4 

 يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و 

 االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .كوارث الطبيعة مثل الزالزل او   -5
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 "Notice of Force Majeure "االشعار عن القوة القاهرة  : (19/2)
اذا تعذر على احد الفريقين ) او كان سيتعذر عليه ( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة،  

االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة ، وان  فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاراً الى الفريق

يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ) أو سيصبح ( متعذراً عليه أداؤها . يتعين ان يصدر هذا 

ً من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ) او يفترض فيه انه قد درى ( 14االشعار خالل ) ( يوما

 بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . 

يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذوراً من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة  

 المانعة له من ادائها . 

تزامات أي فريٍق وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على ال 

 في ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد . 

 

 " Delay MinimizeDuty to "واجب التقليل من التأخر : (19/3)
يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته  

 وة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة . بموجب العقد ، كنتيجة للق

      "Consequences of Force Majeure "تبعات القوة القاهرة   : (19/4)

اذا منبببع المقببباول مبببن أداء أي مبببن التزاماتبببه بموجبببب العقبببد نتيجبببة لقبببوة قببباهرة تبببم ارسبببال اشبببعار بشبببأنها  

(، وتكببببد بسبببببها تبببأخراً فبببي مبببدة التنفيبببذ و/ او كلفبببة مبببا, يكبببون المقببباول، مبببع 19/2ة )عمبببالً بأحكبببام المببباد

 (، مستحقاً لما يلي : 20/1مراعاة احكام المادة )

تمديببد مببدة االنجبباز بسبببب هببذا التببأخير، اذا كببان االنجبباز قببد تببأخر او سببوف يتببأخر، وذلببك بموجببب  -أ  

 ( ، و 8/4احكام المادة )

ذه الكلفبببة، اذا كبببان الحبببدث او الظبببرف مبببن النبببوع الموصبببوف فبببي أي مبببن الفقبببرات أن تبببدفع لبببه هببب -ب 

 3،5,4، 2, 1د/ -19/1( وفيمبببببا اذا حصبببببل أي مبببببن االحبببببداث فبببببي الفقبببببرات )5,4,3,2,1د/ -19/1)

 ( في  الدولة. 

( 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)

”                                    Force Majeure Affecting Sub Contractor 

ً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاٍء نتيجةً لقوة قاهرة بناًء   اذا كان أي مقاول فرعي مستحقا

شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف  على

االضافية او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكام 

 هذا " الفصل " . 

 ولية االداء   :إنهاء العقد اختيارياً ، الدفع واالخالء من مسؤ (19/6)

"                              Optional Termination, Payment and Release"  

( يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم 84اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة ) 

( يوماً 140اوز بمجموعها أكثر من )( ، او لفترات متتابعة تتج19/2ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة )

بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمكن الي فريق ان يرسل الى الفريق االخر 

( أيام من تاريخ ارسال االشعار ، 7اشعاراً بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد )

مباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عمالً باحكام المادة ويتعين على المقاول ال

(16/3 . ) 

عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها ، واصدار  

 شهادة دفع تتضمن ما يلي : 

 م تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل ت -أ 

كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على  -ب 

توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل ) وضمـــن مسؤوليته( 
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 يتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و حال تسديده الثمانها ، و

أي كلفبببة او مسبببؤولية اخبببرى تكببببدها المقببباول فبببي تلبببك الظبببروف بشبببكل معقبببول نتيجبببة توقعبببه النجبببـاز  -ج 

 االشغال، و 

مكان  كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ) او الى أي -د 

 آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ( ، و 

كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، وذلك  -هـ  

 عند انهاء هذا العقد . 

 االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون  : (19/7)

”                                 er the LawRelease from Performance und" 
بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ) بما في  

ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصوراً بها (، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيالً 

قانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في اداء أي او مخالفاً لل

 التزام آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدث:

حاف بحقوق أي منهما بخصوص أي يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االج -أ 

 اخالل سابق بالعقد ، و 

يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب  -ب 

 ( آنفاً ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . 19/6احكام المادة )

 

 

 الفصل العشـرون

 مالمطالبات والخالفات والتحكي
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 "Contractor`s Claims "مطالبات المقاول :  (20/1)
ً للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية دفعة اضافية   اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقا

" مادة " من هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان يرسل  بموجب أي

الى المهندس إشعاراً مبيناً فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكّون المطالبة .  يتعين ارسال هذا االشعار في 

ن تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته ( يوماً م28اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )

 بذلك الحدث او الظرف . 

( يومبباً تلببك ، فإنببه لببن يببتم تمديببد مببدة االنجبباز 28إذا اخفببق المقبباول فببي ارسببال االشببعار خببالل فتببرة الببـ ) 

، ولبببن يكبببون المقببباول مسبببتحقاً للحصبببول علبببى أي دفعبببة اضبببافية ، وببببذلك يعتببببر صببباحب العمبببل أنبببه قبببد 

فيمبببا يتعلبببق بتلبببك المطالببببة . وفيمبببا عبببدا ذلبببك ،  فإنبببه ينبغبببي تطبيبببق االحكبببام التاليبببـة  اخليبببت مسبببؤوليته

 مـن هــذه " المادة ". 

كما يتعين على المقاول ايضاً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان يقدم التفاصيل  

 المذكورين .  المؤيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف

ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة  
دون ان يكون  –المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . ويمكن للمهندس 

اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان يرصد  بعد تسلمه آلي –مضطراً لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها 
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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 42ى المهندس خالل )كما ينبغي على المقاول ان يرسل ال  ( يوما

ً فيه ان يكون قد 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 

 الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه : 

 تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية ، و -أ  

حلية االخرى شهرياً ، مبيناً في كل منها مدة التأخر يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المر -ب 

المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة 

. 

 ( يوماً من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن28يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ) -ج

 و الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.الحدث أ     

ً من تاريخ تسلمه مطالبة ما, او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة 42يتعين على المهندس، خالل ) ( يوما

ما ان يقيّم المطالبة ويرد عليها ا –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

ً بتقديم رّده على اسس المطالبة خالل تلك الفترة ، واذا لم يِف  ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزما

خالف، وألي فريق أن يحيل الخالف  المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى

 الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم يِف بالتزامه.

يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة  

ا لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة .  م

االدعاء لكامل المطالبة ، فإن استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوراً بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن 

 من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه . 

او   -(، باالتفاق على 3/5م المادة ) يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان يتصرف وفقاً الحكا 

 ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص : 

 ( ، و/ أو  8/4( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبل أو بعد انقضائها ( بموجب المادة ) 1) 

 ( الدفعة االضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد . 2) 

هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة, واذا لم تعتبر متطلبات  

يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في 

أي تمديد في  مدة  االعتبار مدى ) ان وجد ( أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير

االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية 

 من هذه " المادة" . 

 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 ) 

 يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . 

من اشخاص  يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة 

ذوي تأهيل مناسب ) االعضاء ( واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين 

 على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثالثة . 

اذا كبان " المجلببس " يتكببون مببن ثالثببة اعضبباء يقببوم كبل فريببق بتسببمية عضببو واحببد للحصببول علببى موافقببة  

ثبم يقبوم الفريقبان بالتشباور مبع العضبوين المعينبين لالتفباق علبى العضبو الثالبث ،  الفريق االخر عليه ، ومبن

 والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس . 

على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء االعضاء من  

قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس بين االسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير 

 . 

تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار الى  

الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال اية 
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 فق عليها فيما بينهم .تعديالت يت

يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافآة لعضو المجلس المنفرد او لكٍل  

 من األعضاء الثالثة ، وايضاً على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .

وقت ، احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله ، يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي  

 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  

ٍو او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فإن ) ليكون أو يكونوا بدالء ( لعض

التعيين يصبح نافذاً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب 

 العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انهاء التعيين.

تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس  اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم 

االجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام 

 هذه " المادة " . 

اول يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، وليس من قبل أي من صاحب العمل او المق 

باالنفراد . وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس " ) بما في ذلك 

( نافذه ، إال اذا تم النص  14/12كل عضو فيه ( تنتهي عندما تُصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ) 

 .في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير ذلك 

 االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلس:  (20/3)

Board Adjudication “Failure to Agree Dispute“ 
 اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديداً :

لببم يتفببق الفريقببان علببى تعيببين عضببو المجلببس المنفببرد فببي الموعببد المحببّدد ضببمن الفقببرة االولببى مببن  -أ  

 ( ، او 20/2المادة ) 

اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ) للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ( اذا كان " المجلس" يتكون  -ب 

 من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او

 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ) رئيس المجلس ( في الموعد المذكور اعاله ، او -ج 

( يوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد  42أي عضو بديل خالل مدة )  لم يتفق الفريقان على تعيين -د 

للمجلس ، او احد االعضاء الثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او 

بسبب االستقالة او انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط 

بتعيين   –بناًء على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين  –اصة الخ

عضو المجلس هذا, ويكون هذا التعيين نهائياً وقطعياً ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافآة هذه الجهة 

 أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

 

 القرار من قبل مجلس فّض الخالفات ) المجلس (: اتخاذ (20/4)

"                      Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision" 
اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في ذلك  

يمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه يمكن الي أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعل

ً الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال 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  

 وفقاً الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار . 

 ، وان يوفرا امكانية الدخول يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون توانٍ  

الى الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن 

 ذلك الخالف ، ويفترض ضمناً ان المجلس ال يعمل كهيئة تحكيم.

حالة الخالف اليه ، او ( يوما من تاريخ تسلمه اشعاراً بإ84يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز )  

خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا 

القرار ان يكون معلال ، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالً باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار 

ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية الوّدية او من خالل اجراءات ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه 
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التحكيم كما سيرد الحقاً ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه يتعين على المقاول 

 في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقاً الحكام العقد . 

ً من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل 28قين بقرار " المجلس "  فعليه خالل )اذا لم يرض أحد الفري  ( يوما

إشعاراً للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ 

، عندئذ يجوز ألي ( يوماً ) او حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك ( من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه 84)

 ( يوماً المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه . 84( يوماً التالية لفترة الـ )28فريق خالل فترة الـ )

فببي أي مببن هبباتين الحببالتين ، يتعببين بيببان االمببر المتنببازع عليببه واسببباب عببدم الرضببى فببي ذلببك اإلشببعار  

ام هبببذه " المبببادة " . وباسبببتثناء مبببا يبببرد تاليببباً فبببي ، وكبببذلك التنويبببه علبببى انبببه يبببتم اصبببداره بموجبببب احكببب

( فإنبببه ال يجبببوز ألي فريبببق المباشبببرة ببببأجراءات التحكبببيم حبببول الخبببالف، اال  20/8 (و )20/7المبببادتين )

 اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 

أمبببر متنبببازع عليبببه , ولبببم يصبببدر إشبببعار بعبببدم  أمبببا اذا قبببام " المجلبببس " باصبببدار قبببراره المتعلبببق ببببأي 

( يومببباً مبببن بعبببد تببباريخ تسبببلمه للقبببرار ، فبببإن قبببرار " المجلبببس " يصببببح 28الرضبببا مبببن أي فريبببق خبببالل )

 نهائياً وملزما لكال الفريقين . 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : (20/5)
ه ، فإنه يتعين علبى الفبريقين محاولبة تسبوية الخبالف ( اعال20/4اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماالً للمادة ) 

بشببكل ودي ومببالم يتفببق الفريقببان علببى خببالف ذلببك، فإنببه يجببوز البببدء بببإجراءات التحكببيم فببي أو بعببد اليببوم 

السادس والخمسين من تاريخ ارسال االشعار بعبدم الرضبى ، حتبى لبو لبم تبتم محاولبة تسبوية الخبالف بينهمبا 

 ودياً .  

 " Arbitration"   كيــم :التح (20/6)
مببببا لببببم يكببببن قببببد تمببببت تسببببوية الخببببالف وديبببباً ، فببببإن أي خببببالف حببببول قببببرار " المجلببببس " ) ان وجببببد (  

بشببأنه، ممببا لبببم يصبببح نهائيببباً وملزمبباً، تبببتم تسببويته) بواسبببطة التحكببيم البببدولي(. ومببا لبببم يتفببق الفريقبببان 

   -على غير ذلك، فانه :

 .( ، وI.C.Cموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )تتم تسوية الخالف نهائياً ب  -أ 

تببتم تسببوية الخببالف مببن قبببل هيئببة تحكببيم مكونببة مببن ثالثببة اعضبباء يعينببون بموجببب قواعببد التحكببيم  -ب 

 المذكورة ، و 

 ( . 1/4تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ) -ج 
حية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او تتمتع هيئة التحكيم بصال 

تقييم صدر عن المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علماً بأنه ال شئ 
دلة في أي امر يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته او تقديم ا

 متعلق بالخالف . 
كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج التي سبق  

طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي 
 التحكيم .  قراٍر  للمجلس " بيّنه مقبولة في

يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس  

 أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال . 

 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : (20/7)

"    te Adjudication Board`s DecisionFailure to Comply with Dispu"

  
 في حالة انه : 

 ( ، و 20/4لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ) -أ 

 اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ) ان وجد ( نهائياً وملزماً ، و  -ب 

 ا القرار ، اخفق أي فريق في االمتثال لهذ -ج 

ان يحيبببببل  –ببببببدون االجحببببباف ببببببأي حقبببببوق اخبببببرى قبببببد تكبببببون لبببببه  –عندئبببببذ ، يمكبببببن للفريبببببق االخبببببر  

( وفبببببي مثبببببل هبببببذه الحالبببببة ، ال 20/6موضبببببوع عبببببدم االمتثبببببال هبببببذا البببببى التحكبببببيم بموجبببببب المبببببادة )

( المتعلقببببببببة بالتسبببببببببوية 20/5( المتعلقبببببببببة بقببببببببرار المجلببببببببس و )20/4تطبببببببببق احكببببببببام المببببببببادتين )

 الودية.

 انقضاء فترة تعيين ) المجلس(  : (20/8)
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"          Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment"   
اذا نشببأ أي خببالف بببين الفببريقين فيمببا يتصببل بالعقببد او ممببا هببو ناشببئ عنببه او عببن تنفيببذ االشببغال ، ولببم  

تبببرة تعيينبببه ، او لغيبببر ذلبببك يكبببن هنالبببك وجبببود " لمجلبببس " فبببّض الخالفبببات " سبببواء بسببببب انقضببباء ف

 من االسباب، فإنه : 

( المتعلقببببببة 20/5( المتعلقببببببة بقببببببرار المجلببببببس ، وال المببببببادة )20/4ال يببببببتم تطبيببببببق احكببببببام المببببببادة ) -أ 

 بالتسوية الودية ، و 

 ( . 20/6يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ) -ب 
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 اولة الموحدعقد المق

 2010/اإلنشائية  للمشـاريع

  2013الطبعة الثانية المعدلة 

 

 
 الجــزء الثالـث 

الشـــروط الخاصـــة    
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة المشروع: 

عند الطلب ( ضمن  المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و المفرق(  كما يشمل ربط مواقع جديدة ) القائمة و

 . (NBN)برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني 
 

 (. NBN/2023/1      )  العطاء رقم: 
 

 

 
 الشروط الخاصة . -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب

 والبيانات . نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات  -ج

     

 

 

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا     

 الجزء كشروط خاصة للعقد .

در إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالق    

 الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ
 

 األحكام العامة  -

 صاحب العمل -

 المهنــدس -

 المقـــاول -

 المستخدمون والعمال -

 التجهيزات والمواد والمصنعية -

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -

 االختبارات عند اإلنجاز -

 من قبل صاحب العملتسلّم األشغال  -

 كيل األشغال وتقدير القيمة -

 التغيـيرات والتعديالت -

 قيمة العقد والدفعات -

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول -

 المخاطر والمسؤولية  -

 التأميـــن  -

 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 األحكام العامة 
  "General Provisions " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )

 

 ( ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند )

 " ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " 

 إضافي ( :)  –( 1/1/2/11البند )

 الموظف:

لرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل, و الموظف ا 

 يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
 

 ( 1/1/3/1البند )

 -يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : ساسيالتاريخ اال



 

Page 73 of 116 

 

ً 14عروض المناقصات بـ ) إليداعيعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي  إال إذا تم النص في ملحق  ( يوما

 عرض المناقصة على غير ذلك  .
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )

 :المدة المعقولة

من تلك المدة فيجب أن ( يوما, أينما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر 14هي المدة التي ال تزيد عن )

 يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.
 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى :
 

وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة 

مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر 

وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل 

أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،  المقاول أو نيابة عنه ،

وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاوده نفسها واإلحالة 

 عالً. على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه ف
 

 

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو 

أو بالواسطة ، وبغض النظر قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة 

عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم 

ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم 

بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري العروض الخاصة 

 إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .
 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

 كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة 

 ج( (. -16/4% ( من هذه الكلفة "  ) وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة )5)  
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 

 تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :

مقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية " كما يتعين على ال

 بموجب القوانين النافذة " .
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 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدخول الى الموقع :حق ا –(  2/1المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية:  2/1توضيحا لما جاء في المادة 

( ضمن   Kلن يقوم صاحب العمل بتسليم المواقع المراد  صيانتها  للمقاول حيث ان هذه المواقع موضحة في الملحق )  

قيع عليه من قبل المقاول و يطلب من وثائق العطاء  و يعتبر تسليم الملحق للمقاول بمثابة محضر باستالم المواقع يتم التو

 المقاول زيارة هذه المواقع و التحقق منها.
 

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" فبببي حالبببة وجبببود مقببباولين آخبببرين يعملبببون فبببي الموقبببع لصبببالح صببباحب العمبببل ، فإنبببه يجبببب تضبببمين عقبببودهم أحكامببباً 

تعببباون وااللتبببزام بتببوفير إجبببراءات السبببالمة ، كمببا يتعبببين علبببى صبباحب العمبببل أن يشبببعر المقبباول بوجبببود هبببؤالء مماثلببة لل

 المقاولين اآلخرين " .

 

 الترتيبات المالية لصاحب العمل : –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

ر المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل " تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعا

مدة اإلنجاز ، إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته 

 األخرى " .
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 الفصل الثالث
 المهندس      

       " The Engineer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 : واجبات وصالحية المهندس –(  3/1المادة ) 
 

ً بحكم الضرورة ويتعين  عليه  يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنا

 في األمور التالية : م المقاول خطّياً بذلكالحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعال

 

 إصدار التعليمات بتغيير . -1

 تمديد مدة اإلنجاز . -2

 تحديد تعويضات التأخير .  -2

 الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين . -4

 إصدار األمر بتعليق العمل . -5

 

 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 
 

 -عنه بما يلي :يلغى النص األصلي ويستعاض 

( يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن )

المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه 

ً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان  14ول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل )فإنه يتعين على المقا ( يوما

التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب العمل باتخاذ 

 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 

راعاة في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ، مع م

 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 ) 

 

 ات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :يلغى نص الفقر
 

( يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ إذا نص على 14"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )

ل مستنكفاً عن عرض مناقصته ويحق خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاو

 لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق 

يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز أي بهذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه 

ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين 

 أن يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالً لدى صاحب العمل .

% مبببن قيمبببة العقبببد ، أو أن 5عبببد صبببدور شبببهادة تسبببلم األشبببغال يمكبببن أن تخفبببض قيمبببة ضبببمان األداء لتصببببح بنسببببة ب

% مبببن قيمبببة العقبببد ، أو تخفبببيض قيمبببة ضبببمان 5يسبببتبدل بهبببا ضبببمان إصبببالح العيبببوب ) كفالبببة إصبببالح العيبببوب ( بواقبببع  

 %( .5األداء إلى )

األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى أن كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان 

ينجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالً بتسلم أي من 

ُُ . 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 ) 
 يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

 

إيكالهبببا إلبببى المقببباولين الفرعيبببـين هبببو  إّن الحبببد األقصبببى لمجمبببوع المقببباوالت الفرعيبببة التبببي يسبببمح للمقببباول الرئيسبببي

العقبببد إالّ إذا كبببان المقببباول الفرعبببي مطلوبببباً بموجبببب العقبببد ، وعلبببى  ألسبببعار% ( مبببن قيمبببة العقبببد المقبولبببة وفقببباً 33)

المقببباول أن يرفبببق بعرضبببه كشبببفاً يببببين فيبببه األعمبببال التبببي سبببيقوم بإيكالهبببا إلبببى المقببباولين الفرعيبببـين مبببع تحديبببد النسببببة 

فرعبببي . علبببى المقببباول أثنببباء فتبببرة التنفيبببذ تزويبببد المهنببببدس  عمبببل سبببينفذ مبببن قببببل أي مقببباول قبببد لكبببلمبببن قيمبببة الع

وصببباحب العمبببل بنسبببخ عبببن جميبببع عقبببود المقببباوالت الفرعيبببة ، كمبببا يتعبببين علبببى المهنبببدس التأكبببد مبببن عبببدم تجببباوز 

 النسبة المبينة آنفاً وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .

مبببن قبببانون مقببباولي اإلنشببباءات, فيبببتم اإللتبببزام بالنسببببة التبببي  16اءات التبببي تنطببببق عليهبببا أحكبببام المبببادة فبببي حبببال العطببب

 يقررها مجلس الوزراء .

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 

 تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

إعادة النظر في قائمة إجراءات السبالمة المطلوببة مبن  " إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت ، تتم

 المقاول , وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها " وفقاً ألحكام كودات البناء 

 الوطني .
 

 توكيد الجودة : – ( 4/9المادة ) 

إذا قبرر صبباحب العمبل أّن هنالببك حاجبة إلببى وجببود نظبام لتوكيببد الجبودة فببي األشبغال فإنببه يتعببين بيبان ذلببك فبي ملحببق عببرض 

المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، وإيبراد التفاصبيل فبي وثبائق العقبد فبان لبم يبتم بيبان ذلبك فبال يكبون نظبام الجبودة 

 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 إلبى 

تأمينبات فبي المقاول بصورة مفصلة , ولبعض أنواع التسهيالت يتعين تحديد األحكبام األخبرى لتوضبيح نبواحي المسبؤولية وال

 الشروط الخاصة اإلضافية .
 األمن في الموقع : –(  4/22المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجبودين فبي 

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغال المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 

 األشغال المؤقتة :
 

يببتم بيببان متطلبببات األشببغال المؤقتببة المطلببوب مببن المقبباول تنفيببذها أو تقببديمها وإدامتهببا وصببيانتها وتشببغيلها ، فببي  -أ

 جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .

 وم صاحب العمل بتزويدها .كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيق -ب

 

 

 

 الخامسالفصل 

 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labor " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 تعيـين المستخدمين والعمال :  –(  6/1المادة ) 
 

 

 لمادة .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية ا

" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية 

 بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
 

 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

يام العمل خالل األسبوع : ) السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمل يومياً " تكون أ

 بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " .

 

 مناظرة المقاول :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

استعمال لغة االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة  " للتأكد من حسن

 بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .
 

 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
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 درج في الشروط الخاصة االضافية.لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو م
 

 إضافية ( :)   –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في الموقع 

ما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الوقاية من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . ك

المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال مبيدات 

 الحشرات .
 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
 

خدرات ، أو أن يسمح أو يتغاضى يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو م

 عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .
 

 حظر استعمال األسلحة : -ج
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة 

أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة يمنعها القانون ، ويجب عليه 

 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

 

 احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية : -د
 

 على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .

 

 

 

  السادسالفصل 

 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
  "Plant, Materials and Workmanship " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو 

" دول المصدر المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان 

 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 
 

 

 االختبار : –(  7/4المادة ) 
 

 

إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد ) بما 

 جاز .فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلن
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 السابع

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
   "Commencement, Delays and Suspension " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

تم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصبة أو فبي " وإذا كانت األشغال سوف ي

 الشروط الخاصة اإلضافية  " .

 

 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 
ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال وكيفية 

 ابها في حالة التراكم .احتس

 
 

 إضافية( :)  –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :

إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكبر ، تكبون قيمبة  " مكافبأة اإلنجباز المبكبر حسبب مبا هبو 

 في الشروط الخاصة االضافية . وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلكمنصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة , 

 

 الثامنالفصل 

 االختبارات عند اإلنجاز
   "Tests on Completion " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

في " المواصبفات " علبى تحديبد االختببارات التبي يجبب إجراؤهبا قببل إصبدار شبهادة تسبلم األشبغال ،  وإذا " يتعين أن ينص 

كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أّن بعض أجزاء 

 األشغال غير مكتملة " .
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 التاسعالفصل 

 ل من قبل صاحب العملتسلم األشغا 
"Employers Handing - Over  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –(  10/1المادة ) 
 

 -عنها بما يلي : تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) يتعين على المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض

 

عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن  -أ

"االختبارات عند اإلنجاز" المطلوبة  اجتازتاستعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد 

يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( على أن  بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن

 يرفق بهذا األشعار تعهداً منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .

 إلصدار شهادة تسلم األشغال .ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى المهندس  

( يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه إلى 14يقوم المهندس خالل )   -ب

صاحب العمل خالل هذه المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد أنجزت وأنها في 

سلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل وضع قابل للت

إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل 

 مقبول لدى المهندس 

ة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل يقوم ( يوماً األنف14) وفي حال انقضاء مدة )

صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من المقاول 

 عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( . إلجراءباستكمال االعمال تمهيداً 
 

  

يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها وأنها في ( 21) العمل خالل  يقوم صاحب  –ج 

على أن ال يتجاوز ( يوماً المشار اليها اعاله 14بعد انقضاء مدة الـ )وضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال 

ا ( ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال , وفي ويكون المهندس أحد أعضائه)   –عدد أعضائها عن سبعة 

أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل مهمة 

 .اللجنة

، ج( ( يوما المحددة في الفقرة )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/

 باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
 

يفوضه ، ومن ثم تقوم بإعداد ( أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من 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  العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد

ً من تاريخ انتهاء المدة  ً ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس يوما المحددة آنفا

 المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم 7يتعين على المهندس خالل ) -هـ

العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار األشغال / محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب 

ً باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من  بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفا

 المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب .
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( أيام من تاريخ  7ء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل ) يحق للمقاول إبدا -و

وتقديم تنسيبه إلى صاحب  توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر

 العمل .

 

العاشرالفصل   

 المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "Performance Certificate"( شهادة االداء :11/9المادة )
 

 إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة: 

 د انتهاء الفترة المحددة(.) وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بع

 

 

 عشر الحاديالفصل 

 كيل األشغال وتقدير القيمة 
"Measurement and Evaluation   " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 -تلغى الفقرتان ) أ ، ب ( من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :

 

% ( من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي 20إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن )  -أ

% من 1كمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز جدول مسعّر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في ال

  أوقيمة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت 

 -ب

 إّن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، و   -1

 دون لهذا البند في العقد ، وأنه ال يوجد سعر وحدة م - 2

أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ، أو أّن  -3 

 العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .

 

ة لشمول أثر األمور الموصوفة  يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقول

 في الفقرتين ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة 

 ار أية أمور أخرى ذات عالقة .لتنفيذ العمل ، مضافاً إليها ربح معقول ، مع األخذ في االعتب

وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر 

 -الجديد على النحو التالي : الوحدةوحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية في كل األحوال يتم تطبيق سعر 

 

 سعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و في حالة الزيادة يطبق ال -أ

 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالً . -ب
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 عشر الثانيالفصل 

 التغيـيرات والتعديالت 
"Variations and Adjustments   " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعديالت بسبب تغير التكاليف :  –(  13/8المادة ) 

 

 يلغببى الببنص األساسببي مببن الفقببرة الثالثببة والتببي تبببدأ بببـ ) يببتم احتسبباب التعببديل .... ( إلببى نهايببة المببادة ، ويسببتعاض عنببه 

 -:بما يلي 

 -يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقاً لألسس التالية  :

والبواردة إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل في صبلب األشبغال الدائمبة  -أ

د المتعلقبة بهبا تبتم مراجعتهبا لغايبات حسباب أي بعد موعد التاريخ األساسي فإّن أسعار البنبو 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

" بعبد األخبذ ببرأي إحبدى اللجبان بناء" على النشرات الدوريبة التبي تصبدرها " وزارة األشبغال العامبة واإلسبكان  -2

الفنية الدائمبة المختصبة لكبل مجبال مبن مجباالت المقباوالت الرئيسبية ) الطبرق ، االبنيبة ، الكهربباء ، الميكانيبك ، 

المياه والصرف الصحي ( وذلك بالنسبة ألسبعار المبواد غيبر المسبعّرة مبن قببل الدولبة يبتم تكليفهبا مبن قببل وزيبر 

 -ويكون أحد أعضائها مندوباً عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي : األشغال العامة واإلسكان

المصنعة محلياً حسب فتبرات التغيبر فبي االسبعارمبيناً فيهبا تباريخ الواردة في جدول بيانات التعديل أسعار المواد   -

 .تغيـّر األسعار استناداً إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد 

أسعار المواد الواردة في جبدول بيانبات التعبديل المسبتوردة مبن خبارج المملكبة حسبب النشبرات مبينباً فيهبا  -

تبباريخ تغيببـير األسببعار اسببتناداً إلببى المعلومببات المقدمببة مببن الجهببات الرسببمية مثببل البيانببات الجمركيببة أو 

 االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .

، يبتم التعبديل فبي أسبعار بنبود العقبد سبواء بالزيبادة أو  ( مبن الشبروط العامبة13/8ممبا ورد فبي المبادة ) ببالرغم -3

بحيث يضاف البى أو يحسبم مبن المقباول فبرق  النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

 أسعار المواد  الناجم عن تغيّر األسعار .

 ( أنفببباً وكبببذلك الفقبببرة 13/7ديل فبببي السبببعر أي فبببرق نبباتج عبببن تطبيبببق المببادة )علببى أن ال يشبببمل هبببذا التعبب

 ب( الحقاً ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8)

ا يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل المقصبودة ببالفقرة )أ( أعباله والمشبمولة بالتعويضبات بمب -

 يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .

إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيبادة او النقصبان مقاببل البدوالر االمريكبي او اليبورو   -ب

عبن البنبك المركبزي عبن تلبك االسبعار مما يعلنه البنك المركزي في المملكة  حسب النشرة اليوميبة الصبادرة 

العبروض  ، فيبتم تعبويض المقباول أو الحسبم منبه فبرق اسبعار  إليبداعالمعلنة قبل يوم واحبد مبن آخبر موعبد 

تبببادل الببدينار مقابببل الببدوالر األمريكببي أو اليببورو عنببد دفببع أثمببان المببواد والتجهيببزات التببي تببدخل فببي صببلب 

األجنبية ، ويقتضي في هذه الحالة مراعباة الشبروط التاليبة عنبد دفبع  األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق

 -االستحقاقات بالدينار األردني :

% من القيمة األساسبية لسبعر التببادل اعتبباراً مبن التباريخ االساسبي 2أن ال يقل التغيّر في السعر عن  -1

 العروض . إليداع

م احتسباب التغيّبر فبي االسبعار لغايبات الحسبم او أن يتم حصر كميات المبواد المحّضبرة فبي الموقبع ويبت -2

التعويض عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ تغيّر سبعر تببادل العملبة وبحيبث ال يبدفع فبرق 

 للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .

 ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح . -3

 يحسب أي أثر لتغيّر السعر في أي مادة تقبل قيمبة بنبد األشبغال المتعلبق بهبا فبي جبدول الكميبات عبن ال -4

 %  نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .0,5

ال تطببببق التعويضبببات المنصبببوص عليهبببا فبببي الفقبببرة ) ب ( أعببباله علبببى أي مقببباول يتقاضبببى جبببزءا" مبببن  -ج

 استحقاقاته بالعمالت األجنبية " .
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إذا تغيببرت أسببعار المحروقببات الالزمببة لتشببغيل معببدات المقبباول فببي األشببغال المسببتخدمة فببي المشبباريع  -د

اإلنشائية عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع العبروض  فيبتم تعبديل أسبعار 

دالت يصبدرها وزيبر األشبغال بنود العقد ذات الصلة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحبال وذلبك وفبق معبا

 ( من هذه المادة .2-العامة واإلسكان بناًء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة )أ

بالرغم مما ورد في الفقرة )أ( حول التاريخ االساسي ، إذا تغيرت أسعار اإلسفلت المستخدمة فبي المشباريع  -هـ

العروض ، فيتم تعبديل اسبعار بنبود العقبد ذات الصبلة بالزيبادة  إليداعوعد اإلنشائية قبل يوم واحد من آخر م

 او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان . 

تطبق الفقرة  ) د ( على أسبعار المحروقبات البواردة كبنبود منفصبلة لتوريبد المحروقبات المبوردة للمشبروع  -و

 ات تنفيذ األشغال .لغاي
ال يتم التعبويض فبي حبال تعبديل المبواد اإلنشبائية الرئيسبية بالزيبادة فبي فتبرة التبأخير غيبر المببررة إلنجباز  -ز (1)

 األشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تبم تعبديل الفقبرة )ز( 1)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) التعديالت بسبب –( 13/8من المادة )
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 عشر الثالثالفصل 

 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 

 لى إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة ع

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 :
 

 -قاول على النحو التالي  :يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من الم

 % من قيمة كل شهادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

% من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول 5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 

 وقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .تزويد الم

" إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل 

 جانب المقاول " . مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من 

 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 ) 

 -لمادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الفقرة الثانية من هذه ا

%( ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول 5" تحسب نفقات التمويل بنسبة )

 المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .

 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -عنه بما يلي : يلغى النص األساسي ويستعاض

% ( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )

 %( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ) 

ة أعاله ( بعد تسلم األشغال وعند تقديم ضمان يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد بالفقر

 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
 

 كشف دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األشغال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :

 ط ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراراً بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشرو

 (. 10 –) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم )ج 
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( :

 ) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ( .

 



 

Page 85 of 116 

 

 عشر الرابعالفصل 

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 
"Suspension and Termination by Contractor   " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
 
 

 حق المقاول في تعليق العمل :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
 

( ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ) 

ً إلى 21بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن)  –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7مادة ) المستحقة للمقاول عمالً بأحكام ال ( 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 " .

  يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة إّن إجراء المقاول هذا ، ال

 ( . 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 

 يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً .

 

 :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 .
 

 إنهاء العقد من قبل المقاول :  –(  16/2ة ) الماد

 

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– 788ل مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد ) يكون المقاو

 المدني األردني .
 

 إضافية( :)   –( 17/8المادة )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ين الصببادرة عببن السببلطة ينبغببي علببى المقبباول اتخبباذ اإلجببراءات واالحتياطببات والتقيببد بتعليمببات المهنببدس واألنظمببة والقببوان

المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته البواردة 

 في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها .

المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لذلك، وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصبادر ذات العالقبة قببل ينبغي على 

قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التبي تعطبى لبه بهبذا الشبأن  كمبا عليبه أن يطلبع المهنبدس أو ممثلبه 

وص خببزن ونقببل المتفجببرات وأعمببال التفجيببر، مببع العلببم أّن هببذه الترتيبببات علببى الترتيبببات واإلجببراءات التببي يتخببذها بخصبب

 واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات . 
 

 إضافية ( :)   –(  17/9المادة ) 

 الرشوة :
ه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها ألي من جهباز صباحب إّن ممارسة المقاول أو أي من مقاولي

العمبل أو المهنببدس أو الجهباز التببابع لببه يكبون سبببباً " كافيباً " إللغبباء هببذا العقبد وغيببره مبن العقببود التببي يبرتبط بهببا المقبباول 

حكبم الرشبوة أي عمولبة أو هديبة تمبنح ألي مبن  بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عبن ذلبك ويعتببر فبي

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 لبه عبن أي خسبارة تبنجم عبن إلغباء 

 عقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته . هذا ال

 

 

 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 

لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم  -أ

عها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء دفعها أو تم االتفاق على دف

تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو 

ا العقد أو عملية المناقصة / وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذ

 المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعالً .

ً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك   كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطيا

 لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما على سبيل المثال وصفاً مفصالً 

 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 . 15/2هي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) أن ين -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

 بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .المقاول 

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 .
 

افق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين يو -ج

فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها 

ه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذ

أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود  أو الموردينالمواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن 

ة صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتمل

 على هذه المواد .

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا كانت  -د

القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي حقوق 

 . خر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكةقد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آ

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .  -هـ

  

 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 
 

ه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأن -أ

من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول 

أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، إلى صاحب 

لى سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال العمل ويشمل ذلك ع

وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة 

 الً . على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فع

كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو  

بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم 

 أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه . إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد

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 -2 يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا

 الدفعات الممنوعة .

ً يساوي ) ضعفي ( مبلغ الدفعات األخرى  -3 أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا

 ستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على اال

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 .

المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين  يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع -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 

ه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أحكام هذ

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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نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن  -د

كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي  باإلضافة 

 في المملكة.  إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد . -هـ

 

 

 

 عشر السادسالفصل 

 التأمين 

  "Insurance  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تأمينات :المتطلبات العامة لل  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 

ً 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 ) 
 

 

 التأمين على األشغال ومعدات المقاول :  –(  18/2مادة ) ال
 

 

 -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 ) 
 

 اتلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من الشروط العامة نافذاً ( ويستعاض عنه

 -بما يلي : 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم 

 -يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي :

ً من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة 60بعد ) -أ تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف 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

تختلف عن ذلك . ويتعين ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة 

 على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .

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 . 

 -، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي :في كل االحوال 

 ( 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 

 د في الفقرتين ) أ و ب ( .أو على الرغم مما ور          
 

 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( ويسبتعاض 1/4تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ ) ما لم يكن قد تم ( وتنتهي ) بلغبة االتصبال المحبددة فبي المبادة )

 -: عنها بما يلي

تتم  -مما لم يصبح نهائياً وملزماً  -" المجلس " بشأنه  " ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ، فإّن أي خالف حول قرار

 -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

 أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة -ب

 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة )  -ج
 

 انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :   –(  20/8المادة ) 

 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

 ( والمتعلقة بقرار المجلس .20/4ال يتم تطبيق المادة ) -أ

 -تعّدل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتصبح كما يلي :

( يحبببق الي مبببن الفبببريقين احالبببة الخبببالف البببى التحكبببيم بعبببد محاولبببة التسبببوية 20/5ببببالرغم ممبببا ورد فبببي المبببادة )  -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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء . *

اصالح قطوعات كوابل األلياف الضوئية األرضية و الهوائية و تحويل مسارات  كوابل هوائية وأرضية  للشبكة 

عند الطلب ( ضمن  لمفرق(  كما يشمل ربط مواقع جديدة )القائمة و المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و ا

عن طريق انجاز أعمال شراء و توريد و تركيب و تمديد  . (NBN)برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني 

( و األدوات Accessoriesو جميع الملحقات ) المواسير( داخل و كوابل األلياف الضوئية)على األعمدة

مل باإلضافة الى تنفيذ األعمال المدنية )من حفريات و طمم وشراء و تركيب المناهل الالزمة لتنفيذ هذا الع

 .وأغطيتها وجميع ملحقاتها و المواسير و إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه( مع إجراء الفحوصات الالزمة

 Technical Specifications andالمخططات  المواصفات الفنية و هو مبين في ما وحسب

drawings .بشبكة األلياف الضوئية المنفذة سابقا. 

 
 األمور الواجب على المقاول اتباعها :

بنفس سنة احالة العطاء كما  كوابلجديدة ويجب أن تكون سنة صنع ال العينات التي يقدمها المقاول ألغراض الموافقة يجب أن تكون .1

و مبن أجبود األنبواع و خاضبعة لموافقبة    (Volume IV)مطابقة للمواصفات المحبددة بوثبائق العقبد جميع المواد  يجب أن تكون

المهندس و قناعاته  و له الحق برفض أية عينة مخالفة لذلك، و على المقاول تقديم اكثر من عينة للمهنبدس لدراسبتها و الموافقبة 

 عليها في حال طلب المهندس ذلك.

,  إلغاء أي جزء مبن المسبار إذا تطلبب ضبرورة العمبل ذلبك يحق لصاحب العمل تغيير أي جزء من المسار أو استحداث أو إضافة أو .2

وسيتم في حينه دراسة األسعار لتغيرات التي حدثت وإصدار األوامر التغيريبة بالخصبوص إذا لبزم األمبر ذلبك وفقبا لشبروط وأحكبام 

 العقد .

ب إتباعهبا و اتخباذ ايبة اجبراءات على المناقص قبل وضع أسعاره أن يكون علبى درايبة تامبة بكافبة التعليمبات و المواصبفات الواجب .3

للحصول على تصاريح العمل و الموافقات الالزمة لتنفيذ األعمال و مبن كافبة الجهبات ذات العالقبة بمبا فيهبا  -اذا لزم األمر –الزمة 

ن يقبوم و البلديات و وزارة األشغال العامة و االسكان  و أن يستفسر بنفسه عن هبذه اإلجبراءات و أ IDECOشركة كهرباء اربد 

بدفع أية رسوم او كفاالت و تامين أية مخططات تلزم لبذلك و علبى نفقتبه الخاصبة و مهمبا بلغبت كلفتهبا باإلضبافة إلبى قيامبه بكافبة 

األعمال المساحية الالزمة التي قد تتطلبها هذه الجهات و مهما كان حجمها و نوعها و لن يتحمل صاحب العمل أية نفقات جراء ذلك 

قص فيما إذا أحيل عليبه العطباء  مخبوال بالمطالببة بأيبة مطالببات مهمبا كبان نوعهبا، و عليبه تحميبل تكلفتهبا ضبمن و لن يكون المنا

 .(Unit Rates)اسعاره االفرادية 

بضبرورة تقبديم كفالبة اعبادة األوضباع البى وزارة األشبغال العامبة و  علبى المنباقص قببل وضبع أسبعاره أن يكبون علبى درايبة تامبة .4

و  1986( لسبنة 24( مبن قبانون الطبرق رقبم )8ها البوزارة المفوضبة بتحديبد قيمبة هبذه الكفالبة و حسبب المبادة )االسكان، حيث ان

تعديالته و ذلك في الحاالت التي تتطلب تنفيذ اعمال ضمن الشوارع او االرصفة التابعة لهذه الوزارة، و عليه تحميل تكلفتها ضبمن 

   اسعاره االفرادية.

 .حسب االصولقوم المقاول بانجازها من مسؤوليته حتى يتم تسليمها إلى صاحب العمل تعتبر األعمال التي ي  .5
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يجب على المقاول الحفاظ على الشبكات و الممتلكات التابعة للجهات األخرى و بخالف ذلك يتحمل المقاول المسؤوليات اإلجرائية و  .6

الناتجبة عبن أعمبال المقباول أو مسبتخدميه بمبا فيهبا إصبالح  القانونية و المالية المترتبة على أي ضبرر قبد يلحبق بهبذه الشببكات و

 الضرر و / أو تحمل الغرامات المالية و غيرها من التبعات و أية أضرار قد تلحق بصاحب العمل و غيره نتيجة لذلك.

و كما هو موضبح  وبالتنسيق التام مع صاحب العمل IDECOااللتزام بالشروط والتعليمات الفنية الخاصة بشركة توزيع الكهرباء  .7

 من الشروط و المواصفات الفنية. Annex Lفي الملحق 

لغايات اخذ الموافقة على تركيبب الكواببل علبى األعمبدة للمسبارات التبي  IDECOعلى المقاول تقديم المخططات لشركة الكهرباء  .8

 و ذلك لغايات التدقيق و حسب متطلبات الشركة. ،سيتم نقلها قبل المباشرة بالتركيب

رغب المقاول بالعمل ساعات إضافية تزيد عن السباعات المقبررة يوميبا ,فعليبه التنسبيق المسببق واالتفباق مبع شبركة الكهربباء إذا  .9

 وصاحب العمل وااللتزام بالبدالت المقررة للعمل اإلضافي لكوادر شركة توزيع الكهرباء وعلى نفقة المقاول.

مبن أعمبال الحفريبات للمسبارات األرضبية او تمديبد كواببل هوائيبة  ضبمن قطبع على المقاول الذي يحال عليه العطاء عدم تنفيبذ أي  .10

أراضي الغير و على المقاول تقديم تعهد خطي منظم لدى كاتب العبدل لمبدة عشبر سبنوات مبن تباريخ شبهادة تسبلم األشبغال تتضبمن 

طبع أراضبي الغيبر والتزامبه بتحمبل كافبة التزامه بتعديل مسارات الخطوط األرضية التي قام بتنفيذها و ثبت الحقا  مرورهبا ضبمن ق

 التبعات المالية و القانونية التي تترتب على ذلك .

فبي حببال حببدوث أي ضبرار علببى الشبببكة القائمبة أثنبباء تنفيببذ المقباول ألعمببال الصببيانة تعتببر مببن مسببؤولية المقباول إصببالح جميببع  .11

 العمل ومهما كان نوعها بهذا الخصوص. وال يحق له تقديم أية مطالبات مالية إلى صاحب األضرار وعلى نفقته

 وتوضيع بناء المقاول فعلى القائم، المدني المسار على  (HH ) هاندهول او (MH) مانهول وتوضيع اسقاط العمل تطلب حال في .12

 مالاالع من(13) رقم البند حسب الموقع في المانهول بناء سعر احتساب ويتم .المشرف المهندس تعليمات حسب الموقع في منهل

 وحسبب الكميبات جبدول فبي المدنيبة االعمبال مبن  (14)رقبم البنبد حسبب(HH) الهانبدهول بناء وسعر الكميات، جدول في المدنية

 المشرف المهندس وتعليمات المطلوبة الفنية المواصفات

 بصبه الحفرية يمأل أن عليه يتوجب فإنه الحفر عملية تعيق خدمات وجود بسبب المطلوب للعمق الحفر في المقاول يصل لم حال في .13

 ان دون بداخلها التي الكوابل والمواسير  حماية لضمان المشرف المهندس يقررها التي وبالسماكة 2 سم/كغم 200 كسر خرسانية

 .اضافية تكاليف أي الوزارة تتحمل

لكوابل و تنفيذ العمل بالشكل عن تامين الطرق المؤدية إلى مواقع األعمدة و أماكن العمل لغايات تعليق اوال ؤمسيعتبر المقاول  .14

 المطلوب، و عليه تامين أية معدات أو آليات تلزم لذلك و على مسؤوليته و نفقته الخاصة.

بعد االنتهاء من  على المقاول إجراء االختبارات المنصوص عليها في المواصفات الفنية و المتعلقة بأعمال كوابل األلياف الضوئية .15

 .قبل صدور شهادة تسلم األشغال المواقع الجديدة و  أعمال إصالح القطوعات أو ربط

 الفحص سواء كان وسببه؛ العطل موقع وتحديد الالزمة الفحوصات عمل الشبكة على عطل أي عن التبليغ عند المقاول مسؤولية .16

 بهذا وعهان كان العمل ومهما صاحب إلى مطالبات أية تقديم له يحق وال الخاصة نفقته وعلى قائمة وصلة من او ODF من

 .الخصوص

 وعلى نفقته الخاصة على المقاول الحفاظ على المواد الصالحة لالستعمال التي يتم فكها بالموقع والقيام بتخزينها  بشكل صحيح .17

بما يضمن صالحيتها لالستخدام , واعادة استخدامها عند اللزوم وذلك من قبل صاحب العمل لحين استالمها طلية مدة اإلنجاز و

 . مع المهندس المشرفبالتنسيق 

 االلتزام و التقيد التام بشروط السالمة العامة لألفراد و للموقع . .18

ويمكن زيادتها او تخفيضها حسب متطلبات الصيانة للشبكة وال تتحمل ان الكميات الواردة في جدول الكميات هي كميات تقديرية  .19

 ي مواد .الوزارة أي مسؤولية قانونية او مادية ناتجة عن عدم استخدام أ

حيث يتحمل المقاول مسؤولية اصالح أي عطل  أمر المباشرةيوم من تاريخ  30يجب على المقاول تأمين المواد الالزمة للعمل خالل  .20

 نتيجة تأخر وصول المواد المطلوبة وعلى نفقته الخاصة حتى اذا تطلب ذلك اصالح األعطال او الربط بشكل مؤقت .

ر مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة )التي التزم بها المقاول اثناء تقييم العروض( بعد اإلحالة اذا تبين أن المواد الموردة غي .21

إذا تطلب األمر اجراء اصالح األعطال بشكل مؤقت يجب دية المترتبة على انقطاع الخدمة يتحمل المقاول المسؤولية القانونية والما

 عليه اجراء ذلك وعلى نفقته الخاصة .

 تأمين فريق اإلشراف المسمى من قبل صاحب العمل بأدوات السالمة العامة وعلى نفقة المقاول . على المقاول .22

 

 النموذج المخططات حسب تحضير المقاول من يطلب حيث ،GIS بصيغة بالمخططات الخاصة التسليمات جميع تكون أن يجب .23

 العطاء وثائق في ANNEX I الملحق في المطلوب

 

 التي يقررها الهوائية للوصلة التوضيع بطريقة االلتزام  الهوائية الوصالت وعمل الهوائية الكوابل تمديد أثناء المقاول على .24

 .المواصفات الفنية من ANNEX F-8 في موضح هو وكما ) Cross ( او ) Figure_8 ( كانت سواء المشرف المهندس
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 على قائم مسار أي نقل او جديد موقع ربط او الصيانة مالاع الستكمال العالقة ذات الجهات من تصاريح اية استصدار المقاول على .25

 .الخاصة نفقته

 

 لصاحب قائم مسار أي نقل او جديد موقع ربط او الصيانة اعمال الستكمال الجديد المسار اقتراح   المقاول على .26

 .االعمال بتنفيذ البدء قبل الموافقة لدراسته واعطائه العمل

  

 ت جهاز اإلشراف:التجهيزات المطلوبة الستخداما 

 
العطاء تقديم ما يلي وذلك لغايات استعمال جهاز اإلشراف طيلة فترة تنفيذ المشروع أوالً: على المقاول الذي يحال عليه  

دون أن يترتب على وزارة االقتصاد الرقمي والريادة أي كلف مالية ,على أن تعود ملكيتها إلى المقاول بعد انتهاء أعمال 

 العطاء.
  

على األقل جديد وغير مستعمل وال يقل موديله عن  CC2400( بسعة ماتور 1دبل كابين عدد) 4*4أب دفع رباعي بك  -1

مزود بمكيف  وراديو مع مسجل ونوافذ كهرباء, وتزويده بالوقود بقيمة , أميناً شامالً ,يعمل على الديزل ومؤمن ت 2022

الك كامل الكمية المخصصة شهرياً يتم ترصيد ما بقي من هلم يتم است( لتر شهرياً الستخدامات فريق الوزارة ,وفي حال 500)

 الكمية وإضافتها لكمية الوقود للشهور التالية.

 

دنانير لكل  10جديدين مع خطين الدفع المسبق باشتراك شهري قدره  (smart phone)بجهازي هاتف  تزويد الوزارة   -2

 خط لغايات استخدامات فريق اإلشراف.

 

 

 

 نظام توكيد الجودة ) إن كان مطلوباً ( .  –(  9/  4دة ) الما *

 غير مطلوب

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.  –(  20/ 4المادة )  *

 ال يقدم صاحب العمل أي معدات أو مواد.

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 

لثالثاء ، األربعاء، الخميس تعدل ساعات العمل اليومي لتصبح  . ) السبت ، األحد ، االثنين ، ا 

  وثائق العطاءوالجمعة ( وحسب متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة المرفقة في 

 –مباشرة العمل   –(  1/  8المادة )  *

 يتم تحديبده بموجبب كتباب يصبدره صباحب العمبل ( يوما من تاريخ توقيع االتفاقية أو15خالل )تاريخ المباشرة يجب ان يكون 

 .  العقدي كما هو محدد فو

 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 

نقبل بعبض مسبارات كواببل االليباف الضبوئية  الكواببل والتأخير في إنجاز أعمال إصالح األعمال المدنيبة وأعمبال إصبالح قطوعبات 

 .الهوائية القائمة  و المنفذة في منطقة الشمال 
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 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 والمبروج والسبياجات بشبكل مالئبم ، وزرع ببديل لمبا لبم يصبرح لبه باقتالعبه وإعبادة  -4

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .

ى ملببك أحببد المجبباورين ، فعلببى المقبباول أن يقببوم باالتصببال معببه ، وعمببل فببي حالببة وجببوب إنشبباء سببقالة علبب -5

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 

 
  

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 ع .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتما -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

ل البذي يتفبق مبع أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشك -4

 المهندس عليه .

فببي حالببة رفببض المهنببدس أو مسبباعد المهنببدس لمببادة أو عمببل مببا فيجببب علببى المقبباول قبببل البببدء بتصببحيح  -5

 الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ 

ادر المقبباول االلتببزام بببإجراءات السببالمة العامببة )شببروط وتعليمببات يجببب علببى جميببع الفنيببين و العمببال مببن كبب  -6

السالمة العامة فبي الموقبع واسبتخدام معبدات السبالمة المعمبول بهبا لبدى شبركات الكهربباء , وزارة األشبغال 

ات  العامة , البلديات ( اثناء تنفيذ العمل, وكل فني أو مستخدم من قبل المقاول ال يتقيد بهبذه الشبروط والتعليمب

 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 لبببم يكبببن قبببد حبببدد وصبببف كامبببل لمبببادة أو منبببتج أو مصبببنعية ، فإنبببه مبببن المفهبببوم أن تكبببون تلبببك المبببادة 

منطقيبببباً لممارسببببات التنفيببببذ  مضببببامينهالعقببببد أو مببببا يمكببببن أن يسببببتنتج مببببن أو العمببببل مالئمببببة ألغببببراض 

 الجيدة  ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .

 

 

 المواصفات القياسية : -2
المقاول تقديم ( أو غيرها فإنه يجب على  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 

 مقرونة بموافقة صاحب العمل .المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس 

 

 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 

 ا .أو تشغيله
 

 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 .
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للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن    -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

فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة 

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 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  

 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
 

 

 
 

 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 

ن قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو يجوز تنفيذ هذه المشاريع م - 

 باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

وفببي حالببة تنفيببذ المشببروع مببن قبببل مقبباولين غيببر أردنيببـين فيجببب االلتببزام مببن قبببل هببؤالء المقببباولين  -

لعمالبببببة المببببباهرة المطلوببببببة %( مبببببن مجمبببببوع ا70بتشبببببغيل عمالبببببة أردنيبببببة ال تقبببببل نسببببببتها عبببببن )

والمقبببدرة تقبببديراً حقيقيببباً بموافقبببة وزارة األشبببغال العامبببة واإلسبببكان ، علبببى أن ال يسبببمح بتشبببغيل أي 

 عدد من العمال األجانب العاديـين غير المهرة .
 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  -3

واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من  1990( لسنة 6رقم )

 قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :

( 7إنذار المقاول المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 سبعة أيام .

 مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.فرض غرامة  -ب
 

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني  -4

 األردني بحدها األدنى .
 

 عند تنفيذ األشغال . اعة المحليةعلى المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصن -5
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 معلومات مطلوبة من المقاول
 (الكادر الفني المطلوب من المقاول)

 
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *

يتعين على المقاول أن يبؤمن الجهباز المنفبذ التبالي كحبد أدنبى أثنباء فتبرة اصبالح القطوعبات و/أو نقبل المسبارات , و  

كون الجهاز متواجداً خالل فترة اصالح القطوعبات وإنجباز األعمبال فقبط وحسبب تعليمبات المهنبدس المشبرف بحيث ي

واذا تطلب العمل وجود أكثر من فريق يجب على المقاول تأمين الكادر الالزم لتنفيبذ األعمبال دون أن يترتبب أي تكلفبة 

ه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف ، وأن تكون لدي  إضافية على وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

للمشبروع موضبوع العطباء وعلبى المقباول اخبذ موافقبة المهنبدس وصباحب أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلبة 

 العمل على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول بتأمين أي فرد من أفراد الجهاز المطلوب والمحبدد أدنباه

اضبافة البى أي اجبراءت اخبرى من اسبتحقاقات المقباول كل منهم  صنفالمبينة ازاء   يحق لصاحب العمل حسم المبالغ 

 :لحين تصويب الوضع الخصوصهذايراها مناسبة ب

  
 

ال تقبل عبن  ( بخبرة عامة  ال تقل عن خمبس سبنوات،  و بخببرة متخصصبة1عدد ) كهرباء او اتصاالت  مهندس -1

ال االتصباالت و كواببل األليباف الضبوئية و بناهبا التحتيبة و تصبميم و تنفيبذ و بنباء شببكات في مج ثالث سنوات 

و تعليبق كواببل األليباف الضبوئية علبى األعمبدة الكهربائيبة، و خاصبة  ADSSكوابل األلياف الضبوئية الهوائيبة 

األقبل(  وبتفبرغ األعمدة ذوات الجهد الكهربائي المتوسبط و المبنخفض ضبمن شببكات حيبة )مشبروع واحبد علبى 

( دينبار عبن كبل يبوم عمبل فبي حبال تغيبب المهنبدس 100سيتم حسبم )اثناء اصالح القطوعات او نقل المسارات. 

 أثناء تنفيذ األعمال و طيلة فترة المشروع(.

 
 كوابال الليااا الئاو ي  وتمدياد سنوات لكل منهم في مجال االتصااالت  (5)(   بخبرة ال تقل عن 2فنيين مؤهلين عدد ) -2

العمادة الكهربا يا   وملحقاتهاا علا  ADSS كوابل اللياا الئو ي  الهوا ي  وفي تعليق الرئي  التحتي   وانشاء البني 

وبتفار  اننااء اصاال القطوعاات او   الكوابال  وتلحيم وفحص هذهشبكات حي   والمنخفض ئمنذوات الجهد المتوسط 

  المشروع وطيل  فترةمل في حال تغيب الفني أنناء تنفيذ العمال ( دينار عن كل يوم ع70سيتم حسم )  المسارات نقل 

 

3-  ً ( سنوات فبي مجبال 5( وبخبرة مماثلة لألعمال المدنية للمشروع موضوع العطاء ال تقل عن )1عدد)  مراقباً فنيا

ر عبن كبل (دينا70سيتم حسم ) .اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما  وبتفرغ اثناء اصالح القطوعات او نقل المسارات 

 يوم عمل في حال تغيب المراقب و طيلة فترة المشروع(.

 
 GIS) ال( سانوات  فاي 3خبارة ال تقال عان )و  سانوات( 5لعمال المشروع ال تقل عان ) ( بخبرة ممانل 1مسال عدد ) -4

Software)    ( دينار عن كل يوم عمل في حاال طلاب مهنادال االشاراا فاي الاوضارة بئارورة تواجاد 50سيتم حسم )

 .و طيل  فترة المشروع As Built  لمسال في الموقع إذا تغيب المسال أو تأخر في تسليم مخططات الا
 

مالحظة : يجب على جميع الفنيين و العمال من كبادر المقباول االلتبزام ببإجراءات السبالمة العامبة )شبروط وتعليمبات السبالمة 

ى شركات الكهرباء , وزارة األشغال العامة , البلبديات ( العامة في الموقع واستخدام معدات السالمة المعمول بها لد

اثناء تنفيذ العمل, وكل فني أو مستخدم من قبل المقاول ال يتقيد بهذه الشروط والتعليمات  فإنه يحبق لصباحب العمبل 

 ه من العمل و اعتباره متغيباً. أو من يمثله منع

 ( . Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

لضمان أي عيوب تنجم عن  كفالة عدلية لصالح صاحب العمل وفقا للنموذج المرفقلى المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم يتعين ع

التصنيع لكافة الكوابل و الوصالت و ملحقاتهما المشمولة ولمدة سنة واحدة من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية 

قطع البديلة محلياً أو ، الستبدال أي من الكوابل و الوصالت و ملحقاتهما التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير الالمقاول المالية وخالفها 

 أجنبياً .
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات 

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج

 ملحق عرض المناقصة -2ج

 نموذج كفالة المناقصة -3ج

 لعقدنموذج اتفاقية ا -4ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بعضو واحد  ( -5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بثالثة أعضاء ( -6ج

 نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ -7ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب  -8ج

 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  -9ج

 غالنموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األش -10ج

 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج

 نموذج التزامات المقاول -12ج

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى -13ج

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة -14ج

 نموذج ضمان عيوب التصنيع   -15ج
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   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 

 

 ................. العطاء رقم:......................................................المشروع: .....................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....................إلى السادة ) صاحب العمل(: ..........................................................................

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات 

والمخططات  ، وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذات 

يذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين األرقام: ............................. المتعلقة بتنف

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 

 تحقاً لنا بموجب شروط العقد .مس

إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم 

 باالتفاق على تعيـين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

( يوماً من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة 

 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 )

يخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات نباشر العمل بتار

 وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع 

 يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا . " كتاب القبول أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه

 

 

 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

 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  قائمة و المنفذة في منطقة الشمال )اربد ، الرمثا و المفرق(  كما يشمل ربط مواقع جديدة )ال

 . (NBN)شبكة االلياف الضوئية الوطني 

 

 (.                                      )   : العطاء رقم
 

 

 التحديدات رقم المادة البيان

 اسم صاحب العمل :
 :عنوانه

1/1/2/2 
 1/3 و

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
 الدوار الثامن -11191عمان 

 9903ص.ب 
 اسم المهندس:

 عنوانه:
1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

  ( سبعة االف وخمسمائة دينار 7500)    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

 م األشغالمن تاريخ تسل( يوماً تقويمياً 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 

 الموقع 

 ( Annex Kويعتبر الكشف المرفق ) (ال يوجد) 1 /2

 بمثابة تسليم المواقع للمقاول 
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 

 للمباشرة 
( يوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن 15)خالل   1 /8

 نجازمدة اإل
 ( يوماً 28) 10/1  الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال 

 ( يوماً من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2 /4 ضمــان األداء

 ال يوجد     14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 ال يوجد     20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

  
 ال يوجد     20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 %( من قيمة الدفعة10) 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

جلس فض الخالفات في الجهة التي تعين أعضاء م
 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

 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

متطلبات العطاء هو اجراء اصالح القطوعات على   5 /6 ي واألسبوعيمدة العمل اليوم
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

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في  14/5 ل إلى الموقعالتحضيرات عند الوصو
 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 .

 دني النافذبموجب قانون التحكيم األر 20/6

 عضو واحد  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.
ال يوجد حد اقصى و سيتم تطبيق ما ورد في جداول  7 /8 حد األقصى لقيمة تعويضات التأخيرال

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

 %( سنوياً 5) 14/8 نية ) نفقات التمويل (نسبة الفائدة القانو
 غير مطلوب 9 /4 نظام توكيد الجودة

  
 ال يوجد    8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

 قسم
  

 قسم
  

 قسم
  

 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8كشف المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة  (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

 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 

 

 المشروع: ............................................. العطاء رقم:..............................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص 

شركة : ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة 

شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء"  لدعوة العطاء ، ولما كانت

 على طلبه ، فإّن مصرفنا :

بنك .......................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : 

 ب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :......................................... عند ورود أول طل

 

أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو  -أ

 ( يوماً ، أو  90قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ ) 

 

( من 1/6ب المادة ) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموج -ب

 شروط العقد ، أو 

( من 4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة) -ج

 شروط العقد. 

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 ا القوانين المعمول بها في األردن .هذه الكفالة تحكمه

 

 توقيع الكفيل / البنك : .............................................

 

 المفوض بالتوقيــع: .............................................

 

 التاريــــــخ : .............................................
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   4ج

 تفاقية العقدنموذج ا  

Form of Contract Agreement 

 

 

 المشروع: .................................................... العطاء رقم:..................................................

 

......................... حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............،،،،،...................... من شهر ..........

 لسنة

 

 بين

 

صاحب العمل: ................................................................................. على اعتباره " الفريق 

 األول"

 

 و     

 

........على اعتباره " الفريق المقاول : ..............................................................................

 الثاني"

 

لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: 

.................................................. 

............................................................................................................................. 

 

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها 

 وتسليهما وفقاً لشروط العقد 

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :

المحددة لها في شروط العقد المشار يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني  -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) 

 وط العقد ) الخاصة والعامة (شر -د
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 المواصفات -هـ

 المخططات    -و

 والجداول المسعّرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 

 

 " قيمة العقد المقبولة: ........................................................................................... -3

 ( يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة 730) :" مدة اإلنجاز  

 

إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ  -4

 األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً ألحكام العقد .

 

عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية  -5

 بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .

 

وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك 

 وفقاً للقوانين المعمول بها .

 

 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (

 

 

    التوقيع: ......................................

 التوقيع:.........................................

 

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

 

 الوظيفة:..................    ..............الوظيفة: .......................

 

 ذلك ىوقد شهد عل    وقد شهد على ذلك:...........................
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  5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصف المشروع: ...........................................................................................................

 ....صاحب العمل : .............................................. عنوانه: ..................................................

 المقــــاول:.............................................  عنوانه: ......................................................

 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 علىلمقاول وعضو المجلس، قد "، فإّن كال من صاحب العمل وا DABليكون العضو الوحيد، ويسمى أيضاً " المجلس" 

 

 تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها:  -1

 

..................................................................................................................... 

 

 -( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي :17عمالً بأحكام البند ) -2

 دينار عن كل يوم كمياومات.    )        (  (أ

 مضافاً إليها النفقات األخرى . (ب

 

( من شروط اتفاقية فض الخالفات  17خرى عمالً بأحكام البند ) إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األ -3

 ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسّوٍ للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .

المياومات يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام البند )

 

 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5

 

 صاحب العمل        المقاول             عضو المجلس

 

 

  وقد شهد على ذلك  
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   6ج

 فاتنموذج اتفاقية فض الخال

Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بثالثة أعضاء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وصف المشروع: ...............................................................................................

 ..................................... عنوانه:  ............................................صاحب العمل : .....

 المقــــاول:................................................ عنوانه: ............................................

 .... عنوانه: ............................................عضو المجلس:.......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " 

الخالفات " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلون " المجلس" فإّن كالً من صاحب مجلس فض 

 -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   

 اً إليها النفقات األخرى .مضاف   -ب    

(  17إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام البند )  -3

من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين 

 .كمسّوين للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية 

 

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام  -4

( من شروط اتفاقية 17فض الخالفات بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام البند )

 فض الخالفات .

 يساً للمجلس .يعتبر عضو المجلس ............................... رئ -5

 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -6

 

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   

 

 

 وقد شهد على ذلك .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات

     

( يوماً من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر 60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1

 ( يوماً من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .60لس مهامه خالل )المج

( يوم من 28يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة ) -2

ن تاريخ إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقي

تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب 

 الى النصف .  

 اليجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون أسباب مبررة.

مستقالً عن الفريقين ، يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً و -4

وأن يفصح عند تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في 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 .

أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها  يتعين على عضو المجلس -5

بسرية تامة وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي 

 ين .طرف آخر القيام بمهمته أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريق

أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما  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

 ن ما قام به ناتج عن سوء نية .أمكن إثبات أ

للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات  -8

استماع يُدعى إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى 

ب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس ( ستين يوماً وللمجلس أن يطل 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 

  -قواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية :هذه ال

 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

 ر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،أن يقر -د

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع  -و

ماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه ، وله أن يستمر في عقد جلسة االست

 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
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التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين  ال يجوز لعضو المجلس -10

 اآلخرين ) إن وجدوا ( . وأعضاء المجلس

د لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو كشاه 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 ) 

ليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إ -13

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . بالدفع إلى عضو المجلس

( يوماً . وفي حالة 28أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  يمكن لعضو المجلس -14

أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه.14القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ) األعضاء( والفريقين ، ولغة  -15

 في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .التداول في الجلسات باللغة المحددة 

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 -

 يجب أن يكون مسبباً, و -

 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه الشروط . - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.

سوء نية ، ( المتعلقة بعمله ، أو تصرف ب4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم 

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

 ل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ،عن ك -

 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 ) ل أن يدفع لعضو المجلسيتعين على المقاو -

% ( منها للمقاول عن طريق مطالبات 50المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )

 الدفع الشهرية التييقدمها المقاول  .

 -اعاة ما يلي :اذا كان " المجلس" مشكالً من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مر -19

على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، 

 و

انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء 

 ي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، ووالذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خط

ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن 

  -للعضوين       االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   
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ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين  -2   

 االخرين بعدم اتخاذ قرار .

يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر  -3

 أو تبرير 

فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية  -20

 يتم النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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   7ج

 

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 

Performance Guarantee 

 

 ..........................................................................................إلى السادة: .............

 

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا)...........( قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني)...........( بخصوص العطاء 

 دني .رقم)...........( المتعلق)...........( بمبلغ )...........( دينار أر

نية ووفقا لشروط االتفاقية فبتقديم الخدمات ال لفريق الثانيوذلك 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 

 . ريق الثانيفالنظر عن أي معارضة من جانب ال

 وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة االتفاقية وتحدد مبدئياً:

بتاريخ )...........( شهر )...........(  من عام )...........( وتجدد تلقائياً الى ان يتم االفراج عنها من قبل 

 صاحب العمل.

 

 توقيع الكفيل/مصرف: )...........(

 توقيــع: )...........(المفوض بال

 بحضــور وشهادة: )...........(

 التـــــــاريخ: )...........(
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   8ج

 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 

ضماناً اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال   .................................. 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 

و شرط ، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ بدون أي تحفظ أ

التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو 

 مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

 

 

 

صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

 المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها او تجديدها بناء على طلب صاحب العمل. 

 

 توقيع الكفيل /مصرف: ................

 المفوض بالتوقيع: .....................

 التاريـــــخ : ...................                                                                     
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 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 

 

 .....إلى السادة: ........................................................................................................

 

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ..............................................................................

 

 بمبلغ : ).......................( دينار أردني ...........................................................................

 

مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع وذلك 

.......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب 

 شروط العطاء .

لمذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ ا

 بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم 

 لكامل .تمديدها تلقائياً لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة با

 

 توقيع الكفيل /مصرف: ................

 المفوض بالتوقيع: .....................

 التاريـــــخ : ...................                                                                     
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 10ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................

.................................................................................................................... 

 اتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................نقر نحن الموقعين إمضاء

................................................................................................................... 

ً 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 

الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور 

ظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل أعاله مع تحف

............................................... 

خالل فترة اربعة وثمانون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا 

وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة  إقراراً منا .................... بصحة هذه المطالبات (

المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب 

العمل......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله 

ولي للمشروع , و يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية السابقة لتاريخ التسلم األ

 (.13/8( و )13/7مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )

  

 وعليه نوقع تحريراً في .....................................

 اسم المقاول : .............................................

 التوقيع: ....................................اسم المفوض ب

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 

 

 الخاتم
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 نموذج  االمخالصة ) اإلبراء(

Discharge Statement 

 

 

 

 ........................................ أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: ............................................

.......................................................................................................................... 

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

..............................................:............................ 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناراً أردنياً.

 

( من الشروط العامة  للعقد ،  14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ) 

إنشاء : وذلك عن مشروع 

......................................................................................................... 

 

 موضوع العطاء رقم : ....................................................................................................

 

ار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا نصرح بموجب هذا اإلقر

 المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاماً شامالً مطلقاً 

،  13/7ه ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين ) ال رجعة في

 ( 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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 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 

 ....................................................................                                  المقاول: -1

 المدير العام :                             .................................................................... -2

 ...............................................رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات :   ..................... -3

 ....................................................................                فئة التصنيف : -4

 ...................................................................        سقف االلتزام : -5

 ...................................................................       ملتزم بها:المشاريع ال -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 17/9/1مادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت ال

اإلنشائية الخاص بهذا العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول نقر فيه 

بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو 

قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصالً 

لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من 

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي 

وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها 

 أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .

 

الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى 

سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث 

أوالً كما ونوافق على قيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال 

 حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 اسم المقاول: ........................................................

 .................اسم المفوض بالتوقيع: .............................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................

 الخاتــــم : ......................................................

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو  *   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم 17/9ي من األمور المحددة بالمادة ) أتعاب أو أ

 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 )

اإلنشائية الخاصة بهذا العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر 

أو االتفاق على دفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب  فيه بأننا لم نقم بدفع

وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم 

طة ، بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواس

أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو 

أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " 

، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميٍة أم ال 

العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 

 فعالً . المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه

 

لدفعات سواء" مباشرة" أو كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه ا

بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو 

 ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

 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  *   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال  17/9أتعاب أو أي من األمور المحددة بالمادة ) 

 ق منفصل عن العرض .يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغل
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 نموذج ضمان عيوب التصنيع

Manufacturing Defects Warranty  

 

 العطاء رقم )  /   /      ( الخاص ب .............................................................................

............................................................................................................ 

 

 إلى السادة .........................................................................................................

كوابل و نحن الموقعون أدناه، نضمن و نتعهد بموجب هذه الكفالة العدلية إصالح أي عيوب قد تظهر على ال

من قبلنا للعطاء المشار إليه    الوصالت و ملحقاتهما و جميع االعمال المشمولة في هذا العطاء و  المقدمة 

( يوما تقويميا من  730و التي تكون ناجمة عن أي عيوب في تصنيعها أو تركيبها  و بقيمتها و لمدة  )

حددة بوثائق العطاء و تشمل هذه الكفالة تاريخ صدور شهادة تسلم  األشغال للمشروع  و حسب األسس الم

مسؤوليتنا المالية و خالفها الستبدال أي من المواد و  المعدات و التجهيزات التي يظهر بها عيوب تصنيع  

أو تركيب خالل هذه المدة و توفير المواد و المعدات و القطع التبديلية أو التجهيزات محليا و عالميا و 

نيع قد تظهر خالل مدة شهرين من تاريخ إبالغنا من قبل صاحب العمل ، و نتعهد بإصالح أي عيوب تص

 علية نوقع، 

 اسم المفوض بالتوقيع عن المتعهد .......................................... 

 وظيفته............................... توقيعه ...............................

 ............توقيعه ...............................اسم الشاهد ...............

 اسم الشاهد ..........................توقيعه ...............................

 تصديق كاتب العدل                  


