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 الفيػرس  

 
 الصفحة البند رقـ الجزء

األوؿالجزء   4 التعميمات إلى المناقصين  

ني
الثا
زء 
الج

- 
امة
 الع
وط
شر
ال

 

الشروط العامة                  الفصؿ  01 
 00 أحكـام عامـة  األول
 08 صاحب العمـل  الثاني
 80 المهنـــدس الثمث
 88 المقـــاول  الرابع
 20 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 28 المستخدمون والعمــال  السادس
 23 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية  السابع
 26 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعميق العمل  الثامن
 31 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 30 تسمم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 32 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 35 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 36 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 40 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 46 صاحب العملانهاء العقد من قبل  الخامس عشر
 48 تعميق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 51 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 52 التأميــن الثامن عشر
 56 القـوة القاهـرة التاسع عشر
 61 المطالبات ، الخالفات والتحكيم العشرون

لث
الثا
جزء

 ال

 63 الشروط الخاصة -أ الفصؿ
 67 األحكـام العامة األول
 68 صاحب العمــل الثاني
 71 المهنــــدس الثمث
 70 المقـــــاول الرابع
 78 المستخدمون والعمال السادس
 73 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 73 المباشرة والتأخيرات وتعميق العمل الثامن
 74 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 74 تسّمم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 76 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
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 76 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 77 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 81 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
نهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر  80 تعميق العمل وا 
 88 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 84 التأمـــــين الثامن عشر
 84 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون

 86 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 87 الشروط الخاصة اإلضافية 
 010 معمومات مطموبه من المقاول 
 018 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج 
 012 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج
 013 ممحق عرض المناقصة 2ج
 015 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 016 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 018 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعضو واحد ( 5ج
 001 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء ( 6ج

 000 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 003 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ( 7ج 

 004 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 005 نموذج كفالة الدفعة المقدمة 9ج
 006 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسمم األشغال 11ج
 007 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 008 نموذج التزامات المقاول 12ج
 081 إقرار متعمق بالدفعات األخرى 13ج
 080 إقرار متعمق بالدفعات الممنوعة 14ج
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 انجـضء األول  

 انتؼهًُـاخ إنً انًُاقصٍُ
Instructions to Tenderers     

 (8107/   3   رقـ )المحمي العطاء 
 

نًىاقف انتحًُم وانتُضَم نهشكاب ػهً يغاساخ انخطىط  يؼذَُح يظالخإَشاء وتُفُز :  الخاص بمشروع

 (.يظهح وػششوٌ خًغح  52 ػـــذد – نىاء انشصُفحيحافظح )  انؼايهح فٍ 

يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالف عف طرح ىذا العطاء والراغبيف باالشتراؾ في  (0)
نسخة مف وثائؽ العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلؾ مقابؿ دفع ثمف النسخة المناقصة أف يتقدموا لمحصوؿ عمى 

 المقرر .
 شمولية وثائؽ العطاء (8)

  تشمؿ وثائؽ العطاء )المشروع ( ما يمي :         
 دعوة العطاء بما فييا اإلعالف . -8-0
 التعميمات الى المناقصيف. -8-8
 اإلنشائية ويتضمف:عقد المقاولة الموحد لممشاريع  -8-2

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

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -8-3
 المخططات. -8-4 
 جداوؿ الكميات واالسعار.  -8-5

 
  : إعداد وتقديـ عروض المناقصات /طريقة تقديـ العروض (2
(  ينبغي عمى مف يرغب االشتراؾ في ىذه المناقصة أف يقـو بزيارة موقع العمؿ ، وأف يتعرؼ عميو وأف يحصؿ بنفسو 2-0)

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

 وضع أسعار عرضو.

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

 يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداوؿ الكميات باألرقاـ والكممات بخط واضح . -ب
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ذا أجرى المناقص أي تعديؿ،  أو أخّؿ بأي مف ىذه  -ج ال يجوز إدخاؿ أي تعديؿ عمى وثائؽ العطاء مف قبؿ المناقص ، وا 
 التعميمات ، فإّف ذلؾ يؤدي إلى رفض عرضو .

أما إذا أراد المناقص تقديـ عرض بديؿ ، فإّف باستطاعتو أف يقدـ ذلؾ في مذكرة خاصة منفصمة ترفؽ بالعرض ، شريطة  -د
 أف يتقدـ بالعرض األصيؿ كما ىو مطموب ، ولمجنة العطاءات المختصة أف تنظر في عرضو البديؿ أو ترفضو 

ي ىذه التعميمات ودعوة العطاء وأف يشتمؿ العرض عمى يجب عمى المناقص أف يقدـ عرضو عمى النسؽ المطموب ف  (2-8)
 -البيانات والمعمومات التالية :

ذا كانت ىناؾ مشػاركة  -أ وضع منشأة المناقص فردًا كاف أو شركة ، وكتاب التفويض لممسؤوؿ المفوض بالتوقيع عنيا . وا 
يػا بحيػث يكػوف التػللؼ بالتكافػؿ والتضػامف ) بشكؿ ائتالؼ فإنو يجب عمى الشػركات المتللفػة تقػديـ اتفاقيػة االئػتالؼ بين

 مجتمعيف ومنفرديف ( ، وأف يوقع أطراؼ االئتالؼ عمى العرض ، وأف يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائيـ مجتمعيف .

 خبرة المناقص ومؤىالتو ، مع بياف وصؼ المشاريع التي سبؽ وأف أنجزىا ، والمشاريع الممتـز بيا حاليػًا ، وبيػاف نسػب -ب
 إنجازىا بأرقاـ واقعية .

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

 شرة بالتسمسؿ التنازلي .التي تمييا مبا

) ممحؽ عرض المناقصة ( كدليؿ عمى جدّية التزاـ المناقص  رفؽ مع العرض المقدـ كفالة مالية، بالمبمغ المحدد فيي -د
 لمدخوؿ في المناقصة ، وعمى أف تكوف تمؾ الكفالة صادرة عف بنؾ أو مؤسسة مالية مرخصة لمعمؿ في األردف .

( أياـ مف 6يف الذيف لـ يحؿ عمييـ العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالؿ )تعاد ىذه الكفاالت لممناقص 
تاريخ إحالة العطاء أو انتياء صالحية كفالة المناقصة أييما أسبؽ . أما المناقص الذي يحاؿ عميو العطاء فتعاد إليو 

 . ىذه الكفالة بعد أف يقدـ ضماف األداء ويوقع العقد
 

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

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

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

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

موبة بموجب الشروط الخاصة أي معمومات أو بيانات أخرى يطمب إلى المناقص تقديميا أو إرفاقيا بعرضو إذا كانت مط -ز
 اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات .
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( تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أماـ البنود في جدوؿ الكميات عمى أنيا القيمة الكمية لتنفيذ كؿ مف تمؾ البنود 2-3)
صالح أية عيوب فييا وفقًا لمعقد ، وتشمؿ كذلؾ األعماؿ التمي نجازىا وا  ( ) إاّل إذا ورد  Preliminariesيدية ) وا 

 لألعماؿ التمييدية بنود منفصمة خاصة بيا في جدوؿ الكميات ( .
 : توضيح االلتباس (2-4)  

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

( أياـ ، ويتـ توزيع اإلجابة خطيًا عمى االستفسارات عمى جميع  6) يسبؽ التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقؿ عف 
 المناقصيف المتقدميف لمعطاء وال يجوز أف يتخذ مثؿ ىذا التوضيح مبررًا لطمب تمديد الموعد المحدد لتقديـ العرض .

 إيداع العروض: (2-5) 
 (8107/     3)   رقـ   المحمي  عطاءال رقـيقدـ العرض متكاماًل وفي ظرؼ مختـو مكتوب عميو مف الخارج  -أ    

نًىاقف انتحًُم وانتُضَم نهشكاب ػهً يغاساخ  يؼذَُح إَشاء وتُفُز يظالخ: الخاص بمشروع 

 (.يظهح وػششوٌ خًغح  52 ػــــــــــــــــذد – نىاء انشصُفح )انخطىط انؼايهح فٍ 

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

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

 أسموب آخر .
 إلزامية العروض : (2-6) 

ويظؿ العرض ممزمًا لممناقص  يعتبر العرض المقدـ ممزمًا لممناقص وال يجوز سحب ىذا العرض بعد اخر موعد لاليداع
( يومًا ابتداء مف تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزاـ أطوؿ مف ىذه  81الذي تقدـ بو لفترة ) 

 المدة. 

 :عمالت الدفع وعرض المناقصة (2-7) 
ذا كانت ىنالؾ عمى المناقص تقديـ أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص عمى غير ذلؾ في شروط د عوة العطاء . وا 

عمالت أخرى لمدفع منصوص عمييا في نموذج عرض المناقصة ، فإنو يجب تحديد تمؾ العمالت وأسعار تحويميا في 
 موعد " التاريخ األساسي " .

حالة العطاء(  3)  تقيػيـ العروض وا 

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

 األشغاؿ الحكومية ، ويفترض في المناقص أف يكوف عمى إطالع ودراية بيذه التعميمات .
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 : أسموب تدقيؽ العروض(3-8)
يتـ إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيؽ العروض عمى اف ال يحكـ التسمسؿ البنود الواردة 

 :أدناه
إذا ُوجد في العػرض خطػأ او تنػاقض بػيف حسػاب جممػة أي مبمػغ ومػا يجػب اف تكػوف عميػو ىػذه الجممػة بتطبيػؽ سػعر  - أ

الوحدة ، فممجنة العطاءات المختصة الحػؽ بتعػديؿ جممػة المبمػغ بمػا يتفػؽ وتطبيػؽ سػعر الوحػدة ، وبالتػالي يػتـ تعػديؿ 
 مجموع األسعار أو المبمغ اإلجمالي لمعطاء وفقًا لذلؾ .

 -إذا اختمؼ سعر الوحدة المذكورة باألرقاـ عف المذكور كتابة بالكممات فيتـ إتباع اإلجراءات التالية: - ب
: إذا وجد اختالؼ في سعر الوحدة لبند معيف بيف ما ىو باألرقاـ عما ىو بالكممات فينظػر عنػدىا إلػى الفػرؽ  (0-)ب 

ف الفػػرؽ كبيػػرًا يػػتـ األخػػذ بالسػػعر األقػػرب مػػف الحسػػابي بػػيف مػػا جػػاء رقمػػًا ومػػا جػػاء كتابػػًة بالكممػػات فػػاف كػػا
 السعريف الوارديف بالكممات أو األرقاـ إلى السعر الدارج .

 ( : إذا كاف الفرؽ صغيرًا فعندىا يتـ األخذ بما جاء كتابة بالكممات .8-)ب
 ( : ويظؿ لمجنة العطاءات المختصة الحؽ في تقييـ السعر منطقيًا لقبوؿ العرض أو رفضو .2-)ب

إذا ُوجػد خطػأ فػي أي مػػف العمميػات الحسػابية ،  فإنػو يػػتـ تصػحيح المجمػوع وفػؽ مػػا تقػرره لجنػة العطػاءات المختصػػة  -ج
 ويكوف المجموع المصحح ممزمًا لممناقص .

إذا ُوجد أف المناقص لـ يقـ بتسعير بند أو أكثر مف البنود ، فيتـ اعتبار تمؾ البنػود غيػر المسػعرة وكأنيػا محممػة عمػى  -د
ود العطاء األخرى ، وعمى المناقص تنفيذىا )فيما إذا أحيؿ عميو العطاء ( وذلػؾ بػدوف مقابػؿ سػواء أرفػؽ تمػؾ البنػود بن

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

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

(: إذا كانت األرقاـ او الكممات غير واضحة مما يشكؿ التباسًا في حساب جممة المبمغ لمبند ، عندىا يجوز 0-)ىػ 
يف المشاركيف بمناقصة العطاء لغاية الحصوؿ عمى تطبيؽ أعمى سعر ورد ليذا البند ، عند المناقصيف اآلخر 

 قيمة إجمالية ليذا العرض .
( اقؿ العروض قيمًة واتجيت النية   لإلحالة عميو ، 0-( : إذا بقي ىذا العرض الذي طبؽ عميو البند )ىػ 8-)ىػ

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

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

 لعطاءات المختصة الحؽناقص بتسعير بند بصورة مغموطة أو مبالغ فييا ، فممجنة اإذا قاـ الم -ز 
 بما يمي : 
 رفض العرض او ، -0 
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تعديؿ األسعار بمعرفة المقاوؿ مستأنسة بأسعار السوؽ الرائجة وأسعار المناقصيف اآلخريف شريطة اف تبقى  -8
 قيمة العرض بعد التدقيؽ .القيمة اإلجمالية لمعرض بعد التعديؿ مساوية أو اقؿ مف 

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىماؿ أي عرض غير متقيد بما ورد في ىذه التعميمات كما تمارس  (3-2) 
صالحياتيا بموجب أحكاـ نظاـ األشغاؿ الحكومية بإحالة العطاء دوف التقيد بأقؿ العروض قيمة ويتـ كؿ ذلؾ دوف أف 

 لعطاء أي حؽ في مطالبة صاحب العمؿ بأي تعويض إزاء ذلؾ .يكوف ألي مناقص لـ يفز با
 ( الضمانات ) الكفاالت (4) 
 ضماف األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (5-1)

عميو   ( يوما مف تاريخ إبالغو خطيًا بإحالة العطاء 03عمى المناقص الفائز بالعطاء أف يقـو بتوقيع العقد خالؿ فترة )
المناقص أف يقدـ إلى صاحب العمؿ ضماف األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج ضماف أو تمزيمو لو ، وعمى 

األداء المرفؽ ، وتكوف قيمة ىذا الضماف الصادر عف أحد البنوؾ أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة لمعمؿ في 
فيذًا تامًا ، ولدفع ما قد يترتب عمى األردف محددة ) في ممحؽ عرض المناقصة( وذلؾ ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تن

 المقاوؿ وفاء ألغراض العقد.
إذا رفض المناقص أو تأخر عف توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عف تقديـ ضماف األداء المطموب فعندىا يحؽ لصاحب 

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

 ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (5-2)
% 4عمػػػى المقػػػاوؿ أف يقػػػدـ لصػػػاحب العمػػػؿ عنػػػد تسػػػممو شػػػيادة تسػػػمـ األشػػػغاؿ . ضػػػماف إصػػػالح العيػػػوب بقيمػػػة 

المتبقيػػػة وتنفيػػػذ أعمػػػاؿ مػػػف قيمػػػة األعمػػػاؿ المنجػػػزة النيائيػػػة بعػػػد التعػػػديالت ، لضػػػماف قيامػػػو باسػػػتكماؿ األعمػػػاؿ 
إصػػػػالح العيػػػػوب المطموبػػػػة لممػػػػدة المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي ممحػػػػؽ عػػػػرض المنػػػػاقص ، وبحيػػػػث يكػػػػوف ىػػػػذا الضػػػػماف 

لعمػػػؿ صػػػادرًا عػػػف بنػػػؾ أو مؤسسػػػة ماليػػػة كػػػؿ منيمػػػا مرخصػػػو لمعمػػػؿ فػػػي األردف . وبتسػػػميـ ىػػػذا الضػػػماف لصػػػاحب ا
 يعاد لممقاوؿ ضماف األداء .

 
 مالحظة عامة :

 .عرضو المناقص بأي مف ىذه التعميمات، فإنو يحؽ لمجنة العطاءات المختصة استبعادإذا أخّؿ  
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ٍانجـضء انثاَــ  

 انشـــــــشوط انؼايـــــــــــح 

 الفيػرس
 

 الصفحة الشروط العامة الفصؿ
 13 أحكـام عامـة  األول
 24 صاحب العمـل  الثاني
 26 المهنـــدس الثمث
 29 المقـــاول  الرابع
 39 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 41 المستخدمون والعمــال  السادس
 44 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 47 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعميق العمل  الثامن
 51 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 53 تسمم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 56 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 61 كيل االشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 62 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 67 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر

 75 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر
 78 تعميق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 81 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 85 التأميــن  الثامن عشر
 89 القـوة القاهـرة  التاسع عشر
 92 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  العشرون
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 الفصػؿ األوؿ 
 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(0/0)  " Definitions "التعاريؼ:  
 يكػػػػػػػػػػػػػػػوف لمكممػػػػػػػػػػػػػػػات والمصػػػػػػػػػػػػػػػطمحات التاليػػػػػػػػػػػػػػػة حيثمػػػػػػػػػػػػػػػا وردت فػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػروط العقػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػذه  

) العامػة منيػا والخاصػة( المعػاني المخصصػة ليػا أدنػاه ، كمػا أف الكممػات التػي تشػير إلػى األشػخاص أو الفرقػػاء 
 السياؽ غير ذلؾ :تشمؿ الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لـ يقتض 

0/0/0  " The Contract ": العقػد  
  0/0/0/0   " Contract":  العقػد 
 الشروط ،  والمواصفات والمخططات، يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبوؿ ، وكتاب عرض المناقصة ، وىذه 

 .، وأية وثائؽ أخرى )إف وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبوؿ والجداوؿ
0/0/0/8     " Contract Agreement "اتفاقية العقد: 
 (0/5تعني اتفاقية العقد ) إف وجدت( المشار الييا في المادة ) 
0/0/0/2   "Letter of Acceptance" كتاب القبوؿ 
االتفاؽ يعني كتاب القبوؿ الرسمي الموقع مف قبؿ صاحب العمؿ لكتاب عرض المناقصة ، شاماًل ألية مذكرات يتـ  

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

0/0/0/3  "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة: 
يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكمميا المقاوؿ ، وتشمؿ العرض المتعمؽ باألشغاؿ الذي  

 وقعو المقاوؿ وقدمو إلى صاحب العمؿ .
0/0/0/4  ""Specifications:     المواصفات 
تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغاؿ المشمولة في العقد وأي تعديالت عمييا أو  

 إضافات إلييا تتـ وفقًا الحكاـ العقد .
0/0/0/5  "Drawings"المخططات:  
) أو تعني مخططات األشغاؿ كما ىي مشمولة في العقد ، وأيػة مخططػات إضػافية ومعدلػة يصػدرىا صػاحب العمػؿ  

 مف ينوب عنو( بموجب أحكاـ العقد .
  "Schedules": الجداوؿ 0/0/0/6
المقاوؿ وقدميا مع كتاب عرض المناقصة ، وتضـ الى وثػائؽ العقػد  تعني الوثائؽ المسماة الجداوؿ كما استكمميا 

 بيذه الصفة ويمكف اف تشمؿ البيانات والجداوؿ وجداوؿ الكميات والقوائـ وجداوؿ اسعار الوحدة.
0/0/0/7     " Tender"عرض المناقصة: 
 كما اشتمميا العقد. تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قاـ المقاوؿ بتقديمو مف وثائؽ أخرى معو ، 
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0/0/0/8   "" Appendix to Tender ممحؽ عرض المناقصة 
 والمسماة " ممحؽ عرض المناقصة " تعني الصفحات المستكممة  

 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكؿ جزءًا منو .
0/0/0/01  " Bill of Quantities":  جداوؿ الكميات 
 "Daywork Schedule ":  جدوؿ العمؿ باليومية 

 تعني الوثائؽ المسماة كذلؾ )إف وجدت( والمشمولة ضمف " الجداوؿ " .
0/0  /8    "Parties And Persons"الفرقاء واألشخاص :  
 '' Party'':   الفريؽ  0/0/8/0
 يعني صاحب العمؿ أو المقاوؿ كما يدؿ عميو السياؽ . 
0/0/8/8  Employer"":  صاحب العمؿ 
 يعني الشخص المسمى بصاحب العمؿ في ممحؽ عرض المناقصة وكذلؾ خمفاءه القانونييف.  
0/0/8/2  "Contractor":  المقاوؿ 
يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاوؿ في كتاب عرض المناقصة الذي وافؽ عميو صاحب العمؿ ،  

 ويشمؿ كذلؾ خمفاءه القانونييف .
0/0/8/3  ''Engineer":  الميندس 
يعني الشخص الذي يعينو صاحب العمؿ لمقياـ بمياـ الميندس ألغراض ىذا العقد ، والمسّمى في ممحؽ عرض  

المناقصة بيذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقـو صاحب العمؿ بتعيينو كبديؿ لمميندس مف وقت الخر ، ويبمغ 
 ( .2/3المقاوؿ عف ذلؾ التعييف وفقًا لممادة )

0/0/8/4  " Contractor’s Representative":  ممثؿ المقاوؿ 
( 3/2يعني الشخص الذي يسميو المقاوؿ لتمثيمو في العقد ، أو مف يعينو مف وقت الخر بموجب المادة ) 

 ليتصرؼ نيابًة عنو .
0/0/8/5  "Employer’s Personnel":   أفراد صاحب العمؿ 
( وغيرىـ مف موظفي وعماؿ الميندس وصاحب العمؿ ، 2/8المادة )يعني الميندس ومساعديو المشار إلييـ في  

 وكذلؾ أيًا مف األفراد الذيف يقـو الميندس أو صاحب العمؿ بإبالغ المقاوؿ أنيـ مف أفراد صاحب العمؿ .
0/0/8/6  Personnel""Contractor’s:  المقاوؿ مستخدمو 
الموقع ، بمف فييـ الموظفيف والعماؿ وغيرىـ مف جياز يعني ممثؿ المقاوؿ وجميع مف يستخدميـ المقاوؿ في  

 المقاوؿ أو جياز أي مقاوؿ فرعي ، واألشخاص اآلخريف الذيف يساعدوف المقاوؿ في تنفيذ األشغاؿ .
 "Sub contractor":   المقاوؿ الفرعي 0/0/8/7
شخص يسّمى في العقد كمقاوؿ فرعي ، أو أي شخص يتـ تعيينو كمقاوؿ فرعي لتنفيذ جزء ما مف  يعنيأي 

 األشغاؿ ، والخمفاء القانونييف ألي مف ىؤالء .
  " DAB " :      مجمس فّض لخالفات  0/0/8/8

آخرينيتـ تعيينيـ بموجب يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذيف يسموف بيذه الصفة في العقد ، أو أي أشخاص 
 ( مف ىذه الشروط .81/2( أو المادة )81/8أحكاـ المادة )
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 . "FIDICبػ " تحاد الدولي لمميندسيف االستشارييف يرمز اليواال   0/0/8/01
 التواريخ ، اإلختبارات ،المدد و اإلنجاز:        0/0/2

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

 "Base Date":   األساسي التاريخ 0/0/2/0
 ( يومًا.87يعني التاريخ الذي يسبؽ الموعد النيائي إليداع عروض المناقصات بػ ) 

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 0/0/2/8
 (.7/0يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمؿ ويتـ اإلشعار بو وفقًا لممادة ) 

0/0/2/2  "Time for completion":  مدة اإلنجاز 
( محسػوبة مػف 7/8تعني المدة المحددة إلنجاز األشغاؿ أو أي قسـ منيا ) حسب واقع الحاؿ ( بموجب المػادة ) 

تاريخ المباشرة ، كما يتـ تحديدىا في ممحؽ عرض المناقصػة ، مػع أي تمديػد لمػدة اإلنجػاز يػتـ بموجػب المػادة 
(7/3.) 

 '''' Tests on Completionاالختبارات عند اإلنجاز: 0/0/2/3
تعنػػي تمػػؾ االختبػػارات المنصػػوص عمييػػا فػػي العقػػد ، أو المتفػػؽ عمييػػا بػػيف الفػػريقيف ، أو التػػي تطمػػب كتغييػػر ،  

والتي يتـ إجراؤىا بموجب أحكاـ " الفصؿ التاسع " ، قبؿ أف يػتـ تسػمـ األشغػػاؿ أو أي قسػـ منيػا ) حسػب واقػع 
 الحاؿ ( مف قبؿ صاحب العمؿ.

 ''Taking-Over Certificate''شيادة تسمـ األشغاؿ: 0/0/2/4
 تعني شيادة تسمـ األشغاؿ والتي يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ " الفصؿ العاشر " . 
 ''Tests after Completion'' :االختبارات بعداإلنجاز 0/0/2/5   
إجراؤىػػا بموجػػب أحكػػاـ الشػػروط تعنػػي تمػػؾ االختبػػارات ) إف وجػػدت( المنصػػوص عمييػػا فػػي العقػػد ، والتػػي يػػتـ  

 الخاصة ، بعد أف يتـ تسمـ األشغاؿ أو أي قسـ منيا) حسب واقع الحاؿ ( مف قبؿ صاحب العمؿ.
 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   0/0/2/6

األشػغاؿ أو أي قسػـ منيػا ) ( لإلشػعار بػالعيوب فػي 00/0تعني الفترة الزمنية التي يتـ تحديدىا بموجب المادة ) 
( 00/2حسػػب واقػػع الحػػاؿ ( كمػػا ىػػي محػػددة فػػي عػػرض المناقصػػة ) مػػع أي تمديػػد ليػػا يػػتـ بموجػػب المػػادة:

محسوبة مف تاريخ إنجاز األشغاؿ ، أو أي قسـ منيا ، كما يتـ تحديده فػي شػيادة تسػمـ األشػغاؿ المشػار إلييػا 
 ( .01/0في المادة )

 'Performance Certificate''شيادة األداء :  0/0/2/7
 (.00/8تعني الشيادة التي يتـ اصدارىا بموجب المادة ) 

 ( يومًا .254يعني يومًا شمسيًا ، والسنة تعني )"day ''اليػـو : 0/0/2/8
0/0/3  ''Money And Payments''المبالغ والدفعات : 
0/0/3/0  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة 

نجازىا واصالح أية عيوب فييا.  تعني قيمة العقد كما تـ قبوليا في " كتاب القبوؿ " مقابؿ تنفيذ األشغاؿ وا 
 " Contract Price":   قيمة العقد 0/0/3/8

 ( وتشمؿ أي تعديالت عمييا تتـ وفقًا الحكاـ العقد.03/0تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 
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 "Cost'':   الكمفة 0/0/3/2
تعني جميع النفقات التي تكبدىا أو سوؼ يتكبدىا المقػاوؿ بصػورة معقولػة ، داخػؿ الموقػع أو خارجػو ، بمػا فػي  

 ذلؾ النفقات االدارية وما يماثميا ، ولكنيا ال تشمؿ الربح .
 " Final Payment Certficate":  شيادة الدفعة الختامية 0/0/3/3

 ( .03/02التي يتـ اصدارىا بموجب المادة )تعني شيادة الدفعة الختامية  
 ''Final Statement'':   المستخمص النيائي 0/0/3/4

 ( .03/00يعني المستخمص النيائي المعرؼ بموجب المادة ) 
 ''Foreign Currency'':   العممة االجنبية 0/0/3/5

 ، ولكف غير العممة المحميةتعني أي عممة يتـ تحديدىا لدفع جزء ما مف قيمة العقد )أو كميا (  
 ''Interim Payment Certificate"شيادة الدفع المرحمية 0/0/3/6

 تعني أي شيادة دفع يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ" الفصؿ الرابع عشر"، غير شيادة الدفعة الختامية . 
 ''Local Currency'':  العممة المحمية 0/0/3/7

 األشغاؿ فييا . تعني عممة الدولة التي يتـ تنفيذ 
 '' Payment Certificate'':  شيادة الدفع 0/0/3/8

 تعني أي شيادة دفع يتـ إصدارىا بموجب أحكاـ " الفصؿ الرابع عشر "  
 ''Provisional Sum'': المبمغ االحتياطي 0/0/3/01

األشػغاؿ لتزويػد مػواد أو يعني أي مبمغ ) إف وجد( يتـ تحديده بيذه الصػفة فػي العقػد لغػرض تنفيػذ جػزء مػا مػف  
 ( .02/4تجييزات أو لتقديـ خدمات بموجب المادة )

 ''Retention Money'':المحتجزات 0/0/3/00
( والتي يقـو برّدىا بموجب 03/2تعني مجموع المبالغ التي يحتجزىا صاحب العمؿ عف الدفع بموجب المادة) 

 ( .03/8المادة )
 ''Statement'' :   الكشؼ أو المستخمص 0/0/3/08

بموجػػب احكػػاـ " الفصػػؿ الرابػػع  يعنػػي أي كشػػؼ أو مسػػتخمص يقدمػػو المقػػاوؿ كجػػزء مػػف طمػػب شػػيادة الػػدفع ، 
 .عشر"

 ''Works and Goods'' :     االشغاؿ والمواـز 0/0/4
 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاوؿ 0/0/4/0

نجازىػػػا واصػػػالح تعنػػػي جميػػػع األجيػػػزة   والماكنػػػات والعربػػػات وغيرىػػػا مػػػف األشػػػياء الالزمػػػة لتنفيػػػذ األشػػػغاؿ وا 
أيػػػػػػة عيػػػػػػوب فييػػػػػػا ، ولكنيػػػػػػا ال تشػػػػػػمؿ األشػػػػػػغاؿ المؤقتػػػػػػة وال معػػػػػػدات صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ ) إف وجػػػػػػدت( وال 

 التجييزات أو المواد او األشياء األخرى التي شكمت أو قصد بيا تشكيؿ جزء مف األشغاؿ الدائمة .
0/0/4/8   ”Goods“:  المواـز 

 تعني معدات المقاوؿ والمواد والتجييزات واألشغاؿ المؤقتة أو أي منيا ، حسبما ىو مناسب . 
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  ''Materials'' :المواد 0/0/4/2
تعنػػي األشػػياء مػػف كػػؿ األنػػواع )غيػػر التجييػػزات اآلليػػة( التػػي شػػكمت او قصػػد بيػػا تشػػكيؿ جػػزء مػػا مػػف األشػػغاؿ  

 ذلؾ المواد الموردة فقط ) اف وجدت( والتي يطمب مف المقاوؿ تقديميا بموجب العقد .الدائمة ، بما في 
 ''Permanent Works'' :                    االشغاؿ الدائمة 0/0/4/3

 تعني االشغاؿ التي سيتـ تنفيذىا مف قبؿ المقاوؿ بموجب العقد . 
 "Plant" :التجييزات االلية 0/0/4/4

 تعني األجيزة والماكنات والعربات التي شكمت او يقصد بيا تشكيؿ جزء ما مف األشغاؿ الدائمة  
 ''Section'' :   قسػػـ 0/0/4/5

 تعنػػػػػي أي قسػػػػػـ مػػػػػف االشػػػػػغاؿ يػػػػػتـ الػػػػػنص عميػػػػػو فػػػػػي ممحػػػػػؽ عػػػػػرض المناقصػػػػػة كقسػػػػػـ مػػػػػف االشػػػػػغاؿ 
 ) إف وجد( .

 ''Temporary Works'' :    األشغاؿ المؤقتة 0/0/4/6
تعني جميع االشغاؿ المؤقتة مف كؿ نػوع ) باسػتثناء معػدات المقػاوؿ ( التػي يقتضػي وجودىػا فػي الموقػع لتنفيػذ  

 االشغاؿ الدائمة وانجازىا واصالح أية عيوب فييا .
 ''Works'':      االشغػاؿ  0/0/4/7

 تعني االشغاؿ الدائمة واالشغاؿ المؤقتة ، أو أي منيا حسبما ىو مناسب . 
 ''Other Definitions''   :تعاريؼ أخرى 0/0/5
 ''Contractor’s Documents'' : وثائؽ المقاوؿ 0/0/5/0

تعنػػي المػػذكرات الحسػػابية وبػػرامب الحاسػػوب والمخططػػات واألدلػػة والمجسػػمات وغيرىػػا مػػف الوثػػائؽ ذات الطػػابع  
 الفني ) إف وجدت( التي يقدميا المقاوؿ بموجب العقد .

 ''Country'':  الدولػة 0/0/5/8
 تعني الدولة التي يوجد فييا الموقع )أو معظـ الموقع( حيث يطمب تنفيذ األشغاؿ الدائمة فييا.  

 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمؿ 0/0/5/2
المقػاوؿ فػي تعني األجيزة والماكنات والعربات ) إف وجدت( التي يقدميا صاحب العمؿ لغرض استعماليا مف قبؿ  

تنفيػػذ األشػػغاؿ كمػػا ىػػي محػػددة فػػي المواصػػفات ، ولكنيػػا ال تشػػمؿ تمػػؾ التجييػػزات التػػي لػػـ يقػػـ صػػاحب العمػػؿ 
 بتسمميا بعد .

 ''Force Majeure'':   القوة القاىرة 0/0/5/3
 كما ىي معرفة في " الفصؿ التاسع عشر " . 

 ''Laws'':    القوانيف 0/0/5/4
واألنظمػة وغيرىػا مػف القػوانيف الوطنيػة ، وكػذلؾ األنظمػة الصػادرة عػف أيػة سػمطة عامػة  تعني جميع التشريعات 

 مشكمة قانونيًا .
 ''Performance Security'':    ضمػاف األداء 0/0/5/5

 ( .3/8يعني الضماف ) أو الضمانات ، إف وجدت( المطموبة بموجب المادة ) 
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 ''Site'': الموقػع 0/0/5/6
األماكف التي سيتـ تنفيذ األشغاؿ الدائمة عمييا وتسميـ التجييػزات اآلليػة والمػواد فييػا ، وكػذلؾ أيػة أمػاكف تعني  

 أخرى ينص العقد تحديدًا عمى اعتبارىا جزءا مف الموقع .
 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 0/0/5/7

 يعني ما لـ يكف بوسع مقاوؿ متمرس اف يتوقعو بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة  
 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري 0/0/5/8

يعنػػي أي تغييػػر فػػي األشػػغاؿ يػػتـ إصػػدار التعميمػػات بػػو أو الموافقػػة عميػػو كتغييػػر بموجػػب أحكػػاـ "الفصػػؿ الثالػػث  
 عشر " .

 ''Interpretation'':    التفسير (0/8)
 -في العقد ، باستثناء ما يقتضيو السياؽ خالفًا لذلؾ ، تكوف : 
 الكممات التي تشير إلى أحد الجنسيف تنصرؼ إلى الجنس اآلخر . -أ 
الكممػػات التػػي تشػػير إلػػى المفػػرد تنصػػرؼ أيضػػًا إلػػى الجمػػع والكممػػات الدالػػة عمػػى الجمػػع تنصػػرؼ أيضػػًا إلػػى -ب 

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

 كتابيًا .
" خطيًا " أو "كتابًة" تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعػة أو الطباعػة اإللكترونيػة بحيػث تشػكؿ -د 

 .ي االعتبار لدى تفسير ىذه الشروطاليامشية وغيرىا مف العناويف فإنيا ال تؤخذ فسجاًل دائمًا .أما الكممات 
 ''Communications'':   االتصاالت (0/2)

حيثما تنص ىذه الشروط عمى إعطاء أو إصدار أي موافقػات أو شػيادات أو قبػوؿ ، أو تقػديرات أو إشػعارات أو  
 -طمبات ، فاف ىذه االتصاالت يجب :

تكػػوف محػػررة خطيػػًا وأف يػػتـ تسػػميميا باليػػد ) مقابػػؿ إشػػعار باالسػػتالـ( أو أف يػػتـ إرساليػػػا بالبريػػد أو أف   -أ 
 بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونيًا حسبما ينص عميو في ممحػؽ عرض المناقصة ،   و

المناقصػة ، ومػع  أف يتـ تسميميا أو نقميا أو إرسػاليا إلػى عنػواف المرسػؿ إليػو المبػيف فػػي ممحػػػػؽ عػرض -ب 
 -ذلؾ :

 .  إذا كاف المرسؿ إليو قد أرسؿ إشعارًا بتغير عنوانو فيجب إرساليا وفقًا لذلؾ ، و 0 
. إذا لـ يقـ المرسؿ إليو بتحديد آخر لمعنواف عندما يطمػب قبػواًل أو موافقػة ، جػاز إرسػاليا عمػى العنػواف الػذي 8 

 صدر منو الطمب .
مثػؿ ىػذه الموافقػات أو الشػيادات أو التقػديرات أو القبػوؿ أو تػأخير إصػدارىا دوف  ال يجوز االمتناع عف إعطػاء 

مبرر معقوؿ ، كما انو يتعيف عمى الفريؽ الذي يصدر مثػؿ ىػذا اإلشػعار إلػى الفريػؽ اآلخػر أو إلػى المينػدس ، 
 أف يرسؿ نسخة منو الى الميندس أو إلى الفريؽ اآلخر حسبما تتطمبو الحالة .

 ''Law and Language'':   القانوف والمغة (0/3)
 يكوف ىذا العقد خاضعًا لقانوف الدولة ) أو أي سمطة أخرى ( كما يتـ تحديده في ممحؽ عرض المناقصة. 
اذا تمػت صػياغة بعػض نصػوص العقػد بػأكثر مػف لغػة واحػدة ، فػاف المغػة المحػددة فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة  

 تعتبر المغة المعتمدة .
تحديد لغة االتصاؿ في ممحؽ عرض المناقصة ، فإذا لـ يتـ تحديدىا ، تعتمد المغػة التػي صػيغ بيػا العقػد يتعيف  

 )أو معظمة ( ، بأنيا ىي " المغة المعتمدة" .
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 ''Priority of Documents'':  أولوية الوثائؽ (0/4)
عمػػى انػػو لغايػػات تفسػػير العقػػد تكػػوف تعتبػػر مجموعػػة الوثػػائؽ التػػي يتكػػوف منػػو العقػػد مفسػػرة لبعضػػيا الػػبعض ،  

 -أولوية الترجيح بيف الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي :
 اتفاقيػة العقد ) إف وجدت ( . -0 
 كتاب القبػوؿ .  -8 
 كتاب عرض المناقصة.  -2 
 الشروط الخاصة . -3 
 الشروط العامة ىذه . -4 
 المواصفات . -5 
 المخططات . -6 
 وأية وثائؽ أخرى تشكؿ جزءًا مف العقد .الجداوؿ ،  -7 
أما اذا تبيف أف ىنالؾ غموضًا في الوثائؽ ، أو تباينًا فيما بينيا ، فانو يتعػيف عمػى المينػدس إصػدار التعميمػات  

 أو اإليضاح الالـز بخصوص ذلؾ .
 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد (0/5)

( يومػًا مػػف تػاريخ تسػمـ المقػػاوؿ لكتػاب القبػوؿ إال إذا اتفػػؽ 87العقػػد خػالؿ )يتعػيف عمػى الفػػريقيف إبػراـ اتفاقيػة  
 الفريقاف عمى غير ذلؾ ، وتكوف ىذه االتفاقية حسب النموذج المرفؽ بالشروط الخاصة.

كمػػا يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ أف يػػدفع رسػػوـ الطوابػػع وغيرىػػا مػػف النفقػػات المشػػابية )إف وجػػدت( والتػػي قػػد تتحقػػؽ 
 عف إبراـ ىذه االتفاقية. بموجب القانوف

 ''Assignment'':   التنػازؿ (0/6)
ال يحؽ الي فريؽ اف يتنازؿ عف العقد أو أي جزء منو او عػف أي فائػدة او مصػمحة فػي العقػد او بموجبػو،  اال  

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

 في ىذا الشأف ، و 
 تحويؿ ما استحؽ لو او يستحؽ لو مف مبالغ بموجب العقد كضماف لمصمحة أي بنؾ او مؤسسة مالية . -ب 

   ''Care and Supply of Documents'' :    العناية بالوثائؽ والتزويد بيا (0/7)
تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمػؿ . ومػا لػـ يػنص فػي العقػد عمػى غيػر ذلػؾ ، يػتـ تزويػد  

المقاوؿ بنسختيف مف العقد ومف أية مخططات يتـ اصدارىا الحقًا ، ويتحمػؿ المقػاوؿ نفقػات استصػدار أي نسػخ 
 اضافية منيا .

أما " وثائؽ المقاوؿ " فانيا تبقى محفوظة تحت عناية المقاوؿ ما لـ وحتى يتـ تسمميا مف قبؿ صاحب العمػؿ . 
( نسػخ مػف كػؿ مػف " وثػائؽ 5وما لـ ينص العقد عمى غير ذلؾ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقػدـ لممينػدس )

 المقاوؿ " .
العقػد ، والنشػرات المشػار إلييػا فػي المواصػفات ووثػائؽ يتعيف عمػى المقػاوؿ أف يحػتفظ فػي الموقػع بنسػخة مػف  

المقػاوؿ ) إف وجػػدت( ، والمخططػػات، والتغييػػرات، وغيرىػػا مػػف االتصػػاالت المتعمقػػة بالعقػػد .  ويحػػؽ لمسػػتخدمي 
 صاحب العمؿ االطالع عمى جميع ىذه الوثائؽ في كؿ األوقات المعقولة .

في أٍي مف الوثائؽ التي تـ إعدادىا لغاية استعماليا فػي تنفيػذ إذا اكتشؼ أي فريؽ خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية 
 األشغاؿ ، فانو يتعيف عمى ىذا الفريؽ إعالـ الفريؽ اآلخر فورًا عف مثؿ ىذا الخطأ أو العيب .

صدارالمخططات و/أو التعميمات (0/8)   :تأخرا 

Delayed Drawings or nstructions 
يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس إشعارًا خطيًا حينما يتعرض تنفيذ االشغاؿ الػى التػأخير او االعاقػة اذا  

لػػـ يقػػـ المينػػدس بتزويػػده بمخططػػات او تعميمػػات خػػالؿ مػػدة معقولػػة، وعمػػى اف يتضػػمف االشػػعار بيػػاف تفاصػػيؿ 
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حاجػة الييػا ، وبيػاف مػا قػد يترتػب عمػى تػأخير المخططات او التعميمػات واالسػباب الداعيػة الصػدارىا ، وموعػد ال
 اصدارىا مف اعاقة لمعمؿ او تأخيره .

اذا تكبد المقاوؿ أي تأخير و/أو أي كمفػة بسػبب إخفػاؽ المينػدس فػي اصػدار أيػة مخططػات او تعميمػات ضػمف  
المقاوؿ أف يقدـ  وقت معقوؿ مما كاف المقاوؿ قد اشعره بشأنيا مع بياف أسباب الحاجة إلييا ، فانو يتعيف عمى

 -( مف حيث :81/0إشعارًا آخر إلى الميندس لتقدير استحقاقات المقاوؿ بشأنيا ، مع مراعاة أحكاـ المادة )
أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلؾ التأخير إذا كاف اإلنجاز قد تأخر أو سػوؼ يتػأخر وذلػؾ بموجػب المػادة  -أ 

 (، و 7/3)
 ، إلضافتيما إلى قيمة العقد . أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ -ب 
(، باالتفػاؽ عمػى 2/4كما يتعيف عمى الميندس بعػد اسػتالمو لمثػؿ ىػذا اإلشػعار اآلخػر أف يقػـو أعمػااًل لممػادة ) 

 تمؾ األمور أو إعداد تقديراتو بشأنيا .
وؿ بما في ذلػؾ أي إال انو إذا كاف تأخر الميندس في إصدار التعميمات ناتجًا عف خطأ أو تأخر بسبب فعؿ المقا 

خطػأ أو تػػأخر فػػي إصػػدار وثػػائؽ المقػاوؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة ، ال يعتبػر المقػػاوؿ مسػػتحقًا لمحصػػوؿ عمػػى ىػػذا 
 التمديد او التكمفة او الربح .

 إستخداـ صاحب العمؿ لوثائؽ المقاوؿ : (0/01)
“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 

،يحػتفظ المقػاوؿ بحػؽ التػأليؼ وحقػوؽ الممكيػة الفكريػة فيمػا يتعمػؽ " بوثػائؽ المقػاوؿ" في العالقة بيف الفريقيف  
 أو التي تـ اعدادىا لصالحو ( . والتصاميـ التي قاـ ىو بإعدادىا )

يعتبر المقاوؿ بمجرد توقيعو عمى اتفاقية العقد انو يعطي صػاحب العمػؿ حقػًا كػاماًل غيػر منقػوص الستنسػاخ او  
 -التداوؿ بوثائؽ المقاوؿ ، بما في ذلؾ ادخاؿ التعديالت عمييا ، وىذا الحؽ :استخداـ او 

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

 انجاز االشغاؿ وتشغيميا وصيانتيا وتعديميا واصالحيا وتفكيكيا أو ىدميا ، و 
يسػػمح باسػػتخداـ وثػػائؽ المقػػاوؿ ذات الطػػابع الحاسػػوبي وبرمجياتيػػا ، بواسػػطة أي جيػػاز    حاسػػوب فػػي  -ج 

يكػػوف المقػػاوؿ قػػد قػػاـ الموقػػع أو أي امػػاكف أخػػرى يحػػددىا العقػػد ، بمػػا فػػي ذلػػؾ اسػػتبداؿ أي اجيػػزة حاسػػوب 
 بتوريدىا .

ينبغػػي أف ال يسػػمح صػػاحب العمػػؿ ) او مػػف ينػػوب عنػػو ( ألي طػػرؼ ثالػػث باسػػتخداـ او استنسػػاخ أو التػػداوؿ  
بوثائؽ المقاوؿ وغيرىا مف وثػائؽ التصػميـ التػي اعػدىا ) او تػـ اعػدادىا لصػالحو( دوف موافقػة المقػاوؿ ، أليػة 

 احكاـ ىذه  " المادة ".أغراض غير تمؾ المسموح بيا بموجب 
 إستخداـ المقاوؿ لوثائؽ صاحب العمؿ: (0/00)

" Contractor’s Use of Employer’s Documents"                       
فػػي العالقػػػة بػػػيف الفػػػريقيف ، يحػػػتفظ صػػػاحب العمػػػؿ بحػػػؽ التػػػأليؼ وحقػػػوؽ الممكيػػػة الفكريػػػة األخػػػرى لكػػػؿ مػػػف  

الوثػائؽ التػي أعػدىا صػاحب العمػؿ ) أو التػي تػـ إعػدادىا لصػالحو ( يجػوز المواصفات والمخططات وغيرىا مػف 
 لممقاوؿ ، عمى نفقتو الخاصة ، أف يستخدـ أو يستنسخ أو يتداوؿ بيذه الوثائؽ لغايات العقد.

وما لـ تكف ىناؾ ضرورة يتطمبيا العقد ، فانو ال يجوز لممقاوؿ أف يسمح ألي طرؼ ثالث باستخداـ تمؾ الوثائؽ 
 ستنساخيا أو التداوؿ بيا ، باستثناء ما قد يمـز ألغراض العقد .أو ا

 "Confidential Details'':  التفاصيػؿ السرية (0/08)
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يفصػػح لممينػػدس عػػف كػػؿ المعمومػػات السػػرية وغيرىػػا ممػػا قػػد يطمبػػو المينػػدس بصػػورة  

 معقولة لمتأكد مف التزاـ المقاوؿ بتطبيؽ أحكاـ العقد.
 Compliance with Laws"''التقيػد بالقوانيف: (0/02)

يتعيف عمى المقاوؿ في سياؽ تنفيذه لمعقد ، اف يتقيد بالقوانيف الواجبة التطبيػؽ ، ومػا لػـ يػنص عمػى غيػر ذلػؾ  
 -في الشروط الخاصة ، فانو :
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يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يكوف قد حصؿ ) أو سيحصؿ( عمى التصاريح الالزمة بشأف تعميمػات التخطػيط  -أ 
أو التنظػػيـ أو التػػراخيص المتعمقػػة باألشػػغاؿ الدائمػػة ، وأيػػة تػػراخيص أخػػرى تػػـ تحديػػدىا فػػي المواصػػفات ويتعػػيف 

 .صاحب العمؿ في القياـ بذلؾ إخفاؽعمى صاحب العمؿ في ىذا السياؽ حماية المقاوؿ ضد أي ضرر نتيجة 
  

يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ أف يقػػـو بإرسػػاؿ اإلشػػعارات ، وتسػػديد الرسػػـو والضػػرائب ، والحصػػوؿ عمػػى التصػػاريح  -ب 
نجازىػا واصػالح أيػة عيػوب فييػا. كمػا ينبغػي عمػى  والموافقات التي تتطمبيا القوانيف فيما يتعمؽ بتنفيذ األشغاؿ وا 

 المقاوؿ أف يحمي صاحب العمؿ ويقيو مف أي ضرر نتيجة إخفاؽ المقاوؿ في القياـ بذلؾ.
 '' Joint and Several Liability'المسؤوليات المشتركة والمنفردة : (0/03)

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

 يعتبر ىؤالء األشخاص مسؤوليف بالتضامف وبشكؿ فردي أماـ صاحب العمؿ في تنفيذ العقد ، و  -أ 
ء األشخاص بإبالغ صاحب العمؿ عف اسـ قائد االئتالؼ ، وبحيث يكوف لقائد االئتالؼ سمطة أف يقـو ىؤال -ب 

 إلزاـ المقاوؿ وكؿ مف ىؤالء األشخاص ، و
 أف ال يقوـ المقاوؿ بتغيير تكويف االئتالؼ او كيانو القانوني بدوف الموافقة المسبقة مف صاحب العمؿ. -ج 

 

 الفصؿ الثاني
 صاحب العمـل

THE EMPLOYER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 '' Right of Access to the Site''حؽ الدخػوؿ الى الموقع :  (8/0)
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعطي المقاوؿ حؽ الدخوؿ الى جميع اجزاء الموقع ، وتمكينو مف حيازتيا  في الوقت ) أو  

 المحدد في ممحؽ عرض المناقصة ، اال اف حؽ الدخوؿ والحيازة يمكف اف ال ُيخّص بيا المقاوؿ وحده .االوقات ( 
إذا نص في العقد عمى اف صاحب العمؿ مطموب منو اف يعطي المقاوؿ حؽ حيازةأي أساس او منشأ او تجييزات  

عمى صاحب العمؿ القياـ بذلؾ في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات ، اال  او طريؽ وصوؿ ، فانو يتعييف
 حؽ الدخوؿ او الحيازة حتى يتسمـ ضماف االداء . حبسانو يجوز لصاحب العمؿ 

إذا لـ يتـ تحديد مثؿ ىذا الموعد في ممحؽ عرض المناقصة ، فانو يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعطي المقاوؿ  
الى الموقع وحيازتو ضمف االوقات التي تمكف المقاوؿ مف مباشرة تنفيذ االشغاؿ والسير فييا وفقًا حؽ الدخوؿ 

 ( .7/2لبرنامب العمؿ المشار اليو في المادة )
إذا تكبد المقاوؿ تأخرًا و/او كمفة ما نتيجة الخفاؽ صاحب العمؿ في تمكينو مف الدخوؿ الى الموقع او حيازتو  

فعمى المقاوؿ اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقات المقاوؿ بشأنيا ، مع مراعاة خالؿ ذلؾ الوقت ، 
 -( لمبت في :81/0احكاـ المادة )

أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب احكاـ  -أ 
 ( ، و 7/3المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . -ب 
( سواء 2/4ويتعيف عمى الميندس بعد تسمـ ىذا اإلشعار اف يقـو بإعداد التقديرات المترتبة عمى ذلؾ بموجب المادة ) 

 باالتفاؽ عمييا او اجراء تقديراتو بشأنيا .
( ناتجًا عف خطأ او تأخير مف قبؿ المدى الذي يكوف فيو ىذا التأخر إال انو اذا كاف تاخر صاحب العمؿ )والى

المقاوؿ ، بما في ذلؾ أي خطأ او تأخر في تقديـ " وثائؽ المقاوؿ " فانو في مثؿ ىذه الحالة ال يستحؽ لممقاوؿ أي 
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 تمديد او تعويض عف أي كمفة او ربح .
   ''Permits, Licenses or Approvals'' التصاريح او التراخيص او الموافقات: (8/8)
 ممقاوؿ)عند طمبو( بخصوص ما يمي:يقـو صاحب العمؿ )اذا كاف في وضع يمكنو مف ذلؾ( بتقديـ المساعدة المعقولة ل 
 الحصوؿ عمى نسخ قوانيف الدولة المتعمقة بالعقد مما ىو غير متوفر بصورة عادية ، و  -أ 
 -تصاريح او التراخيص او الموافقات المطموبة بموجب قوانيف الدولة :طمبات المقاوؿ لمحصوؿ عمى ال -ب 

 التقيد بالقوانيف ( ، و  0/02. فيما يتعمؽ بمتطمبات المادة )0 
 . لتوريد المواـز ، بما في ذلؾ التخميص الجمركي عمييا ، و 8 
 . لتصدير معدات المقاوؿ عند ازالتيا مف الموقع .2 
 Employer`s Personnel''''العمؿ:أفراد صاحب  (8/2)
 -يكوف صاحب العمؿ مسؤواًل عف افراده ومستخدمي المقاوليف االخريف العامميف معو في الموقع مف حيث : 

 ( ، و 3/5التعاوف مع المقاوؿ في جيوده حسب احكاـ المادة )  -أ 
 االلتػػػػػػػػػػػزاـ بتػػػػػػػػػػػوفير اجػػػػػػػػػػػراءات السػػػػػػػػػػػالمة كمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػي مطموبػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف المقػػػػػػػػػػػاوؿ بموجػػػػػػػػػػػب البنػػػػػػػػػػػود  -ب 

 ( .3/07( وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة )3/7مف المادة ) )أ ، ب ، ج (

  "Employer’s Financial Arrangements''الترتيبات المالية لصاحب العمؿ: (8/3)
( يومًا مف بعد تمقيو أي طمب مف المقاوؿ بتسميـ المقاوؿ دلياًل معقواًلعمى انو قد قاـ بعمؿ 87يقـو صاحب العمؿ خالؿ ) 

 الترتيبات المالية الالزمة لتوفير دفع قيمة العقد ، وفؽ التقديرات في حينو ، طبقًا الحكاـ " الفصؿ الرابع عشر " .
تعديؿ جوىري عمى الترتيبات المالية، فإنػو يتعػيف عميػو إشػعار المقػاوؿ بالتفصػيالت أما إذا اعتـز صاحب العمؿ إجراء أي 

 المتعمقة بذلؾ.

 ''Employer’s Claims''مطالبات صاحب العمؿ: (8/4)
اذا كاف صاحب العمؿ يعتبر اف لو حقًا في تمقي دفعة ما ، بموجب أي شرط مف ىػذه الشػروط أو لغيػر ذلػؾ مػف األسػباب  

بػالعيوب ، فإنػو يتعػيف عميػو ، او عمػى المينػدس ، إشػعار المقػاوؿ بػذلؾ  اإلشعارالمتعمقة بالعقد ، و/ أو أي تمديد لفترة 
وب منػػو اف يرسػػؿ أيػػة إشػػعارات تتعمػػؽ بالمبػػالغ المسػػتحقة لػػو بخصػػوص وتزويػػده بالتفاصػػيؿ . ورغػػـ ذلػػؾ فإنػػو غيػػر مطمػػ

( او مقابػػؿ المعػػدات والمػػواد التػػي يقػػدميا صػػاحب العمػػؿ إعمػػاال 3/08اسػػتيالؾ المػػاء والكيربػػاء والغػػاز بموجػػب المػػادة )
 .بؿ أي خدمات أخرى يطمبيا المقاوؿ( او مقا3/81لممادة )

ينبغي إرساؿ اإلشعار في أقرب وقت ممكف عمميًا بعد اف يصبح صاحب العمػؿ عمػى درايػة بالواقعػة أو الظػروؼ التػي أدت  
 " فانو يجب إصداره قبؿ انقضائيا. " فترة اإلشعار بالعيوبإلى نشوء مثؿ ىذه المطالبات ، اما اإلشعار بتمديد 

ألسس األخرى لممطالبة ، واف تتضمف اثبات صحة ادعػاء صػاحب العمػؿ يتعيف اف تحدد ىذه التفاصيؿ " مادة " العقد أو ا 
بتمؾ المبالغ و / او فترات التمديد التي يعتبر اف لو حقًا فييا بموجب العقد . ويتعيف عمى المينػدس فػي مثػؿ ىػذه الحالػة 

  -يمي :( لالتفاؽ عمييا او إعداد التقديرات لما 2/4أف يدرس تمؾ المطالبات بموجب أحكاـ المادة )
 ف وجدت( تستحؽ لصاحب العمؿ ليدفعيا المقاوؿ لو ، و/أوإ( أية مبالغ ) 0) 

 ( .00/2، عماًل بأحكاـ المادة ) لفترة اإلشعار بالعيوبف وجد( إ( أي تمديد ) 8) 
فػػي قيمػػة العقػػد وشػػيادات الػػدفع . اال أف صػػاحب العمػػؿ ال يعتبػػر مخػػواًل بػػإجراء  ىػػذه المبػػالغ يمكػػف تضػػمينيا كخصػػميات 

المقاصة أو خصـ أي مبمغ يتـ تصديقو في شيادة دفع ، أو التقّدـ بمطالبة ضد المقاوؿ لغير ذلؾ ، إاّل وفقًا الحكػاـ ىػذه 
 المادة " .
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 الفصؿ الثالث 
 المهنــدس

THE ENGINEER 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية الميندس : (2/0) 
الميندس " لمقياـ بالواجبات المحددة لو في العقد ويجب أف يكوف مستخدمو الميندس مف يقـو صاحب العمؿ بتعييف "  

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

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

 الحيتو ، إال إذا تـ ذلؾ بموافقة مف المقاوؿ .ممارستو لص
في كؿ األحواؿ ، فعندما يقـو الميندس بممارسة صالحية ما تتطمب الحصوؿ عمى موافقة صاحب العمػؿ ، فإنو  

 ألغراض ىذا العقد تعتبر وكأنيا موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ .
 باستثناء ما ىو منصوص عميو في ىذه الشروط : 
عنػػدما يقػػوـ المينػػدس بػػأداء واجباتػػو أو ممارسػػة صػػالحيتو ، سػػواء نػػص عمييػػا صػػراحة فػػي العقػػد ، أو كانػػت   -أ 

 مفيومة ضمنيًا منو ، فإنو يقـو بيا نيابًة عف صاحب العمؿ ، و 
لػػيس لممينػػدس صػػالحية فػػي إعفػػاء أي مػػف الفػػريقيف مػػف أي مػػف الواجبػػات او االلتزامػػات او المسػػؤوليات  -ب 

 العقد ، و  المحددة في
أو اقتراح  اف أي مصادقة او تدقيؽ او شيادة او قبوؿ او فحص او تفتيش او إصدار أي تعميمات أو إشعار  -ج 

، او طمػب اختبػار ، او أي تصػرؼ مماثػؿ مػف قبػؿ المينػدس ) بمػا فػي ذلػؾ اغفػاؿ عػدـ الموافقػة ( ال تعفػي 
مػا فػي ذلػؾ مسػؤوليتو عػف االخطػاء او االغفػاالت المقاوؿ مف أية مسؤولية يتحمميا بموجب احكاـ العقػد ، ب

 او التناقضات او حاالت عدـ التقيد بالشروط .
 ''Delegation by the Engineer'':  التفويض مف قبؿ الميندس (2/8)

أف يسػػند إلػػى أي مػػف مسػػاعديو القيػػاـ بػػأي مػػف الواجبػػات أو يفوضػػو بػػأي مػػف  –مػػف وقػػت آلخػػر  –لممينػػدس  
المنوطػػة بػػو ، كمػػا يجػػوز لػػو أف يمغػػي مثػػؿ ىػػذا اإلسػػناد أو التفػػويض . ويشػػمؿ ىػػؤالء المسػػاعدوف الصػػالحيات 

المينػػػدس المقػػػيـ و/أو أي مفتشػػػيف مسػػػتقميف يعينػػػوف لمتفتػػػيش أو الختبػػػار عمػػػى بنػػػود التجييػػػزات أو المػػػواد أو 
ذا اإلجػراء نافػذا إال بعػد تسػمـ اختبارىا . يجب أف يكػوف التعيػيف أو التفػويض أو اإللغػاء خطيػًا ، وال يعتبػر مثػؿ ىػ

( إال إذا 2/4الفريقيف إشعارات بذلؾ ، إال انو ال يحؽ لمميندس تفويض صالحيتو بإعداد التقديرات أعماال لممػادة )
 وافؽ الفريقاف عمى مثؿ ىذا التفويض .

والقيػػاـ بالصػػالحية  يشػػترط فػػي ىػػؤالء المسػػاعديف اف يكونػػوا مػػف ذوي الكفايػػة الالئقػػة ، ومػػؤىميف الداء واجبػػاتيـ 
 ( مف العقد .0/3المنوطة بيـ ، واف يكونوا متمرسيف باستعماؿ لغة االتصاؿ المحددة في المادة )

يتعيف عمى كؿ مف مسػاعدي المينػدس ، الػذيف تػـ اسػناد واجبػات الػييـ او تفويضػيـ بصػالحية مػا ، اف يصػدروا  
 ية المحددة ليـ بالتفويض . وتعتبر التعميمات الى المقاوؿ ، واف يتصرفوا ضمف حدود الصالح

أية مصادقة او تدقيؽ او شيادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعميمات، او إشعار او اقتراح، أو طمب 
وكانيا صادرة عف الميندس ،  –ضمف حدود تفويضو  –او اختبار ، او القياـ بأي اجراء مماثؿ يقـو بو أي منيـ 

 ورغـ ذلؾ :
إخفاؽ مف جانب مساعد الميندس في رفض أي عمؿ او تجييزات او مواد ال يعني المصادقة عمييػا ،  فإف أي -أ 

 وبالتالي فانو ال يحوؿ دوف ممارسة الميندس لحقو في رفض تمؾ األعماؿ أو التجييزات أو المواد .
لممقػاوؿ اف يحيػؿ اذا اعترض المقاوؿ عمى أي تقديرات أو تعميمات أصدرىا مساعد المينػدس ، فإنػو يجػوز  - ب 

 الموضوع إلى الميندس ، الذي ينبغي عميو ، دوف تواٍف ، إما تأييدىا أو نقضيا أو تعديؿ مضمونيا .
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 ''Instructions of the Engineer":تعميمات الميندس  (2/2)
لمميندس اف يصدر الى المقاوؿ في أي وقت ، تعميمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت الزمة لتنفيذ  

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

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

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

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

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

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

 حسب واقع الحاؿ .
 "Replacement of the Engineer":  استبداؿ الميندس (2/3)
( يومػػػػًا مػػػػف 38فإنػػػػو يتعػػػػيف عميػػػػو قبػػػػؿ ميمػػػػة ال تقػػػػؿ عػػػػف ) اذا اعتػػػػـز صػػػػاحب العمػػػػؿ اسػػػػتبداؿ المينػػػػدس ، 

تػػػاريخ االسػػػتبداؿ اف يشػػػػعر المقػػػاوؿ بػػػذلؾ ، واف يحػػػػدد فػػػي إشػػػػعاره اسػػػـ وعنػػػواف وتفاصػػػػيؿ خبػػػرة المينػػػػدس 
البػػػديؿ . ولػػػيس لصػػػاحب العمػػػؿ أف يقػػػـو بتعيػػػيف المينػػػدس البػػػديؿ اذا كػػػاف لممقػػػاوؿ اعتػػػراض معقػػػوؿ عميػػػو 

 ر صاحب العمؿ باعتراضو ،مع بياف التفاصيؿ المؤيدة لذلؾ.،عمى أف يقوـ المقاوؿ بإشعا
 "Determinations":  التقديرات (2/4)
أمر  حيثما تقتضي ىذه الشروط اف يقـو الميندس بإعماؿ ىذه " المادة " الغراض االتفاؽ أو اعداد التقديرات الي 

، فانو يتعيف عمى الميندس اف يتشاور مع كؿ مف الفريقيف في مسعى جّدي لمتوصؿ الى اتفاؽ. اما اذا لـ 
يتوصؿ الى اتفاؽ ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد تقديراتو بصورة منصفة بموجب احكاـ العقد، آخذًا في 

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

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

 
 

 الفصؿ الرابع 
 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 "Contractor’s General Obligations"االلتزامات العامة لممقاوؿ : (3/0)

يتعيف عمى المقاوؿ اف يصمـ ) الى المدى المنصوص عميو في العقد ( واف ينفذ االشغاؿ وينجزىا بموجب احكاـ  
 العقد ووفقًا لتعميمات الميندس ، واف يصمح اية عيوب فييا .

يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاوؿ اف يقػػػػدـ التجييػػػػزات و " وثػػػػائؽ المقػػػػاوؿ " المحػػػػددة فػػػػي العقػػػػد ، وجميػػػػع افػػػػراد جيػػػػازه  
المنفػػػذ ، والمػػػواـز والمسػػػتيمكات وغيرىػػػا مػػػف األشػػػياء والخػػػدمات ، سػػػواء كانػػػت ذات طبيعػػػة مؤقتػػػة أو دائمػػػة 

نجػػػػػاز األشػػػػػغاؿ واصػػػػػالح   أيػػػػػة عيػػػػػوب فييػػػػػا . ، ممػػػػػا ىػػػػػو مطمػػػػػوب منػػػػػو الداء ميػػػػػاـ التصػػػػػميـ والتنفيػػػػػذ وا 
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 .يعتبر المقاوؿ مسؤوال عف كفاية واستقرار وسالمة جميع عمميات الموقع وعف جميع أساليب اإلنشاء
 باستثناء ما ىو منصوص عميو في العقد ، فاف المقاوؿ:  

د ليكػوف يعتبر مسؤواًل عف جميع " وثائؽ المقاوؿ " ، واألشغاؿ المؤقتة وتصميـ أي بند مػف التجييػزات والمػوا -0 
 ىذا البند موافقًا لمتطمبات العقد ، و 

 فيما عدا ذلؾ ، ال يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف تصميـ ومواصفات األشغاؿ الدائمة . -8 
اف يقدـ لمميندس تفاصيؿ ترتيبات وأساليب تنفيذ األشغاؿ  –كمما طمب منو الميندس ذلؾ  –يتعيف عمى المقاوؿ  

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

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

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

يشػػترط اف تكػػوف " وثػػائؽ المقػػاوؿ " متسػػقة مػػع المواصػػفات والمخططػػات ، واف تػػتـ صػػياغتيا بمغػػة االتصػػاؿ  -ب 
مػػػى المعمومػػػات االضػػػافية كمػػػا يطمبيػػػا المينػػػدس الضػػػافتيا الػػػى ( واف تشػػػتمؿ ع0/3المحػػػددة فػػػي المػػػادة )

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

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

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

 ( اال بعد تقديـ ىذه الوثائؽ وادلة التشغيؿ الى الميندس .01/0لغرض تسممو بموجب المادة )
 

(3/8) 
 

 "Performance Security": ضمػاف االداء 
( ضماف االداء لغاية االنجاز الالئػؽ لالشػغاؿ ، وذلػؾ بالقيمػة ونػوع عمى حسابويتعيف عمى المقاوؿ اف يستصدر ) 

العممة المحدديف في ممحؽ عرض المناقصة ، واذا لـ يكػف قػد تػـ تحديػد المبمػغ فػي ذلػؾ الممحػؽ فعنػدىا ال تطبػؽ 
 احكاـ ىذه " المادة " .

مػف تػاريخ تسػممو " كتػاب القبػوؿ " ( يومًا 87يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ ضماف االداء الى صاحب العمؿ خالؿ ) 
 ، واف يرسؿ نسخة منو الى الميندس .

ينبغي اف يكوف الضماف صادرًا عف كياف مالي ومف داخؿ الدولة ) او نظاـ تشريعي آخر ( موافؽ عمييما مف قبؿ  
صػاحب  صاحب العمؿ ، واف يتـ اعداده حسب النموذج المرفؽ بالشروط الخاصة ، أو بصػيغة اخػرى يوافػؽ عمييػا

 العمؿ .
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يتأكػػد مػػف اف يظػػؿ ضػػماف االداء سػػاري المفعػػوؿ الػػى اف ينفػػذ المقػػاوؿ االشػػغاؿ وينجزىػػا  

ويصػػمح ايػػة عيػػوب فييػػا . امػػا اذا احتػػوت شػػروط الضػػماف عمػػى تػػاريخ النقضػػائو ، وتبػػيف اف المقػػاوؿ لػػف يكػػوف 
( يومػًا ، فإنػو يتعػيف عميػو اف يقػـو 87النيائي لصػالحيتو بػػ ) مخواًل بتسمـ " شيادة االداء " بتاريخ يسبؽ الموعد

 بتمديد سرياف الضماف الى اف يتـ انجاز االشغاؿ واصالح اية عيوب فييا . 
يتعيف عمى صاحب العمؿ اف ال يقدـ مطالبة بخصوص ضماف االداء اال فيما يخص المبالغ التي تستحؽ لو  

 -ية :بموجب العقد ، وذلؾ في الحاالت التال
اخفاؽ المقاوؿ في تمديد سرياف مفعوؿ ضماف االداء كما تـ ذكره في الفقرة السابقة ، وفي ىذه الحالة يجوز  -أ 
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 لصاحب العمؿ اف يطالب بالقيمة الكاممة لضماف االداء ، او 
اخفاؽ المقاوؿ في اف يدفع لصاحب العمؿ أي مبمغ مستحؽ لو ، سواء كاف ذلؾ بناء عمى موافقة مف  -ب 

( 38( ، او بموجب احكاـ " الفصؿ العشريف " وذلؾ خالؿ )8/4المقاوؿ ، او كما يتـ تقديره بموجب المادة )
 يومًا مف تاريخ ىذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 

طمبو ( يومًا مف بعد تسممو إشعار صاحب العمؿ المتضمف 38خالؿ )  في اصالح اي عيباوؿ اخفاؽ المق -ج 
 او بإصالح العيب ،

( ، وذلػؾ بغػض النظػر عمػا اذا 04/8الظروؼ التي تخوؿ صاحب العمؿ اف ينيي العقد بموجب احكاـ المادة ) -د 
 كاف قد صدر اشعار باالنياء .

يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعوض المقاوؿ ويقيو مف جميػع االضػرار والخسػائر والنفقػات ) بمػا فػي ذلػؾ االجػور  
واالتعاب القانونية ( مما قد ينتب عف مطالبة صاحب العمؿ بخصوص الضماف ، وذلؾ الى المدى الذي يعتبػر فيػو 

 صاحب العمؿ انو غير محؽ في مطالبتو .
 ( يومًا مف تاريخ تسممو لشيادة االداء.80ف يعيد ضماف االداء الى المقاوؿ خالؿ )يتعيف عمى صاحب العمؿ ا 

 " Contractor’s Representative":   ممثؿ المقاوؿ  (3/2)
ينبغػػي عمػػى المقػػاوؿ اف يعػػيف " ممثػػؿ المقػػاوؿ " واف يعطيػػو كامػػؿ الصػػالحيات الضػػرورية لينػػوب عنػػو بموجػػب  

 مقتضيات العقد .
اف يقػدـ  –قبؿ تاريخ المباشرة  –قد تمت تسمية ممثؿ المقاوؿ في العقد ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ وما لـ يكف  

الى الميندس ، لمحصوؿ عمػى موافقتػو، اسػـ ومػؤىالت الشػخص الػذي يقترحػو المقػاوؿ كممثػؿ لػو. واذا لػـ تػتـ 
ممارسػة عممػو كممثػؿ لممقػاوؿ ،  الموافقة عميو او تـ حجبيا الحقًا مف قبؿ الميندس ، او اذا اخفؽ الممثؿ في

 فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يتقدـ بنفس الطريقة باسـ ومؤىالت شخص اخر يكوف مناسبًا ليذا التعييف .
موافقػة المينػدس المسػبقة عمػى  ال يحؽ لممقاوؿ اف يمغى استخداـ ممثمو او اف يستبدلو ، بدوف الحصوؿ عمى 

 .ذلؾ
متفرغًا بصورة كاممة لممناظرة عمى تنفيذ اشغاؿ المقاوؿ ، واذا ما تطمبػت الظػروؼ يجب اف يكوف ممثؿ المقاوؿ  

تغيػػب ىػػذا الممثػػؿ مؤقتػػًا عػػف الموقػػع اثنػػاء تنفيػػذ االشػػغاؿ ، فانػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يسػػمي بػػدياًل مناسػػبًا 
 بموافقة الميندس المسبقة ، واف يتـ اشعار الميندس بذلؾ .

( ، كمػا يجػوز لممثػػؿ 2/2المقػاوؿ اف يتسػػمـ التعميمػات نيابػة عػف المقػاوؿ  ِإعمػػااًل لممػادة )يتعػيف عمػى  ممثػؿ  
المقاوؿ اف يفوض بعض سمطاتو او ميامو او صػالحيتو الػى أي شػخص مؤىػؿ ، واف يمغػي ىػذا التفػويض فػي 

عميػو ، بعػد اف يتسػمـ أي وقت الحؽ . ولكف مثؿ ىذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذًا اال اذا وافػؽ المينػدس 
إشعارًا مسبقًا موقعًا مف ممثؿ المقاوؿ يتضمف اسـ مثؿ ىذا الشخص المفّوض ومؤىالتو والسمطة او الميػاـ او 

 الصالحية التي فّوض بيا او التي تـ الغاؤىا.
ة يجب اف يكوف ممثؿ المقاوؿ وجميع ىؤالء االشخاص متمرسيف باستعماؿ لغة االتصاؿ المحػددة بموجػب المػاد

(0/3. ) 
  Subcontractors"": المقاولوف الفرعيوف  (3/3)

 ال يحؽ لممقاوؿ أف يمّزـ األشغاؿ بكامميا إلى مقاوليف فرعييف . 
يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف أفعاؿ واخطاء أي مقاوؿ فرعي او وكيمو او مسػتخدميو ، كمػا لػو كانػت تمػؾ األفعػاؿ أو  

 -وما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة، فإنو:األخطاء صادرة عف المقاوؿ نفسو ، 
ال يطمب مف المقاوؿ الحصػوؿ عمػى الموافقػة بشػأف مػوردي المػواد ، او بشػأف أي مقاولػة فرعيػة تػـ ذكػر اسػـ  -أ 

 المقاوؿ الفرعي بخصوصيا نصًا في العقد ، و
 يتعيف عمى المقاوؿ الحصوؿ عمى موافقة الميندس المسبقة عمى المقاوليف الفرعييف االخريف ، و  -ب 
( يومػًا مػف التػاريخ المسػتيدؼ لمباشػرة 87يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ لمميندس إشعارا بميمة ال تقؿ عف ) -ج 

 ع ، وعمؿ أي مقاوؿ فرعي ، وعف المباشرة الفعمية لمثؿ ىذا العمؿ في الموق
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يشترط في اتفاقيػة كػؿ مقاولػة فرعيػة اف تحتػوي عمػى نصػوص تخػوؿ صػاحب العمػؿ اف يػتـ التنػازؿ عػف ىػذه  -د 
( )عندما يمػـز تطبيقيػا ( ، او فػي حالػة انيػاء العقػد مػف قبػؿ صػاحب 3/4المقاولة الفرعية اليو ، بموجب المادة )

 ( .04/8العمؿ بموجب احكاـ المادة )

   "Assignment of Benefit of Subcontract"   التنازؿ عف المقاولة الفرعية :  (3/4)
، وقياـ الميندس )قبؿ ىذا  فترة اإلشعار بالعيوب "في حالة استمرار التزامات المقاوؿ الفرعي الى ما بعد انقضاء "  

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

 عممية التنازؿ نافذة ، ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في كتاب التنازؿ .الفرعي بعد اف تصبح 
 "Co-operation": التعػاوف  (3/5)

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

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

ىذه الخدمات التي يتطمبيا ىؤالء المستخدموف او المقاولوف اآلخروف يمكف اف تشمؿ استعماؿ معدات المقاوؿ 
 مف مسؤولية المقاوؿ . واالشغاؿ المؤقتة وترتيبات الدخوؿ الى الموقع والتي تعتبر

أذا كاف مطموبًا مف صاحب العمؿ بموجب العقد اف يعطي المقاوؿ حيازة أي اساس او منشأ او تجييزات او حؽ  
دخوؿ بموجب " وثائؽ المقاوؿ " ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس مثؿ ىذه الوثائؽ في الوقت 

 وبالطريقة المحدديف في المواصفات .
 "Setting Out": تثبيت االشغاؿ  (3/6)

يتعيف عمى المقاوؿ أف يقـو بتثبيت االشغاؿ بالنسبة لمنقاط االصمية واالستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في  
العقد ، او تمؾ التي يزوده الميندس بيا ، كما يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عف دقة التثبيت لجميع اجزاء االشغاؿ ، وعميو 

 يقـو باصالح أي خطأ في أماكف او مناسيب او مقاييس او استقامات االشغاؿ . اف
يعتبر صاحب العمؿ مسؤواًل عف أية اخطاء في تحديد تمؾ النقاط المرجعية المنصوص عمييا في العقد ، او تمؾ التي  

 دقتيا قبؿ استخداميا .زود المقاوؿ بيا ، اال انو يتعيف عمى المقاوؿ اف يبذؿ قصارى جيده في التحري عف 
اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في تنفيذ االشغاؿ و/او في كمفتيا بسبب تنفيذ اشغاؿ اعتمادًا عمى معمومات مغموطة في النقاط  

اف يكتشؼ مثؿ ىذه االخطاء بصورة معقولة واف يتالفى التأخير و/أو زيادة متمرس المرجعية ، ولـ يكف بمقدور مقاوؿ
عمييا ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ إشعارًا إلى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنو ، مع مراعاة الكمفة المترتبة 
 -( لما يمي :81/0احكاـ المادة )

أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، إذا كاف اإلنجاز قد تأخر أو سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب المادة  -أ 
 ( ، و 7/3)

 ، و اضافتيما الى قيمة العقد . مع ربح معقوؿأي كمفة كيذه  -ب 
( ، اف يقـو باالتفاؽ عمييا او اعداد 2/4لدى تسمـ الميندس لمثؿ ىذا اإلشعار ، فانو يتعيف عميو اعمااًل لممادة ) 

 التقديرات الالزمة لما يمي :
 أي مدى ، و ( فيما اذا كاف اكتشاؼ الخطأ متعذرًا بصورة معقولة ، والى 0) 
 ( األمريف المذكوريف في الفقرتيف ) أ ، ب ( اعاله ، ولكف ضمف ىذا المدى.8) 
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  "Safety Procedures":  اجراءات السالمة (3/7)
 يتعيف عمى المقاوؿ : 

 أف يتقيد بجميع تعميمات السالمة المطموب تطبيقيا ، و  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذيف يحؽ ليـ التواجد في الموقع ، و  -ب 

أف يبذؿ جيودًا معقولة لممحافظة عمى الموقع واالشغاؿ خالية مف العوائؽ غير الضرورية ، بقصد تجنب تعرض  -ج 
 ىؤالء االشخاص لمخطر ، و 

 توفير التسييب واالنارة والحراسة ومراقبة االشغاؿ الى اف يتـ انجازىا وتسميميا بموجب احكاـ " الفصؿ العاشر" ، و  -د 
توفير اية اشغاؿ مؤقتة ) بما فييا الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ( مما قد يمـز ، بسبب تنفيذ االشغاؿ ،  -ىػ 

 والمستعمميف لالرض المجاورة لمموقع .الستعماؿ وحماية الجميور والمالؾ 
 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  (3/8)

التقيد بمتطمبات العقد ، عمى اف يكوف ىذا النظاـ متوافقًا  يتعيف عمى المقاوؿ أف يضع نظامًا لتوكيد الجودة الثبات 
 مع تفاصيؿ العقد ، كما يحؽ لمميندس اف يقـو بالتدقيؽ عمى أي مف مظاىر ىذا النظاـ .

قبؿ مباشرة أي مف مراحؿ التصميـ  –لعممو  –يجب تقديـ تفاصيؿ جميع االجراءات ووثائؽ المطابقة الى الميندس  
اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى الميندس ، فإنو يجب اف يظير عمى ىذه الوثيقة ما يثبت والتنفيذ ، وعند 

 المصادقة المسبقة مف المقاوؿ نفسو عمييا .
 إف التقيد بنظاـ توكيد الجودة ال يعفي المقاوؿ مف أي مف واجباتو او التزاماتو او مسؤولياتو الواردة في العقد. 
 "Site Data": بيانات الموقع  (3/01)
ما  كؿيتعيف عمى صاحب العمؿ اف يكوف قد وضع تحت تصرؼ المقاوؿ الطالعو قبؿ موعد " التاريخ االساسي " ،  

يتوفر لديو مف البيانات الخاصة بالظروؼ تحت السطحية والييدرولوجية في الموقع ، بما في ذلؾ الظواىر البيئية ، 
كما يتعيف عميو كذلؾ اف يضع تحت تصرؼ المقاوؿ أية معمومات يحصؿ عمييا بعد موعد التاريخ االساسي ، اال اف 

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

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

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

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

 .والمواصالت ، والماء ، وغيرىا مف الخدمات
 

 ":كفاية " قيمة العقد المقبولة (3/00)
"Sufficiency of the Accepted Contract Amount”                            

 يفترض في المقاوؿ انو : 
 قد اقتنع شخصيًا بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و  - أ 
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انو قد وضع عرضو ذلؾ بناًء عمى المعمومات والتفسير والبيانات  الضرورية والكشوؼ والفحوص وقناعاتو  -ب 
 ( .3/01بكؿ االمور التي تمت االشارة الييا في المادة )

يػرد خالفػًا لػذلؾ فػي العقػد ، فػاف " قيمػة العقػد المقبولػة " يجػب اف تغطػي جميػع التزامػات المقػاوؿ باستثناء ما قػد  
إف وجػدت ( وكػؿ االشػياء الضػرورية لتنفيػذ االشػغاؿ وانجازىػا  –المطموبة في العقد ) بما فييا المبالغ االحتياطيػة 

 بشكؿ الئؽ واصالح اية عيوب فييا .
 "Unforeseeable Physical Conditions"المنظورة  :االوضاع المادية غير  (3/08)

يقصػػد بمصػػطمح " االوضػػاع الماديػػة " : االوضػػاع الماديػػة الطبيعيػػة والعوائػػؽ االصػػطناعية وغيرىػػا مػػف العوائػػؽ  
المقاوؿ فػي الموقػع عنػد تنفيػذ االشػغاؿ ، بمػا فييػا االوضػاع تحػت السػطحية  الطبيعية والمموثات التي قد يواجييا

 والييدرولوجية ، ولكنيا ال تشمؿ االحواؿ المناخية .
اذا واجػػو المقػػاوؿ اوضػػاعًا ماديػػة معاكسػػة والتػػي ُيعتبػػر انيػػا كانػػت غيػػر منظػػورة ، فانػػو يتعػػيف عميػػو اف يشػػعر  

، وعمى اف يتضمف االشػعار وصػفا ليػا وبيػاف االسػباب التػي حػدت بػو الميندس بيا في اقرب فرصة ممكنة عمميًا 
العتبارىا كذلؾ ، حتى يتمكف الميندس مف معاينتيػا والتحقػؽ مػف االسػباب التػي يعزوىػا المقػاوؿ الػى كونيػا غيػر 

 منظورة .
كمػػا يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ مواصػػمة تنفيػػذ االشػػغاؿ ، متخػػذًا االحتياطػػات المعقولػػة والمناسػػبة تجػػاه ىػػذه " االوضػػاع  

المادية " ، وأف يتقيد بأية تعميمات قد يصدرىا الميندس بخصوصيا ، اما اذا شكّؿ أي مف ىذه التعميمػات تغييػرًا ) 
 صؿ ) الثالث عشر( بشأنيا . امرًا تغييريًا ( ، فانو يتـ حينئذ تطبيؽ احكاـ الف

اذا واجو المقاوؿ مثؿ ىذه االوضاع المادية غير المنظػورة ، والػى المػدى الػذي يمكػف اعتبارىػا كػذلؾ وقػاـ بارسػاؿ  
إشعار بشأنيا الى الميندس ، وتكبد تأخرًا في مدة االنجاز و/او كمفة ما بسببيا ، فانو يكػوف مسػتحقًا مػع مراعػاة 

 -، لما يمي : (81/0احكاـ المادة )
تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخر ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر، وذلؾ بموجب احكاـ المادة  -أ 

 ( ، و 7/3)
 أي كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد . -ب 
" االوضػاع الماديػة " ،  يقػـو المينػدس بعػد اسػتالمو االشػعار المشػار اليػو سػابقًا بالمعاينػة و/او التحػري عػف تمػؾ 

 ( باالتفاؽ عمييا او اعداد التقديرات لما يمي :2/4ومف ثـ يقـو عماًل بالمادة )
 فيما اذا كانت تمؾ " االوضاع المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكف اعتبارىا كذلؾ ، و  -0 

 لنظر الى ذلؾ المدى . تقدير االمريف الموصوفيف في البنديف ) أ ، ب ( اعاله ، وذلؾ با -8 
( 8ومع ذلؾ ، فانو يمكف لممينػدس قبػؿ االتفػاؽ عمػى التعػويض المػالي او تقػديره كمػا ىػو منػوه عنػو فػي الفقػرة ) 

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

( اف يقدر او يصؿ باالتفاؽ عمى تخفػيض الكمفػة بسػبب تمػؾ األوضػاع 2/4يجوز لمميندس باتباع أسموب المادة )
المواتية ، والتي يمكف اعتبارىا خصميات مف قيمة العقد وشيادات الػدفع ، اال اف محصػمة التعػديالت الناتجػة عػف 

"ب" أعاله وىذه الخصميات ، باعتبار كؿ األوضاع المادية التي تمت مواجيتيا في أجزاء مماثمة مف األشغاؿ  البند
 ، يجب اف ال تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.

لممينػػدس اف يعتبػػر أي إثبػػات يقدمػػو المقػػاوؿ عػػف تمػػؾ االوضػػاع الماديػػة ، كمػػا كػػاف يتوقعيػػا المقػػاوؿ عنػػد تقػػديـ  
 اال اف الميندس ال يكوف ممزمًا بمثؿ ىذا إثبات. عرض المناقصة ،
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 "Rights of Way and Facilities"حؽ المرور والتسييالت :  (3/02)
، بمػػا فييػػا  بحقػػوؽ المػػرور الخاصػػة و/أو المؤقتػػة التػػي تمزمػػويتحمػػؿ المقػػاوؿ جميػػع التكػػاليؼ والرسػػوـ المتعمقػػة  

ايػػة تسػػييالت اضػػافية  –عمػػى مسػػؤوليتو ونفقتػػو  –طريػػؽ الػػدخوؿ الػػى الموقػػع ، ويتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يػػوفر 
 خارج الموقع مما قد يمزمو لتنفيذ االشغاؿ .

 "Avoidance of Interference"تجنب التدخؿ :  (3/03)
 الئؽ ، بما يمي : يجب عمى المقاوؿ اف ال يتدخؿ بغير ضرورة ، او عمى نحو غير 
 راحة الجميور ، او  -أ 
الوصوؿ الى واستعماؿ واشغاؿ جميع الطرؽ والممرات ، سواء اكانت عامة او خاصة بممكية صاحب العمؿ  -ب 

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

 التقاضي ( عف كؿ ما ينتب مف تدخؿ او عرقمة غير ضرورية او غير الئقة .
  "Access Routes": لموصمة المسالؾ ا (3/04)

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

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

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

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

 " Transport of Goods":  نقػؿ المواـز  (3/05)
 خالفًا لذلؾ ، فانو :ما لـ ينص في الشروط الخاصة  
( يومًا عف  تاريخ وصوؿ ايػة تجييػزات او قطعػة 80يتعيف عمى المقاوؿ اف يشعر الميندس بمدة ال تقؿ عف ) -أ 

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

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

) بمػػا فييػػا االتعػػاب واالجػػور القانونيػػة ( ممػػا قػػد يػػنجـ عػػف أي   ضػػرر يحصػػؿ نتيجػػة لنقػػؿ المػػواـز ، واف يقػػوـ 
 تنتب عف عمميات النقؿ . بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد
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 " Contractor’s Equipment":   معدات المقاوؿ  (3/06)
يكوف المقاوؿ مسؤواًل عف جميع معداتو، وتعتبر معدات المقاوؿ بعد احضارىا الى الموقع انيا مخصصة حصرًا  

 بدوف موافقة الميندس، وال يحؽ لممقاوؿ اف يخرج مف الموقع أية قطع رئيسية مف ىذه المعدات لتنفيذ االشغاؿ،
 اال اف مثؿ ىذه الموافقة ليست مطموبة بخصوص عربات نقؿ المواـز او مستخدمي المقاوؿ، الى خارج الموقع .

             "Protection of the Environment"حماية البيئة: (3/07)
 يتعػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػاوؿ اتخػػػػػػػػػاذ جميػػػػػػػػػع الخطػػػػػػػػػوات المعقولػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػة ) داخػػػػػػػػػؿ الموقػػػػػػػػػع  

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

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

        "Electricity, Water and Gas"الكيرباء والماء والغاز: (3/08)
والخػدمات األخػرى التػي قػد يحتاجيػا ، باسػتثناء مػا ىػو منصػوص يكوف المقاوؿ مسؤوال عف توفير الطاقة والمػاء  

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

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

االتفاؽ عمى مقادير الكميات المستيمكة وأثمانيا ) بموجب األسعار المحددة ( مقابؿ ىذه الخدمات ، أو يتـ  يتـ 
إلجراء التقديرات ، وعمى المقاوؿ ( 2/4( الحتساب مطالبات صاحب العمؿ ، والمادة )8/4تقديرىا أعمااًل لممادة )

 دفع ىذه المبالغ إلى صاحب العمؿ .
 معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا:  (3/81)

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

األشػػػغاؿ وفقػػػػًا لمتفاصػػػػيؿ والترتيبػػػػات ومقابػػػػؿ األسػػػػعار المحػػػػددة فػػػي المواصػػػػفات ، ومػػػػا لػػػػـ يػػػػنص عمػػػػى غيػػػػر 
 ذلؾ في المواصفات :

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

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

( ويتعيف عمى المقاوؿ دفع ىذه المبػالغ الػى صػاحب 2/4،  8/4لميندس وفقًا الحكاـ المادتيف )بالتقدير مف قبؿ ا
 العمؿ .

)إف وجػدت( وفقػًا مجانػًا بػالمواد التػي يمتػـز بتقػديميا  –دوف مقابػؿ( –يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يػزود المقػاوؿ  
يقـو وعمى مسؤوليتو ونفقتو  بتزويػد تمػؾ  لمتفاصيؿ المحددة في متطمبات صاحب العمؿ ، وعمى صاحب العمؿ اف

المواد في الوقت والمكاف المحدديف في العقد ، ويقػـو المقػاوؿ بمعاينتيػا ظاىريػًا ، واعػالـ المينػدس فػورًا عػف أي 
نقص او عيب او قصور فييا ،  وما لـ يكف قد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى غير ذلػؾ ، فعمػى صػاحب العمػؿ اف 

 نقٍص او عيٍب او قصوٍر فييا . يصحح فورًا أي 
بعد ىذه المعاينة الظاىرية ، تصبح ىذه المواد المجانية في عيدة المقاوؿ وتحػت حمايتػو ومراقبتػو ، اال اف التػزاـ  

المقاوؿ بمعاينتيا وحمايتيا ال يعفي صاحب العمؿ مف المسػؤولية عػف أي نقػٍص او قصػوٍر او عيػٍب ممػا لػـ يكػف 
 ؿ المعاينة الظاىرية .باالمكاف كشفو مف خال 
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  "Progress Reports":  تقارير تقدـ العمؿ (3/80)
ما لـ ينص عمى غير ذلػؾ فػي الشػروط الخاصػة ، فإنػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف يعػد تقػارير تقػدـ العمػؿ الشػيرية  

الػذي يمػي ( نسػخ ، عمػى اف يغطػي التقريػر االوؿ منػو الفتػرة حتػى نيايػة الشػير 5ويسمميا الػى المينػدس عمػى )
 ( أياـ مف آخر يوـ مف الفترة المتعمقة بيا .6تاريخ المباشرة ، ومف ثـ يتـ اصدار التقارير شيريًا ، خالؿ )

جميع االعماؿ التي يكوف معروفًا انيا متبقيػة فػي تػاريخ االنجػاز المحػدد يستمر تقديـ التقارير حتى ينجز المقاوؿ  
 .في شيادة تسمـ االشغاؿ

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

طمبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشاء، التركيب واالختبارات، وشاممة لكؿ مرحمة مف  مراحؿ العمػؿ 
 عييف المسمييف المعرفيف بموجب  احكاـ الفصؿ الخامس، و وانجازات المقاوليف الفر 

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

 لمتوقعة والفعمية : التقدـ وتواريخ االنجاز ا
 ( لمباشرة التصنيع ، و 0) 
 ( لمعاينات المقاوؿ ، و 8) 
 ( لالختبارات ، و 2) 
 ؿ الى الموقع ، و يوصت( لمشحف وال3) 
 ( ، و 5/01سجالت مستخدمي المقاوؿ ومعداتو كما ىي موصوفة في المادة ) -د 
 االختبارات وشيادات المواد ، ونسخًا عف وثائؽ توكيد الجودة ، ونتائب  -ىػ 
( وبمطالبػػػات المقػػػاوؿ وفقػػػٌا لممػػػادة 8/4قائمػػػة باالشػػػعارات المتعمقػػػة بمطالبػػػات صػػػاحب العمػػػؿ وفقػػػًا لممػػػادة ) -و 

 ( ، و 81/0)
احصاءات السالمة العامة شاممة التفاصيؿ المتعمقة بأية حوادث خطرة وأية نشػاطات مرتبطػة بػالنواحي البيئيػة  -ز 

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

 تعيؽ االنجاز وفقًا لمعقد ، وبياف االجراءات الجاري اتخاذىا ) او التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.
 " Security of the Site":  األمف في الموقع  (3/88)

 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة :  
 يكوف المقاوؿ مسؤواًل عف ابقاء االشخاص غير المخوليف بدخوؿ الموقع خارجو ، و  -0 
يكػػوف مسػػتخدمي المقػػاوؿ المصػػرح ليػػـ بالتواجػػد فػػي الموقػػع محصػػوريف بػػأفراد المقػػاوؿ صػػاحب العمػػؿ وأي  -8 

اشػعار المقػاوؿ بيػـ مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ او المينػدس باعتبػارىـ مخػوليف بالتواجػد كػأفراد  اشخاص آخػريف يػتـ
 مقاولي صاحب العمؿ االخريف في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site": عمميات المقاوؿ في الموقع  (3/82)
يتعػػػػيف عمػػػػى المقػػػػاوؿ اف يحصػػػػر عممياتػػػػو فػػػػي الموقػػػػع وايػػػػة مسػػػػاحات اخػػػػرى قػػػػد يحصػػػػؿ المقػػػػاوؿ عمييػػػػا ،  

ويوافػػػػؽ عمييػػػػا المينػػػػدس عمػػػػى اعتبارىػػػػا سػػػػاحات عمػػػػؿ ، كمػػػػا يتعػػػػيف عميػػػػو اف يتخػػػػذ جميػػػػع االحتياطػػػػات 
يػػػتـ الضػػػرورية لالبقػػػاء عمػػػى معػػػدات المقػػػاوؿ وافػػػراده ضػػػمف حػػػدود الموقػػػع وىػػػذه السػػػاحات االخػػػرى ، بحيػػػث 

 تجنب التعدي عمى االراضي المجاورة .
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عمػػػى المقػػػاوؿ، اثنػػػاء تنفيػػػذه االشػػػغاؿ ، اف يحػػػافظ عمػػػى الموقػػػع خاليػػػًا مػػػف جميػػػع العوائػػػؽ غيػػػر الضػػػرورية ،  
واف يقػػػػـو بتخػػػػزيف او اخػػػػراج المعػػػػدات الفائضػػػػة عػػػػف االسػػػػتعماؿ ، واف ينظػػػػؼ الموقػػػػع مػػػػف جميػػػػع االنقػػػػاض 

 ـ تعد مطموبة .والنفايات واالشغاؿ المؤقتة التي ل
عمػػػػى المقػػػػاوؿ ، عنػػػػد صػػػػدور شػػػػيادة تسػػػػمـ االشػػػػغاؿ ، اف يقػػػػـو بتنظيػػػػؼ كػػػػؿ اجػػػػزاء الموقػػػػع او االشػػػػغاؿ  

المتعمقػػػة بشػػػػيادة التسػػػمـ تمػػػػؾ ، واف يزيػػػػؿ مػػػا بػػػػو مػػػػف المعػػػدات والمػػػػواد الفائضػػػػة عػػػف االسػػػػتعماؿ ، وكػػػػذلؾ 
نظيفػػػة وفػػػي وضػػػع النفايػػػات واالنقػػػاض واالشػػػغاؿ المؤقتػػػة ، بحيػػػث يتػػػرؾ تمػػػؾ االجػػػزاء مػػػف الموقػػػع واالشػػػغاؿ 

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

  "Fossils"االثريات :  (3/83)
وغيرىػػػػػا مػػػػػف المتبقيػػػػػات او المػػػػػواد ذات توضػػػػػع جميػػػػػع المػػػػػواد المتحجػػػػػرة او النقػػػػػود او االدوات او المنشػػػػػلت  

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

 ىذه المكتشفات .
كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ عنػػػد اكتشػػػافو لمثػػػؿ ىػػػذه الموجػػػودات ، اف يشػػػعر المينػػػدس فػػػورًا بوجودىػػػا ، وعمػػػى  

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

 ( بخصوص ما يمي : 81/0إشعارًا آخر الى الميندس لتقدير استحقاقتو مع مراعاة احكاـ المادة )
يتػػػػأخر ، وذلػػػػؾ بموجػػػػب  تمديػػػػد مػػػػدة االنجػػػػاز بسػػػػبب ىػػػػذا التػػػػأخير ، اذا كػػػػاف االنجػػػػاز تػػػػأخر او سػػػػوؼ  -أ 

 ( ، و 7/3المادة )
 أي كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
و إجػػػراء ( لالتفػػػاؽ عمييػػػا أ2/4ويقػػػـو المينػػػدس بعػػػد تسػػػممو ىػػػذا اإلشػػػعار االخػػػر ، بالتصػػػرؼ وفقػػػًا لممػػػادة ) 

 التقديرات ليذه االمور .

 الفصؿ الخامس
 المقـاولون الفرعيون المسمَّون

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـــ 

         "Definition of Nominated Subcontractor" تعريؼ المقاوؿ الفرعي المسّمى : (4/0)
 يعرؼ بمقاوؿ فرعي مسَمى في ىذا العقد أي مقاوؿ فرعي : 
 نص في العقد عمى انو مقاوؿ فرعي مسمى ، او  -أ 
التغييرات والتعديالت " باصدار تعميمات الى  –" الفصؿ الثالث عشر  الذي يقـو الميندس ، وفقًا الحكاـ -ب 

 المقاوؿ الستخدامو كمقاوؿ فرعي .
 "Objection to Nomination"االعتراض عمى التسمية :  (4/8)

لو اعتراض معقوؿ عميو ، عمى اف يقـو بإشعار  ،اف المقاوؿ غير ممـز باستخداـ أي مقاوؿ فرعي مسمى 
باالمر مع بياف التفاصيؿ المؤيدة . ويعتبر االعتراض معقواًل اذا كاف مبنيًا )اضافة الشياء اخرى ( عمى الميندس 

 -أي مف االمور التالية ، اال اذا وافؽ صاحب العمؿ أيضًا عمى تعويض المقاوؿ عف تبعات ذلؾ االمر :
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 أىيؿ الكافي ، او الموارد او القدرة المالية ، او اف ىنالؾ مبررات لالعتقاد باف ىذا المقاوؿ الفرعي ال يممؾ الت - أ 
اف اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص عمى الزاـ المقاوؿ الفرعي المسمى بتعويض المقاوؿ وتأمينو ضد أي  -ب 

 تقصير او اساءة استعماؿ المواـز مف قبؿ المقاوؿ الفرعي المسمى او وكالئو او مستخدميو ، او 
ما فييا اعداد التصميـ ، اف المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اعماؿ المقاولة الفرعية ) باف اتفاقية  -ج 

 ( :وجدت
( عمى اف المقاوؿ الفرعي المسمى سوؼ يتحمؿ تجاه المقاوؿ جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تمكف 0) 

 المقاوؿ مف الوفاء بالتزاماتو ومسؤولياتو بموجب العقد ، و 
يعوض المقاوؿ تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتب عف العقد او تمؾ المتعمقة بو نتيجة ( أف 8) 

 اخفاؽ المقاوؿ الفرعي في اداء تمؾ االلتزامات او الوفاء بتمؾ المسؤوليات.
 الدفعات لممقاوليف الفرعييف المسمييف: (4/2)

"Payment to Nominated Subcontractors"  
عمى المقاوؿ اف يدفع لممقاوؿ الفرعي المسمى تمؾ المبالغ التي يصادؽ عمييا الميندس كاستحقاؽ لو يتعيف  

بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ، عمى انو يجب شموؿ تمؾ المبالغ وغيرىا مف النفقات ضمف قيمة العقد كمبالغ 
 (.4/3ادة )ب( فيما عدا ما ىو منصوص عميو في الم-02/4احتياطية وفقًا لمفقرة )

 "Evidence of Payments"اثبات الدفعات :  (4/3)
لمميندس ، قبؿ اصدار أي شيادة دفع تحتوي عمى مبمغ ما يستحؽ لمقاوؿ فرعي مسمى ، اف يطمب مف المقاوؿ  

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

 تقديـ ىذا االثبات المعقوؿ لمميندس ، او  - أ 
( اقناع الميندس بدليؿ مكتوب بأف المقاوؿ محؽ بصورة معقولة في اف يحبس مثؿ ىذه المبالغ او يرفض 0)-ب 

 دفعيا ، و 
 ( أف يقدـ لمميندس اثباتًا معقواًل بأف المقاوؿ الفرعي المسمى قد تـ اشعاره بأحقية المقاوؿ في اجرائو .8)     
عندئٍذ يجوز لصاحب العمؿ ) بناء عمى تقديره منفردًا ( ، أف يأمر بالدفع الى المقاوؿ الفرعػػػػي المسمى جزءًا مف  

قيا سابقًا ، ) بعد حسـ الخصميػػات المطبقة( مما استحؽ لممقاوؿ أو جميع تمؾ المبالغ التي كانت قد تـ تصدي
الفرعي المسمى ولـ يتمكف المقاوؿ مف تقديـ االثباتات الموصوفػػة بالفقرتيف ) أ ، ب(  اعاله بشأنيا . وعمى 

العمؿ  المقاوؿ في مثؿ ىذه الحالة اف يرد الى صاحب العمؿ تمؾ المبالغ التي يتـ صرفيا مباشرة مف قبؿ صاحب
 الى المقاوؿ الفرعي المسّمى.

 الفصؿ السادس 
 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOUR 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 "Engagement of Staff and Labour" :تعييف المستخدميف والعماؿ (5/0)
ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في وثائؽ العقد ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يتخذ ترتيباتو لتعييف ما يمـز مف  

 ومستمزمات سكنيـ واطعاميـ ونقميـ .مستخدميف وعماؿ ، محمييف او غيرىـ ، وسداد أجورىـ 
 "Rates of Wages and Conditions of Labour"       معدالت االجور وشروط العمؿ : (5/8)

يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع معدالت االجور واف يراعي شروط العمالة بحيث ال تقؿ في مستواىا عما ىو متبع مف  
قبؿ اصحاب حرؼ التجارة والصناعة المشابية في المنطقة التي تنفذ فييا االشغاؿ . واذا لـ توجد مثؿ ىذه 
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اعاة ظروؼ العمالة بحيث ال تقؿ عف المستوى المعدالت او الظروؼ ، فإف عمى المقاوؿ دفع معدالت االجور ومر 
العاـ لالجور او الظروؼ التي يتـ مراعاتيا محميًا مف قبؿ اصحاب العمؿ لميف تجارية او صناعية مشابية لتؾ 

 التي يقوـ بيا المقاوؿ .
 االشخاص المستخدموف لدى صاحب العمؿ : (5/2)

"Persons in the Service of Employer "                                      
يتعيف عمى المقاوؿ اف ال يستخدـ او يحاوؿ استقطاب خدمات أي مف المستخدميف او العماؿ الذيف يعمموف ضمف  

 افراد صاحب العمؿ .
 "Labour Laws"قوانيف العمؿ : (5/3)

بكؿ قوانيف العمؿ الواجبة التطبيؽ عمى مستخدميو، بما في ذلؾ القوانيف المتعمقة ينبغي عمى المقاوؿ التقيد  
 بالتوظيؼ والصحة والسالمة العامة والرعاية واالقامة واليجرة ، واف يراعي كؿ حقوقيـ القانونية .

أنظمة السالمة في كما يتعيف عمى المقاوؿ اف يطمب مف مستخدميو اطاعة القوانيف الواجبة التطبيؽ ، بما فييا  
 العمؿ .

 "Working Hours"ساعات العمؿ : (5/4)
ال يجوز تنفيذ االشغاؿ في الموقع خالؿ اياـ العطؿ الرسمية المحمية المتعارؼ عمييا او خارج ساعات العمؿ  

 المعتادة والمبينة في ممحؽ عرض المناقصة ، اال اذا :
 كاف منصوصًا عمى خالؼ ذلؾ في العقد ، أو   -أ 
 تمت موافقة الميندس عمييا ، او  -ب 
كاف االستمرار في العمؿ امرًا حتميًا ، او كاف ضروريًا النقاذه حياة االشخاص ، او لممحافظة عمى سالمة  -ج 

 االشغاؿ ، وفي مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى المقاوؿ اعالـ الميندس فورًا بذلؾ .
 Facilities for Staff and Labour"المرافؽ لممستخدميف والعماؿ : (5/5)
ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ في متطمبات صاحب العمؿ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يوفر ويصوف المرافؽ  

صاحب  وتجييزات االعاشة الضرورية لمستخدميو ، وعميو اف يوفر المرافؽ المنصوص عمييا في المواصفات الفراد
 العمؿ.

ينبغي عمى المقاوؿ اف ال يسمح الي مف مستخدميو اف يتخد أيا مف المنشلت التي تشكؿ جزءًا مف االشغاؿ الدائمة  
 كمكاف دائـ او مؤقت القامتيـ .

 
 "Health and Safety"الصحة والسالمة : (6/7)
لممحافظة عمى صحة وسالمة مستخدميو ، واف يوفر يتعيف عمى المقاوؿ أف يتخذ التدابير المعقولة في كؿ االوقات  

ما يمـز مف كادر صحي ، ومرافؽ االسعاؼ االولي ، وغرفة منامة  –بالتعاوف مع السمطات الصحية المحمية  –
لممرضى وسيارة اسعاؼ ، بحيث تكوف جاىزة في كؿ االوقات في الموقع وفي المساكف الجماعية مستخدمو المقاوؿ 

 لعمؿ ، واف يوفر كذلؾ الترتيبات المناسبة لمتطمبات الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .و مستخدمو صاحب ا
يتعيف عمى المقاوؿ اف يعيف ضابطًا لموقاية مف الحوادث في الموقع ، وبحيث يكوف ىذا الشخص ذا تأىيؿ مناسب  

مخواًل بصالحية اصدار التعميمات  ليكوف مسؤوال عف امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، واف يكوف
واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي ىذا السياؽ يتعيف عمى المقاوؿ اف يوفر لضابط الوقاية كؿ 

 ما يمـز لتمكينو مف ممارسة صالحيتو ومسؤولياتو . 
حصولو ، واف يقـو بحفظ السجالت كما يتعيف عمى المقاوؿ اف يرسؿ الى الميندس تفاصيؿ أي حادث يقع حاؿ  

ويقّدـ التقارير المتعمقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تمحؽ بالممتمكات عمى النحو الذي يطمبو 
 الميندس بصورة معقولة .
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 "Contractor`s Superintendence"مناظرة المقاوؿ : (5/7)
ينبغي عمى المقاوؿ اف يوفر كؿ المناظرة الالزمة لمتخطيط والتوجيو والترتيب واالدارة والتفتيش واختبار االشغاؿ ،  

 طيمة فترة التنفيذ وبعدىا الي فترة تمـز لقياـ المقاوؿ بالتزاماتو . 
(  0/3باحكاـ المادة  ينبغي اف يقـو بالمناظرة عدد كاؼ مف االشخاص المؤىميف باستخداـ لغة االتصاؿ ) عمالً  

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

 "Contractor`s Personnel"المقاوؿ : مستخدمو (5/8)
يجب اف يكوف مستخدمو المقاوؿ ذوي كفاية وميارة وخبرة مناسبة كال في مينتو او حرفتو ، وبإمكاف الميندس  

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

 متماديًا في مسمكو او عدـ مباالتو بصورة مستمرة ، أو  -أ 
 انو يقـو بواجباتو بشكؿ غير كاٍؼ او باىماؿ ، أو  -ب 
 انو يخفؽ في تطبيؽ أي مف احكاـ العقد ، او  -ج 
 انو متماد في سموؾ ييدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 
 مناسباً ، فعمى المقاوؿ عندئذ اف يعيف ) او يعمؿ عمى تعييف ( شخصًا بدياًل مناسبًا.واذا كاف ذلؾ  
 سجالت مستخدمو ومعدات المقاوؿ  : (5/01)

"Records of Contractor`s Personnel and Equipment" 
مستخدمو المقاوؿ يتعيف عمى المقاوؿ اف يزود الميندس بسجالت مفصمة لبياف ما يتوفر في الموقع مف اعداد  

مصنفيف حسب الميارات ، ومف اعداد معداتو مصنفة حسب االنواع . يجب اف يتـ تقديـ ىذه السجالت الى 
الميندس كؿ شير حسب النماذج التي يوافؽ عمييا الميندس ، وذلؾ الى اف ينجز المقاوؿ أي عمؿ معروؼ بأنو 

 االشغاؿ " . الزاؿ متبقيًا بتاريخ االنجاز المحدد في " شيادة تسمـ
 "Disorderly Conduct":السموؾ غير المنضبط  (5/00)
يتعيف عمى المقاوؿ اف يتخذ في جميع االوقات كؿ االحتياطات المعقولة لمحيمولة دوف وقوع أي شغب او تجاوز  

بينيـ ، واف يحافظ عمى االمف وحماية االشخاص  اوفيما عمى القانوف او اخالؿ بالنظاـ مف قبؿ مستخدمو المقاوؿ
 والممتمكات في الموقع وما يجاوره .

 
 الفصؿ السابع

 والمواد والمصنعية التجهيزات اآللية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "Manner of Execution " :طريقة التنفيذ  (6/0)
المواد ، وجميع اعماؿ التنفيذ االخرى عمى النحو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو بتصنيع التجييزات ، وانتاج وصناعة  

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

 "Samples" العينػات : (6/8)
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يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس ، العينات التالية لممواد والمعمومات المتعمقة بيا ، لمحصوؿ عمى موافقتو  
 االشغاؿ :قبؿ استعماؿ تمؾ المواد في 

 عينات الصانعيف القياسية لممواد والعينات المنصوص عمييا في العقد، وذلؾ عمى نفقة المقاوؿ ، و  - أ 
 أية عينات اضافية يطمبيا الميندس كتغييرات ،  -ب 
 وعمى اف يتـ وضع ممصؽ صورة عمى كؿ عينة لبياف منشئيا والغرض مف استعماليا في االشغاؿ . 

 "Inspection"  المعاينة : (6/2)
 يجب اف يتمتع افراد صاحب العمؿ في كؿ االوقات المعقولة بما يمي : 
 الدخوؿ بيسٍر الى كؿ أجزاء الموقع والى جميع االماكف التي يتـ الحصوؿ عمى المواد الطبيعية منيا. -أ 
( مػػػػف الفحػػػػص والمعاينػػػػة والقيػػػػاس اف يتمكنػػػػوا خػػػػالؿ االنتػػػػاج والتصػػػػنيع واالنشػػػػاء ، ) فػػػػي الموقػػػػع وخارجػػػػو  -ب 

 واختبار المواد والمصنعية ، والتحقؽ مف تقدـ تصنيع التجييزات وانتاج وصناعة المواد .
يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اف يتػػػيح الفػػػراد صػػػاحب العمػػػؿ الفرصػػػة الكاممػػػة لمقيػػػاـ بيػػػذه االنشػػػطة ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ تػػػوفير  

المة ، عممػػػًا بػػػأف قيػػػاـ المقػػػاوؿ بمثػػػؿ ىػػػذه االفعػػػاؿ ال يعفيػػػو حػػػؽ الػػػدخوؿ والتسػػػييالت ، والتصػػػاريح ، وادوات السػػػ
 مف أي التزاـ او مسؤولية .

كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ اشػػػعار المينػػػدس عنػػػدما يػػػتـ تجييػػػز االشػػػغاؿ وقبػػػؿ تغطيتيػػػا او حجبيػػػا عػػػف النظػػػر ، او  
توضػػػػيبيا بقصػػػػػد التخػػػػػزيف او النقػػػػؿ . وعمػػػػػى المينػػػػػدس اف يجػػػػػري الفحػػػػص او المعاينػػػػػة او القيػػػػػاس او االختبػػػػػار 

عمييػػػا . أمػػػا اذا اخفػػػؽ المقػػػاوؿ  دوف أي تػػػأخير غيػػػر معقػػػوؿ ، او اف يعمػػػـ المقػػػاوؿ انػػػو الحاجػػػة الجػػػراء الكشػػػؼ
اف يكشػػػػؼ عػػػػف االشػػػػغاؿ التػػػػي  –متػػػػى طمػػػػب منػػػػو المينػػػػدس ذلػػػػؾ  –فػػػػي إشػػػػعار المينػػػػدس ، فانػػػػو يترتػػػػب عميػػػػو 

تمػػػػت تغطيتيػػػػا ، ثػػػػـ يعيػػػػدىا الػػػػى وضػػػػعيا السػػػػابؽ واصػػػػالح العيػػػػوب فييػػػػا ويتحمػػػػؿ المقػػػػاوؿ كػػػػؿ التكػػػػاليؼ التػػػػي 
 تترتب عمى ذلؾ .

 " Testing"  االختبػار : (6/3)
ينطبؽ ما يرد في ىذه " المادة " عمى جميع االختبارات المنصوص عمييا في العقد عدا االختبارات التي يتـ اجراؤىا بعد  

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

والمحروقات والمستيمكات ، والعمالة ، والمواد ، وكادرًا مؤىاًل وخبيرًا ، مما يمـز الجراء االختبارات المنصوص عمييا 
يتفؽ مع الميندس عمى وقت ومكاف اجراء االختبار الي مف التجييزات او المواد بطريقة فعالة . كما يتعيف عميو اف 

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

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

 عف احكاـ العقد االخرى . 
ساعة الى المقاوؿ يعممو فيو عف نيتو لحضور  (83يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ اشعارًا بمدة ال تقؿ عف ) 

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

 الميندس .
اذا تكبد المقاوؿ تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كمفة بسب امتثالو ليذه التعميمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمؿ  

مسؤواًل عنو ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا ، مع مراعاة احكاـ 
 ( ، بخصوص :81/0المادة )

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب احكاـ المادة  -أ 
 ( ، و 7/3)

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . -ب 



 36              ( ظللة                 82لواء الرصذية عدد ) – ظعدنذة ملواقف التحمذل تالتنزيل للركاب شنااء تثفيذ  ظلات( : إلا 8102/  4العطاء املحلي رقم ) 

 

( باالتفاؽ عمييا ، او اجراء 2/4المادة ) يتعيف عمى الميندس ، بعد تسممو لمثؿ ىذا اإلشعار ، اف يقـو اعمااًل الحكاـ 
 التقديرات ليذه االمور .

يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس ، دوف تواف ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد الميندس بأف االختبارات  
واذا لـ يكف الميندس قد حضر قد اجيزت ، يقوـ بتوقيع شيادة االختبار ، او يصدر لممقاوؿ كتابًا بيذا المضموف . 

 اجراء االختبارات ، فعميو قبوؿ نتائجيا عمى انيا صحيحة.
 "Rejection" الرفػض : (6/4)

معيب ، او  إذا ُوِجَد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار ، اف ايا مف التجييزات أو المواد او المصنعيات 
انو ال يتوافؽ مع متطمبات العقد ، فاف لمميندس اف يرفض تمؾ التجييزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسمو الى 
المقاوؿ ، مع بياف االسباب الداعية لمرفض ، ويتعيف عمى المقاوؿ تاليًا لذلؾ اف يصمح العيب في البند المرفوض حتى 

 . يصبح متوافقًا مع متطمبات العقد
ذا طمب الميندس اعادة االختبار الي مف التجييزات او المواد او المصنعيات ، فإنو يجب اعادة اجراء االختبارات   وا 

تحت الشروط والظروؼ ذاتيػا . واذا تبيف نتيجة لذلؾ اف صاحب العمؿ قد تكبد كمفة اضافية بسبب الرفض واعادة 
 ( اف يدفع ىذه الكمفة االضافية الى صاحب العمؿ .8/4مادة )االختبار ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ إعمااًل لم

 ”Remedial Work“ أعماؿ االصالح : (6/5)
بالرغـ مف أي اختبار سابؽ او اصدار شيادة سابقة ، يتمتع الميندس بصالحية اصدار التعميمات الى المقاوؿ بما يمي  

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

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

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

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

 النفقات المترتبة عمى مثؿ ىذا االخفاؽ . ( اف يدفع لصاحب العمؿ كؿ8/4فإنو يتعيف عمى المقاوؿ ، اعمااًل لممادة )
 

                                     ”Ownership of  Plant and Materials”ممكية التجييزات اآللية والمواد (6/6)
إف أي بند مف التجييزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجـ مع قوانيف الدولة ، يصبح ممكًا لصاحب العمؿ ) خاليًا مف  

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

7 /01 . ) 
 ”Royalties“ عوائد حؽ الممكية : (6/7)

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

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

 اذا تضمف العقد تخصيص اماكف لطرح االنقاض داخؿ لموقع .
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 الفصؿ الثامف
 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعميق العمل 

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 "Commencement of Works" مباشرة العمؿ : (7/0)

( اياـ عمى االقؿ ، وما لـ يتـ تحديد غير ذلؾ 6يتعيف عمى الميندس اف يرسؿ الى المقاوؿ اشعارًا " بتاريخ المباشرة " قبؿ ) 
 ( يومًا مف تاريخ تسمـ المقاوؿ لكتاب القبوؿ. 38في الشروط الخاصة ، فاف تاريخ المباشرة يجب اف يكوف خالؿ )

أقرب وقت معقوؿ عمميًا، بعد " تاريخ المباشرة"، وأف يستمر في العمؿ بعد ذلؾ يتعيف عمى المقاوؿ مباشرة التنفيذ في 
 بالسرعة الواجبة دوف أي تأخير.

  "Time for Completion" مدة االنجاز:  (7/8)
بكامميا ، او  ينبغي عمى المقاوؿ اف ينجز جميع االشغاؿ ، واي قسـ منيا ) إف وجد ( خالؿ مدة االنجاز المحددة لالشغاؿ 

 الي قسـ منيا ، )حسب واقع الحاؿ ( ، بما في ذلؾ :
 تحقيؽ نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 
بحيث يمكف اعتبارىا انيا  انجاز كؿ االشغاؿ المحددة في العقد ، كما ىي مطموبة لالشغاؿ بكامميا او الي قسـ منيا ،  -ب 

 ( .01/0لمادة ) قد اكتممت الغراض تسمميا بموجب ا
 "Programme" برنامب العمؿ : (7/2)

المباشرة  ( يومًا مف تاريخ تسممو الشعار87خالؿ ) يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ لمميندس  برنامب عمؿ زمني مفصؿ 
( كما يتعيف عميو ايضًا اف يقدـ برنامجًا معداًل في أي وقت يتبيف فيو اف البرنامب السابؽ لـ يعد 7/0بموجب المادة )

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

 والشراء، وتصنيع التجييزات ، والتوريد الى الموقع ، واالنشاء ، والتركيب واالختبار ، و   وجدت( واعداد وثائؽ المقاوؿ
 عممو ادوار المقاوليف الفرعييف المسمييف  لكؿ مرحمة مف مراحؿ ال بياف -ب 
 بياف تسمسؿ ومواعيد المعاينات واالختبارات المحددة في العقد ، و  -ج 
 تقريرا مساندًا يتناوؿ : -د 
 الوصؼ العاـ الساليب التنفيذ المنوي اعتمادىا لكؿ مرحمة رئيسية مف مراحؿ التنفيذ ، و -(0) 

افراد المقاوؿ مصنفيف حسب الميارات وسجؿ معدات المقاوؿ مصنفة حسب  بياف تقديرات المقاوؿ المعقولة العداد -(8)
 االنواع ، مما يمـز تواجده في الموقع لكؿ مرحمة مف مراحؿ التنفيذ الرئيسية .

بالتعميؽ عميو واعالـ المقاوؿ عف مدى عدـ مطابقة  –( يومًا مف تاريخ تسممو لمبرنامب 80خالؿ ) –وما لـ يقـ الميندس  
مب لمعقد ، فمممقاوؿ حينئذ الحؽ في اف يقـو بالتنفيذ بموجبو ، مع مراعاة التزاماتو االخرى وفقًا لمعقد . كما يعتبر البرنا

 افراد صاحب العمؿ مخوليف باالعتماد عمى ذلؾ البرنامب عند التخطيط الداء انشطتيـ .
داث محتممة او ظروؼ مستقبمية يمكف اف تؤثر يتعيف عمى المقاوؿ ارساؿ اشعار الى الميندس ، دوف تواٍف، عف أية اح 

تأثيرًا عكسيًا عمى تنفيذ االشغاؿ ، او اف تزيد مف قيمة العقد او اف تؤخر عمميات التنفيذ ، ويجوز لمميندس اف يطمب مف 
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جب احكاـ المقاوؿ اعداد تقديراتو لما قد تتسبب بو االحداث المحتممة او الظروؼ المستقبمية و/او اف يقدـ مقترحاتو بمو 
 ( المتعمقة بالتغييرات .02/2المادة )

اذا قاـ الميندس في أي وقت بإشعار المقاوؿ بأف برنامب العمؿ لـ يعد يتوافؽ مع العقد ) مبينًا مدى عدـ التوافؽ ( او انو  
ال يتناسب مع التقدـ الفعمي لمتنفيذ ومقاصد المقاوؿ المخطط ليا ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ تقديـ برنامب معدؿ الى 

 دة " .الميندس اعمااًل الحكاـ ىذه " الما
    "Extension of Time for Completion" تمديد مدة االنجاز : (7/3)

بالحصوؿ عمى تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصؿ تأخر او كاف متوقعًا اف  –( 81/0اعماال لممادة ) –يعتبر المقاوؿ مخواًل  
 ( ، وذلؾ الي مف االسباب التالية : 01/0يحصؿ تأخر ) والى أي مدى ( في موعد تسميـ االشغاؿ لغرض تطبيؽ المادة )

( ، او أي تغير  جوىري آخر في 02/2اؽ عمى تعديؿ مدة االنجاز بموجب المادة )التغييرات ، اال اذا كاف قد تـ االتف -أ 
 كمية بنٍد ما مف بنود االشغاؿ المشمولة في العقد ، او .

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

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

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

( فاف لو اف يعيد النظر في التقديرات السابقة 81/0( وعندما يقـو الميندس بتقدير كؿ تمديد لممدة بموجب المادة )81/0)
 الكمي لمدة االنجاز . ويجوز لو اف يزيد ، ولكف ليس لو اف ينقص التمديد

 "Delays Caused by Authorities" التأخير بسبب السمطات:  (7/4)
 اذا انطبقت الشروط التالية ، وىي : 

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

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

 (. 7/3)ب( مف المادة ) 
 "Rate of Progress" نسبة تقدـ العمؿ : (7/5)

 في أي وقت :اذا تبيف  
 اف التقدـ الفعمي بطئ جدًا بحيث يصبح االنجاز متعذرًا خالؿ مدة االنجاز ، و/ او  -أ 
 ( ، 7/2اف تقدـ العمؿ قد تخمؼ ) او سوؼ يتخمؼ ( عف توقيت البرنامب الحالي المشار اليو في المادة )  -ب 
(، عندئٍذ يمكف لمميندس اف يصدر تعميماتو الى  7/3ولـ يكف ذلؾ راجعًا لسبب مف تمؾ االسباب الواردة في المادة )  

( ليقـو باعداد برنامب عمؿ معدؿ، مدعمًا بتقرير يبّيف االساليب المعدلة التي ينوي المقاوؿ  7/2المقاوؿ عماًل بالمادة ) 
 مامو ضمف مدة االنجاز .اتباعيا لتسريع معدؿ تقدـ العمؿ وات

وما لـ يصدر الميندس تعميمات خالفًا لذلؾ ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، التي قد  
و/ او المواـز ، عمى مسؤولية المقاوؿ ونفقتو. أما اذا ادت  تتطمب زيادة عدد ساعات العمؿ و/او عدد مستخدمو المقاوؿ

 –( 8/4عماًل باحكاـ المادة )  –ىذه االساليب المعدلة الى اف يتحمؿ صاحب العمؿ كمفة اضافية، فانو ينبغي عمى المقاوؿ
بموجب المادة )  اف يدفع ىذه الكمفة االضافية الى صاحب العمؿ، باالضافة الى أية تعويضات عف التأخير) اف وجدت(

 ( الحقًا. 7/6
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  "Delay Damages" تعويضات التأخير  : (7/6)
 ( فينبغي عميو اف يدفع لصاحب العمؿ اعمااًل الحكاـ7/8اذا اخفؽ المقاوؿ في االلتزاـ بانجاز االشغاؿ وفقًا الحكاـ المادة ) 

( تعويضات التأخير المترتبة عمى ىذا االخفاؽ ، وتكوف ىذه التعويضات بالمقدار المنصوص عميو في  8/4المادة )  
ممحؽ عرض المناقصة ، وذلؾ عف كؿ يـو اعتبارًا مف التاريخ المحدد في شيادة تسمـ االشغاؿ، اال اف مجموع التعويضات 

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

تعتبر تعويضات التأخير ىذه ىي كؿ ما يتحقؽ عمى المقاوؿ دفعو نظير ىذه االخفاؽ ، فيما عدا حالة انياء العقد مف قبؿ  
( قبؿ انجاز االشغاؿ ، عمى اف اداء ىذه التعويضات ال يعفي المقاوؿ مف أي مف  04/8صاحب العمؿ بموجب المادة ) 

 اتو او التزاماتو او مسؤولياتو االخرى التي يتحمميا بموجب العقد .التزاماتو النجاز االشغاؿ  او مف أي مف واجب
 "Suspension of Works" تعميؽ العمؿ : (7/7)

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

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

 ( ال تطبؽ . 7/00،  7/01،  7/8فإف احكاـ المواد التالية ) 
 "Consequences of Suspension" ؽ العمؿ :تبعات تعمي (7/8)

 7/7اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في مدة االنجاز و/ او كمفة ما بسبب امتثالو لتعميمات الميندس بتعميؽ العمؿ عماًل بالمادة )  
( ، و /أو استئناؼ العمؿ ، فمممقاوؿ اف يقدـ اشعارًا الى الميندس بذلؾ ، لتقدير ما يستحقو المقاوؿ عماًل باحكاـ المادة ) 

 ( بخصوص :  81/0
(  3/  7أي تمديد في مدة االنجاز بسبب ىذا التأخير، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر، وذلؾ بموجب المادة )  -أ 

 ، و 
 أي كمفة كيذه ، الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 
د تقديراتو بشأف ( لالتفاؽ عمى او اعدا2/4وبعد تسمـ الميندس ليذا االشعار ، يتعيف عميو اف يتصرؼ بموجب المادة ) 

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

عف عيب في تصاميمو او مواده او مصنعيتو ، او عف أي اخفاؽ مف قبمو في الحماية او التخزيف او المحافظة عمى 
 ( .7/7باحكاـ المادة ) االشغاؿ عمالً 

 الدفع مقابؿ التجييزات والمواد في حالة تعميؽ العمؿ  : (7/01)
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       

 :يستحؽ لممقاوؿ اف تدفع لو قيمة التجييزات و/او المواد والتي لـ يتـ توريدىا بعد الى الموقع، اذا 
 ( يومػًا ، و 87او المواد، قد تـ تعميقو لمدة تتجاوز ) العمؿ في التجييزات او توريد التجييزات و/كاف  -أ 
قػػػػػاـ المقػػػػػاوؿ باالشػػػػػارة عمػػػػػى اف تمػػػػػؾ التجييػػػػػزات و/او المػػػػػواد اصػػػػػبحت ممكػػػػػًا لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ وفقػػػػػًا لمتعميمػػػػػات  -ب 

 الصادرة عف الميندس . 
 "Prolonged Suspension"       التعميؽ المطوؿ : (7/00)

( يومًا ، جاز لممقاوؿ اف يطمب مف الميندس اف يصرح لو 73( لمدة تتجاوز )7/7اذا استمر تعميؽ العمؿ بموجب المادة ) 
( يومًا التالية لتاريخ الطمب ، جاز 87فاذا لـ يقـ الميندس بالتصريح لممقاوؿ باستئناؼ العمؿ خالؿ الػ ) ،باستئناؼ العمؿ

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

 ( .05/8عماًل باحكاـ المادة )
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 "Resumption of Works"استئناؼ العمؿ : (7/08)
اذا صدرت تعميمات او اذف مف الميندس باستئناؼ العمؿ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ والميندس مجتمعيف، أف يقوما  

بالكشؼ عمى االشغاؿ والتجييزات والمواد التي تأثرت بالتعميؽ، وعمى المقاوؿ اف يقـو باصالح أي استرداء او عيب او 
 خسارة قد لحؽ بيا خالؿ فترة التعميؽ .

 

 الفصؿ التاسع 
 االختبارات عند االنجاز 

TESTS ON COMPLETION 
 "Contractor`s Obligations"التزامات المقاوؿ : (8/0)

( ، وذلؾ بعد تقديـ 6/3ىذا " الفصؿ " والمادة ) يتعيف عمى المقاوؿ اجراء " االختبارات عند االنجاز " طبقًا الحكاـ 
 د( . -3/0الوثائؽ المطموبة منو بموجب الفقرة )

( يومًا قبؿ الموعد الذي يكوف فيو المقاوؿ مستعدًا 80يتعيف عمى المقاوؿ اف يعمـ الميندس باشعار ال تقؿ مدتو عف ) 
( يومًا بعد ىذا 03أي مف االختبارات عند االنجاز. وما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ ، يتـ اجراء ىذه االختبارات خالؿ) الجراء

 الموعد ، في اليوـ او االياـ التي يقـو الميندس بتحديدىا . 
داـ صاحب العمؿ عند تقييـ نتائب " االختبارات عند االنجاز" ، يتعيف عمى الميندس اعتبار ىامش تفاوت الثار استخ 

وعندما تعتبر االشغاؿ، او أي قسـ منيا، انيا قد اجتازت مرحمة "  ،لالشغاؿ عمى اداء االشغاؿ او خواصيا االخرى 
 االختبارات عند االنجاز"، يقوـ المقاوؿ بتقديـ تقرير مصدؽ بنتائب تمؾ االختبارات الى الميندس .

 "Delayed Tests"االختبارات المتأخرة : (8/8)
( 6/3اذا قاـ صاحب العمؿ بتأخير االختبارات عند االنجاز بدوف مبرر، يتـ تطبيؽ احكاـ الفقرة الخامسة مف المادة ) 

 ( بخصوص التدخؿ في اجراء االختبارات.01/2و/أو المادة )
اشعارًا الى المقاوؿ اذا تـ تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" مف قبؿ المقاوؿ بدوف مبرر ، جاز لمميندس اف يرسؿ  

( يوما مف تاريخ تسّمـ االشعار ، ويتعيف عمى المقاوؿ اف يجري 80يطمب منو فيو اف يعد الجراء االختبارات خالؿ )
 االختبارات خالؿ تمؾ الفترة في اليوـ او االياـ التي يحددىا المقاوؿ شريطة اشعار الميندس بذلؾ.

( يومًا ، جاز الفراد صاحب العمؿ اف يقوموا 80بارات عند االنجاز " خالؿ فترة الػ )اما اذا اخفؽ المقاوؿ في اجراء " االخت 
باجراء االختبارات عمى مسؤولية ونفقة المقاوؿ ، وتعتبر تمؾ االختبارات وكأنيا قد تـ اجراؤىا بحضور المقاوؿ وتقبؿ 

 نتائجيا عمى انيا صحيحة .
 "Retesting"اعادة االختبار : (8/2)

( عمييا . ويجوز 6/4اذا اخفقت االشغاؿ او أي قسـ منيا باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتـ تطبيؽ احكاـ المادة ) 
لمميندس او لممقاوؿ اف يطمب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجتو الي جزء مف االشغاؿ ذي العالقة ، عمى اف تعاد 

 االختبارات تحت نفس الشروط والظروؼ .
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 االخفاؽ في اجتياز االختبارات عند االنجاز : (8/3)
"Failure to Pass Test onCompletion" 

( ، فاف 8/2اذا اخفقت االشغاؿ ، او أي قسـ منيا ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتيا بموجب المادة ) 
 الميندس مخوؿ باتخاذ أي مف االجراءات التالية : 

 ( ، او 8/2أف يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة ) -أ 
اذا كاف ىذا االخفاؽ يؤدي الى فقداف صاحب العمؿ بشكؿ جوىري مف االستفادة الكاممة مف االشغاؿ او أي قسـ  -ب 

ذه الحالة يحؽ لصاحب العمؿ منو، فممميندس اف يرفض االشغاؿ او أي قسـ منيا ) حسب واقع الحاؿ ( ، وفي ى
 ج(، او -00/3الحصوؿ عمى نفس التعويضات المنصوص عمييا ضمف احكاـ الفقرة )

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

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

 يـ التخفيض باحدى الطريقتيف التاليتيف : لصاحب العمؿ اف يطمب تقي
يدفع مقابمو قبؿ اصدار شيادة  اف يتـ االتفاؽ عميو فيما بيف الفريقيف ) كتعويض كامؿ عف ىذا االخفاؽ فقط ( و -0 

 تسمـ االشغاؿ ، او 
 ( .2/4( و )8/4اف يتـ تقديره والدفع مقابمة بموجب احكاـ المادتيف )  -8 

 

 الفصؿ العاشر
 تسّمم االشغال من قبل صاحب العمل 

EMPLYER'S TAKING OVER 
       "Taking Over of the Works and Sections" تسمـ االشغاؿ واقساـ االشغاؿ : (01/0)

( بخصوص االخفاؽ في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ، فانو يتعيف اف 8/3باستثناء النص الوارد في المادة ) 
 يتـ تسمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ عندما : 

 ( المتعمقة بمدة االنجاز7/8تكوف االشغاؿ قد تـ انجازىا وفقًا لمعقد ، بما في ذلؾ االمور المحددة في المادة ) -0 
 ، وباستثناء ما يسمح بو وفقًا لمفقرة )أ( ادناه ، و 

 يكوف قد تـ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ ، او تعتبر وكأنيا قد تـ اصدارىا وفقًا الحكػاـ ىػذه "  المادة " . -8 
مف  ( يوماً 03يجوز لممقاوؿ اف يتقدـ بطمب الى الميندس الصدار" شيادة تسمـ االشغاؿ " في موعد ال يقؿ عف ) 

واذا كانت االشغاؿ مقسمة  ،انو قد تـ انجازىا وانيا جاىزة لمتسميـ -برأي المقاوؿ –التاريخ الذي تكوف فيو االشغاؿ 
 الى اقساـ ، فمممقاوؿ اف يتقدـ بطمب لتسميـ أي قسـ منيا بنفس الطريقة .

 المقاوؿ :( يومًا مف تاريخ تسممو طمب 87يتعيف عمى الميندس اف يقـو بالتالي ، خالؿ ) 
اف يصدر شيادة تسمـ االشغاؿ لممقاوؿ محددًا فييا التاريخ الذي تعتبر فيو االشغاؿ ، او أي قسـ منيا ، انو قد  -أ 

تـ انجازىا بموجب العقد ، باستثناء اية اعماؿ ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكؿ جوىري عمى استعماؿ 
أو حينما يتـ انجاز ىذه االعماؿ  ت مف اجمو ) إلى أفلمغرض الذي انشئ –أو أي قسـ منيا  -االشغاؿ 

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

اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ . ويتعيف عمى المقاوؿ اف يستكمؿ انجاز مثؿ ىذا العمؿ قبؿ التقّدـ باشعار آخر 
 لتسميـ االشغاؿ بموجب احكاـ ىذه " المادة " .
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( يومًا، وكانت 87قـ الميندس باصدار شيادة تسمـ االشغاؿ او رفض طمب المقاوؿ خالؿ فترة الػ )أما اذا لـ ي 
تسمـ  " االشغاؿ او القسـ ) حسب واقع الحاؿ( قد تـ انجازىا بصورة جوىرية وفقًا لمعقد، وعندىا يجب اعتبار شيادة

 .االشغاؿ" وكأنيا قد تـ اصدارىا بالفعؿ في آخر يوـ مف تمؾ الفترة 
                    ”Taking Over of Parts of the Works"تسمـ اجزاء مف االشغاؿ : (01/8)

 .تسمـ الي جزء مف االشغاؿ الدائمةاف يصدر شيادة  –بناء عمى تقدير صاحب العمؿ منفرداً  –يجوز لمميندس  
كاجراء مؤقت منصوص عميو في ال يجوز لصاحب العمؿ اف يستخدـ أي جزء مف االشغاؿ ) بخالؼ االستعماؿ  

العقد او تـ االتفاؽ بيف الفريقيف بشأنو ( اال اذا او الى حيف اف يقـو الميندس باصدارشيادة تسمـ االشغاؿ لذلؾ 
 الجزء . اما اذا قاـ صاحب العمؿ باستخداـ أي جزء قبؿ اصدار شيادة التسمـ ، فإنو: 

 يجب اعتبار ذلؾ الجزء الذي تـ استخدامو وكأنو قد تـ تسممو مف تاريخ بدء استعمالو ، و  - أ 
تنتقؿ مسؤولية العناية بذلؾ الجزء مف االشغاؿ الى صاحب العمؿ مف ذلؾ التاريخ ، وتتوقؼ مسؤولية المقاوؿ  -ب 

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

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

اال اذا كاف ذلؾ  -اذا تكبد المقاوؿ كمفة ما نتيجة لقياـ صاحب العمؿ بتسمـ جزء ما مف االشغاؿ و/ او استخدامو ،  
 فانو يتعيف عمى المقاوؿ :  –ميو منصوصًا عميو في العقد او تمت موافقة المقاوؿ ع

 ( اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس ، و 0) 
الييا ربح   ( مضافًا 81/0( اف يتـ تقدير استحقاقات المقاوؿ بشأف تمؾ الكمفة ، مع مراعاة احكاـ المادة )8) 

 معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد . 
( باالتفاؽ عمى تمؾ الكمفة 2/4ويتعيف عمى الميندس، بعد تسممو لمثؿ ىذا االشعار، اف يقـو عماًل باحكاـ المادة ) 

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

وبالمثؿ، فاف تعويضات التأخير لما تبقى مف قسـ ما مف االشغاؿ ) اف وجد ( اذا تـ تسمـ جزء ما منو،  ،تخفيضيا
اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتـ احتسابو بالتناسب لما لمجزء الذي تـ تسممو مف قيمة  ،يتـ تخفيضيا ايضاً 

ؿ ) حسب واقع الحاؿ ( ويتعيف عمى الميندس عماًل منسوبة الى القيمة الكمية لالشغػاؿ او القسػػـ مف االشغػػػا
عممًا بأف احكاـ ىذه  ،(، اف يقـو باالتفاؽ عمييا او اف يعد التقديرات المتعمقة بيذه النسب2/4باحكاـ المػادة )

( وال تؤثر عمى قيمة الحد االقصى 7/6الفقرة ال تطبؽ اال عمى المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة )
 ليا .

 
 التدخؿ في اجراء االختبارات عند االنجاز: (01/2)

“Interference with Tests on Completion"                              
سبب يعتبر صاحب العمؿ  ( يومًا الي03لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر عمى المقاوؿ اجراء " االختبارات عند االنجاز"  

مسؤوال عنو ، فانو يجب اعتبار تمؾ االشغاؿ أو أي قسـ منيا ) حسب واقع الحاؿ ( انو قد تـ تسمميا مف قبؿ 
 صاحب العمؿ في التاريخ الذي كاف ممكنًا فيو انجاز االختبارات عند االنجاز. 
ف يتعيف عمى المقاوؿ اف يقـو باجراء ويتعيف عمى الميندس اف يصدر شيادة تسمـ لالشغاؿ وفقًا لذلؾ ، ولك

وعمى الميندس اف  ،االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمميًا قبؿ انقضاء " فترة االشعار بالعيوب "
 ( يومًا يتضمف اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات العالقة في العقد .03يرسؿ اشعارًا بميمة )

عند االنجاز ،  تأخرًا في مدة االنجاز و/ او كمفة ما نتيجة لمثؿ ىذا التأخر في اجراء االختبارات اذا تكبد المقاوؿ 
( ، بخصوص 81/0فمممقاوؿ اف يرسؿ اشعارًا الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا مع مراعاة احكاـ المادة )

:- 
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االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب  أي تمديد في مدة االنجاز مما نتب عف ىذا التأخر ، اذا كاف -أ 
 ( .7/3المادة )

 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، و اضافتيما الى قيمة العقد . - ت 
( باالتفاؽ عمييا أو إعداد 2/4أف يقـو إعمااًل لممادة ) -بعد تسممو الشعار المقاوؿ –وعمى الميندس  - ث

 .التقديرات المتعمقة بيذه األمور
 تتطمب اعادتيا الى وضعيا السابؽ : التي االسطح (01/3)

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

 ال يمكف اعتبارىا تصديقًا عمى انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطمب اعادتيا الى وضعيا السابؽ .
 

 الفصؿ الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : واصالح العيوبإنجاز االعماؿ المتبقية  (00/0)
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects"             

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

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

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

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

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

 "Cost of Remedying Defects  "كمفة اصالح العيوب : (00/8)
كانت  ب(عمى مسؤوليتو ونفقتو الخاصة،اذا-00/0يتحمؿ المقاوؿ كمفة جميع االعماؿ المشار الييا في الفقرة) 

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

المقاوؿ بذلؾ مف قبؿ صاحب العمؿ ) او نيابة عنو ( دوف تواٍف وفي مثؿ ىذه الحالة يتـ تطبيؽ احكاـ المادة 
 ( المتعمقة باجراء التغييرات .02/2)
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 االشعار بالعيوب :تمديد فترة  (00/2)
“PeriodExtension of Defects Notification”                               

والى  (،8/4لصاحب العمؿ الحؽ في تمديد فترة االشعار بالعيوب في االشغاؿ او أي قسـ منيا بموجب المادة ) 
الحّد الذي تكوف فيو ىذه االشغاؿ او أي قسـ منيا او أي بند رئيسي مف التجييزات ) حسب واقع الحاؿ بعد 
تسممو( ال يمكف استعمالو لالغراض المقصودة منو ، وذلؾ بسبب وجود عيب او ضرر، اال انو ال يجوز تمديد 

 تمؾ الفترة الكثر مف سنتيف . 
( ، او بناء عمى اجراءات 7/7ت و/او المواد او تركيبيا بموجب احكاـ المادة )اذا تـ تعميؽ توريد التجييزا 

( فإف التزامات المقاوؿ وفؽ احكاـ ىذا " الفصؿ " ال تنطبؽ عمى أية عيوب 05/0المقاوؿ بموجب احكاـ المادة )
لتمؾ  أو ضرر قد يحصؿ بعد مرور سنتيف مف الموعد الذي كانت سوؼ تنقضي بو فترة اإلشعار بالعيوب

 التجييزات و/او المواد، لو لـ يحصؿ ذلؾ .
  "Failure to Remedy Defects  "االخفاؽ في اصالح العيوب : (00/3)

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

مشار اليو وترتب عمى ذلؾ اف يتـ االصالح عمى واذا اخفؽ المقاوؿ في اصالح العيب او الضرر في ىذا الموعد ال 
 ( ، جاز لصاحب العمؿ اتخاذ أي مف االجراءات التالية ) حسب اختياره ( : 00/8حساب المقاوؿ اعمااًل لممادة )

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

 ؼ الصالح العيب او الضرر .اف يدفع الى صاحب العمؿ ما تكبده بصورة معقولة مف تكالي –( 8/4)
اف يطمب الى الميندس اف يتوصؿ إلى اتفاؽ او اف يعد تقديراتو المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابميا حسب  -ب 

 ( ، او 2/4اجراءات المادة )
اذا كاف العيب او الضرر يؤدي الى حرماف صاحب العمؿ بصورة جوىرية، مف االستفادة الكاممة مف االشغاؿ  -ج 

و أي جزء رئيسي منيا فمو اف ينيي العقد بكاممو، او انياءه بالنسبة لذلؾ الجزء الرئيسي منيا مما ال يمكف أ
استخدامو لالغراض المقصودة منو، وبدوف االجحاؼ بأية حقوؽ اخرى تترتب لصاحب العمؿ بموجب العقد، 

ع المبالغ التي تـ دفعيا عمى او غير ذلؾ مف االسباب، وبحيث يكوف لصاحب العمؿ الحؽ في استرداد جمي
االشغاؿ او عمى ذلؾ الجزء ) حسب واقع الحاؿ ( مضافًا الييا نفقات التمويؿ ونفقات التفكيؾ واخالء الموقع 

 واعادة التجييزات والمواد الى المقاوؿ .
     "Removal of Defective Work"     إزالة االشغاؿ المعيبة : (00/4)

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

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

 "Further Tests" االختبارات االخرى : (00/5)
اصالح أي عيب او ضرر تأثير عمى اداء االشغاؿ ، فإنو يجوز لمميندس اف يطمب إعادة اجراء  اذا كاف العماؿ 

( يومًا مف تاريخ اتماـ اصالح العيب 87أي مف االختبارات الموصوفة في العقد ، عمى اف يتـ ذلؾ الطمب خالؿ )
 او الضرر .

االختبارات السابقة ، اال اف كمفة اجرائيا  يتـ اجراء ىذه االختبارات ضمف نفس الشروط التي اجريت بموجبيا 
( فيما يخص 00/8يتحمميا الفريؽ الذي يعتبر مسؤواًل عف العيب او الضرر حسبما يتـ تحديده بموجب المادة )

 كمفة اعماؿ االصالح .
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 "Right of Access" حؽ الدخوؿ الى الموقع : (00/6)
الى اف يتـ اصدار " شيادة االداء " ، يظؿ المقاوؿ متمتعًا بحؽ الدخوؿ الى االشغاؿ ، كما يتطمب االمر بصورة  

معقولة الغراض الوفاء بالتزاماتو بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " ، اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات االمنية 
 المعقولة لصاحب العمؿ .

 "Contractor to Search"   عف االسباب : واجب المقاوؿ في البحث (00/7)
اف يبحػػػث بموجػػػب توجييػػػات المينػػػدس عػػػف اسػػػباب أي  –اذا طمػػػب المينػػػدس ذلػػػؾ  –يتعػػػيف عمػػػى المقػػػاوؿ  

( 00/8ومػػػا لػػػـ تكػػػف كمفػػػة اصػػػالح العيػػػوب عمػػػى حسػػػاب المقػػػاوؿ بموجػػػب احكػػػاـ المػػػادة )، عيػػػب فػػػي االشػػػغاؿ
، فانػػػو يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس اف يقػػػدر الكمفػػػة المترتبػػػة عمػػػى عمميػػػة البحػػػث عػػػف االسػػػباب ، مػػػع ربػػػح معقػػػوؿ 

 . ( إما باالتفاؽ او باعداد التقدير الالـز ليا واضافتيما الى قيمة العقد2/4، بموجب احكاـ المادة )
 "Performance Certificate"                 : شيادة االداء (00/8)

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

( يومًا مػف بعػد انقضػاء آخػر فتػرة مػف فتػرات االشػعار 87يتعيف عمى الميندس اف يصدر " شيادة االداء " خالؿ ) 
اف يكوف المقاوؿ قػد قػدـ جميػع " وثػائؽ المقػاوؿ " وانجػز االشػغاؿ وتػـ  بعدبالعيوب ، او في اقرب فرصة ممكنة، 

اختبارىا بكامميا بما في ذلؾ اصالح اية عيػوب فييػا ، كمػا يػتـ ارسػاؿ نسػخة مػف شػيادة االداء تمػؾ الػى صػاحب 
 العمؿ .

 اف " شيادة االداء " وحدىا دوف غيرىا تعتبر ممثمًة لقبوؿ االشغاؿ . 
 "Unfulfilled Obligations " :االلتزامات غير المستوفاه  (00/01)

بعد اف يتـ صدور " شػيادة االداء "، يبقػى كػؿ فريػؽ مسػؤواًل عػف الوفػاء بػأي التػزاـ لػـ ينجػزه لتاريخػو.  وعميػو ،  
 يظّؿ العقد ساري المفعوؿ بيف الفريقيف الى اف يتـ تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المستوفاة .

 " Clearance of Site"                        :اخالء الموقع (00/00)
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ ، عنػػد تسػػممو لشػػيادة االداء ، اف يزيػػؿ مػػف الموقػػع مػػا تبقػػى مػػف معػػدات المقػػاوؿ ، والمػػواد  

 الفائضة  والحطاـ والنفايات واالشغاؿ المؤقتة .
( يومػػػًا مػػػف بعػػػد تػػػاريخ تسػػػمـ صػػػاحب 87واذا لػػػـ تكػػػف جميػػػع ىػػػذه المعػػػدات والمػػػواـز قػػػد تمػػػت ازالتيػػػا خػػػالؿ ) 

العمػػػػؿ لنسػػػػخة " شػػػػيادة االداء " ، فانػػػػو يحػػػػؽ لصػػػػاحب العمػػػػؿ اف يبيػػػػع او يػػػػتخمص مػػػػف بقاياىػػػػا ،  ويكػػػػوف 
دة مص واستعػػػػػػاصػػػػػاحب العمػػػػػؿ مخػػػػػواًل بػػػػػأف يسػػػػػترد التكػػػػػاليؼ التػػػػػي تكبػػػػػدىا التمػػػػػاـ عمميػػػػػة البيػػػػػع او الػػػػػتخ

 .الموقػع
تحصػػيمو تقػػؿ عمػػا انفقػػو صػػاحب يػػدفع لممقػػاوؿ أي رصػػيد فػػائض مػػف حصػػيمة البيػػع . امػػا اذا كانػػت قيمػػة مػػا تػػـ  

 ، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمؿ .العمؿ
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 الفصؿ الثاني عشر 
 كيل االشغال وتقدير القيمة

EVALUATIONMEASUREMENT AND  
 "Works to be measured" كيؿ االشغاؿ  : (08/0)

 تكاؿ االشغاؿ وتقدر قيـ الدفعات بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " . 
عندما يطمب الميندس كيؿ أي جزء مف االشغاؿ فإف عميو اف يرسؿ إشعارًا معقواًل إلى ممثؿ المقػاوؿ ، والذي يتعيف  

 عميو : 
 اما بالحضور او اف يرسؿ ممثاًل آخر مؤىاًل لمساعدة الميندس في اجراء الكيؿ ، أو اف يمتثؿ دوف توافٍ  -أ 
 اف يقدـ جميع التفاصيؿ التي يطمبيا الميندس منو .  -ب 
 اذا تخمػػػػػؼ المقػػػػػاوؿ عػػػػػف الحضػػػػػور او ارسػػػػػاؿ ممثػػػػػؿ عنػػػػػو ، فعنػػػػػدىا يعتبػػػػػر الكيػػػػػؿ الػػػػػذي يعػػػػػده المينػػػػػدس  

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

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

أمػػا إذا قػػاـ المقػػاوؿ بػػتفحص القيػػود ولػػـ يوافػػؽ عمييػػا و/أو لػػـ يوقػػع عمييػػا بالموافقػػة، فإنػػو يتعػػيف عميػػو أف يشػػعر 
الميندس بذلؾ، مبينًا األمور التي يزعـ بأنيا غير صحيحة في تمػؾ القيػود ويتعػيف عمػى المينػدس بعػد تسػممو ليػذا 

يقـو بمراجعة القيود فإما أف يؤكدىا، أو أف يعػدؿ عمييػا وفػي حالػة أف المقػاوؿ لػـ يرسػؿ ذلػؾ اإلشػعار  اإلشعار، أف
 ( يومًا مف بعد تاريخ دعوتو لتفحصيا، فإنيا تعتبر مقبولة وصحيحة.03إلى الميندس خالؿ )

 ”Method of  Measuremen"                : أسموب الكيؿ  (08/8)
 خالفًا لذلؾ في العقد  وعمى الرغـ مف وجود أية اعراؼ محمية، يتـ الكيؿ عمى النحو التالي : باستثناء ما يرد 
 تكاؿ االشغاؿ كياًل ىندسيًا صافيًا لمكميات الفعمية لكؿ بند مف بنود االشغاؿ الدائمة ، و  -0 
 يكوف اسموب الكيؿ وفقًا لجدوؿ الكميات او اية جداوؿ اخرى واجبة التطبيؽ. -8 

 "Evaluation"تقدير القيمة: (08/2)
أف يقػوـ  –( 2/4المػادة ) عمػاًل باحكػاـ –باستثناء ما ىػو وارد خالفػًا لػذلؾ فػي العقػد ، فانػو يتعػيف عمػى المينػدس  

باالتفاؽ عمى قيمة العقد او تقديرىا باحتساب القيمة لكؿ بند مف بنود االشغاؿ ، وذلؾ باعتمػاد الكيػؿ الموافػؽ عميػو 
 ( اعاله ، وبسعر الوحدة المناسب لمبند .08/8و  08/0او الذي يتـ تقديره بموجب احكاـ المادتيف )

ما ىو محدد في العقد ، فاذا لـ يكف ىذا البند موجودًا ، يعتمػد سػعر الوحػدة لبنػد يكوف سعر الوحدة المناسب لمبند ك 
 مشابو . ومع ذلؾ فانو يمـز تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما مف االشغاؿ ، في الحالتيف التاليتيف :

في جدوؿ الكميات او أي %( مف الكمية المدونة 01( اذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد عمى )0) -أ 
 جدوؿ آخر، و 

%( مف قيمة 1.10( كاف حاصؿ ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد ليذا البند ، يتجاوز )8)  
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 العقد المقبولة "، و 
 %(، و 0كاف الختالؼ الكمية ىذا اثر مباشر عمى تغيير كمفة الوحدة ليذا البند بما يزيػد عمػى ) (2)  
 إف ىذا البند لـ تتـ االشارة اليو في العقد عمى انو بند " بسعر ثابت " ، او  ( 3)   
 ( اف العمؿ قد صدرت بشأنو تعميمات بكغييربموجب احكاـ الفصؿ " الثالث عشر " و 0)-ب 
 ( انو ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ، و 8) 
 ،مناسب الف طبيعة العمؿ فيو ليست متشابية مػع أي بنػد مػف بنػود العقػد( انو ال يوجد لو سعر وحدة محدد 2) 

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

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

 لتنفيذ العمؿ مضافًا الييا ربح معقوؿ ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة .
والى اف يحيف وقت االتفاؽ عمى سعر الوحػدة المناسػب او تقػديره فإنػو يتعػيف عمػى المينػدس اف يقػـو بوضػع سػعر  

 وحدة مؤقت الغراض شيادات الدفع المرحمية .
 ”Omissions:”   االلغاءات (08/3)

يكػف قػد تػـ االتفػاؽ عمػى تحديػد عندما يشكؿ الغاء أي عمؿ جزءًا ما )أو كاًل ( مف التغيير ) االمر التغييري ( ، ولـ  
 قيمتو ، فانو :

اذا كاف المقاوؿ سوؼ يتكبد ) او قد تكبد ( كمفة ما كاف مفترضًا فييا اف تكوف مغطػاة بمبمػغ يشػكؿ جػزءًا مػف "  -أ 
 قيمة العقد المقبولة " فيما لو لـ يحصؿ االلغاء ، و 

 العمؿ سوؼ ينتب عنو ) او نتب عنو ( اف ىذا المبمغ ال يشكؿ جزءًا مف قيمة العقد ، و  بالغاء -ب 
يتعػيف عمػى   اف ىذه الكمفة ال يمكف اعتبارىا مشمولة في تقدير قيمة أي عمؿ بديؿ لو ففي مثؿ ىػذه الحالػػة   -ج 

المينػػدس ، عنػػد تسػػممو ليػػذا  المقػػاوؿ اشػػعار المينػػدس بػػذلؾ مػػع تقػػديـ التفصػػيالت المؤيػػدة . كمػػا يتعػػيف عمػػى
اف يتوصػؿ باالتفػاؽ، او اف يقػـو باعػداد التقػدير الػالـز ليػذه الكمفػة ،  –( 2/4عماًل باحكاـ المػادة ) –االشعار 

 الضافتيا الى قيمة العقد.
 

 الفصؿ الثالث عشر 
 التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 "Right to Vary"     :  صالحية احداث التغيير   (02/0)
بإمكاف الميندس ، في أي وقت قبؿ صدور شيادة تسػمـ االشػغاؿ ، اف يبػادر باحػداث تغييػرات فػي االشػغاؿ ، سػواء  

 مف خالؿ تعميمات يصدرىا ، او بالطمب الى المقاوؿ اف يقدـ اقتراحًا لمنظر فيو . 
يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يمتػػـز بكػػؿ تغييػػر ) امػػر تغييػػري ( وينفػػذه بػػدوف تػػواٍف ، اال اذا قػػدـ المقػػاوؿ اشػػعارًا الػػى  
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الميندس يعممو فيػو بانػو ال يسػتطيع اف يحصػؿ عمػى المػواـز المطموبػة لتنفيػذ اعمػاؿ التغييػرات بجاىزيػة ، عمػى اف 
ميندس لمثؿ ىػذا اإلشػعار ، يتعػيف عميػو امػا اف يمغػى اويثبػت يرفؽ باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأية . لدى تسمـ ال

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

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

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

 تعميمات بو او موافقتو عمى اجراءه كتغيير .
 "Value Engineering":اليندسة القيّمية   (02/8)

 يعرض فيو رأيو ، الذي إف تـ اعتماده ، فانو :يمكف لممقاوؿ في أي وقت اف يقدـ الى الميندس اقتراحًا خطيًا ،  
 يعجؿ في انجاز االشغاؿ ، أو -0 
 يخفض قيمة االشغاؿ ) لمصمحة صاحب العمؿ ( فيما يخص عمميات التنفيذ او صيانة او تشغيؿ االشغاؿ ، او  -8 
 يحسف مف فاعمية او قيمة االشغاؿ المنجزة لما فيو مصمحة صاحب العمؿ ، او  -2 
 انو يحقؽ منفعة اخرى لصاحب العمؿ . -3 
يتعيف اف يتـ اعداد االقتراح عمى حساب المقاوؿ ، واف يكوف مستوفيًا لمتطمبات اجراء التغييرات المحددة في المػادة  

 ( الحقًا .02/2)
الدائمػة ، اذا اشتمؿ عرض المقاوؿ ، الذي تتـ موافقة المينػدس عميػو ، تعػدياًل عمػى تصػميـ أي جػزء مػف االشػغاؿ  

 فانو يتعيف القياـ بما يمي ) اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ ( :
 اف يقوـ المقاوؿ باعداد تصميـ ىذا الجزء ، و   - أ 
 أ ، ب، ج، د( المتعمقة بالتزامات المقاوؿ العامة ، و -3/0تطبؽ عميو احكاـ الفقرات )   -ب 
اذا ترتػػب عمػػى ىػػذا التعػػديؿ تخفػػيض فػػي قيمػػة العقػػد ليػػذا الجػػزء ، فانػػو يتعػػيف عمػػى المينػػدس ، عمػػاًل باحكػػاـ  -ج 

( اف يقػػـو باالتفػاؽ عمػػى او تقػدير بػػدؿ االتعػػاب المترتػب عمػػى تعػديؿ التصػػميـ لتضػمينو فػػي قيمػػة 2/4المػادة )
 يف التالييف : %( مف الفرؽ بيف المبمغ41العقد . ويكوف ىذا البدؿ مساويًا لػ )

التخفيض المتحقؽ في قيمة العقد ليػذا الجػزء ، ممػا ىػو نػاتب عػف التعػديؿ ، باسػتثناء التعػديالت بسػبب  -(0) 
 ، و (02/7ير التكاليؼ بموجب المادة )( ، والتعديالت بسبب تغ02/6تغيير التشريعات بموجب المادة ) 

االجػػزاء المغيػػرة بالنسػػبة لصػػاحب العمػػؿ ، مػػأخوذًا فػػي التخفػػيض الحاصػػؿ ) اف وجػػد ( فػػي قيمػػة تمػػؾ  -( 8) 
 االعتبار اي نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعمية التشغيمية .

 ( ، فعندىا ال يحتسب أي بدؿ لالتعاب . 8( تقؿ عف قيمة )0اال انو اذا وجد أف قيمة ) 
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   "Variation Procedure"     اجراءات التغيير: (02/2)
اذا قاـ الميندس بطمب اقتراح مف المقاوؿ ، قبؿ اصدار التعميمات بتغييٍر ما ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يستجيب  

لمطمب كتابيًا في اسرع وقت ممكف عمميًا ، اما بإبداء اسباب عػدـ قدرتػو عمػى االمتثػاؿ ) اف كػاف ىػذا ىػو الحػاؿ (، 
 او بأف يقدـ ما يمي :

 ي يقترح تنفيذىا وبرنامب العمؿ لتنفيذىا ، و وصفًا لالشغاؿ الت - أ 
(، واثػره عمػى مػدة 7/2مقترحات المقاوؿ الي تعديؿ يمـز ادخالو عمى برنامب العمؿ المقدـ منو بموجب المػادة ) -ب 

 االنجاز ، و 
 اقتراح المقاوؿ بخصوص تقدير قيمة التغيير . -ج 
( ( او لغيػر ذلػؾ02/8بموجب المادة )ما يمكف عمميًا ، بعد تسممو القتراح المقاوؿ )  يتعيف عمى الميندس ، باسرع 

اف يرد عمى المقاوؿ إما بالموافقة او عدـ الموافقة او اف يرسؿ تعميقاتو عميػو ، عممػًا بأنػو يتعػيف عمػى المقػاوؿ اف 
 ال يؤجؿ تنفيذ أي عمؿ خالؿ فترة انتظاره لتسمـ الرد . 

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

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

  "Payment in Applicable Currencies"الدفع بالعمالت الواجب الدفع بيا : (02/3)
او  اذا نص العقد عمى دفع قيمة العقد بأكثر مف عممة واحدة ، فعندىا ، اذا تـ االتفاؽ عمى أي تعديؿ لالسعار 

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

 ب العمالت المختمفة المحددة لدفع قيمة العقد . الدفع بيا فيما يخص كمفة العمؿ المغير ، ونس
 "Provisional Sums  " المبالغ االحتياطية  :  (02/4)

 يتـ استخداـ كؿ مبمغ احتياطي فقط كميًا او جزئيًا وفقًا لتعميمات الميندس ، ويتـ تعديؿ قيمة العقد وفقًا لذلؾ . 
ال يشمؿ المبمغ االجمالي الذي يدفع لممقاوؿ اال تمؾ المبالغ المتعمقة بالعمؿ او المواـز او الخدمات التي تـ رصد  

المبمغ االحتياطي الجميا ، وفقًا لتعميمات الميندس . ولكؿ مبمغ احتياطي يجوز لمميندس اف يصدر تعميمات 
 -بخصوص ما يمي :

لؾ التجييزات او المواد او الخدمات المطموب تقديميا ( ، ويتـ تقدير قيمتو لعمؿ ينفذه المقاوؿ ) بما في ذ -أ 
 ( و/أو02/2كتغيير بموجب المادة )

التجييزات او المواد او الخدمات التي يتـ شراؤىا مف قبؿ المقاوؿ ، ويتـ تقدير قيمتيا عمى النحو التالي ،  -ب 
 الضافتيا إلى قيمة العقد :

 التي دفعيا المقاوؿ ) او المستحقة الدفع مف قبمو ( ، و المبالغ الفعمية  -0 
مبمغًا مقابؿ المصاريؼ االدارية والربح ، محسوبًا كنسبة مئوية مف ىذه المبالغ الفعمية بتطبيؽ النسبة المئوية  -8 

وؿ ، ذات الصمة ) إف وجدت( كما حددت في أي مف الجداوؿ المناسبة ، فاف لـ ترد مثؿ ىذه النسبة في الجدا
 فبالنسبة المئوية المحددة في ممحؽ عرض المناقصة .

يتعيف عمى المقاوؿ ، عندما يطمب الميندس منو ذلؾ ، اف يقدـ لو العروض المسعرة والفواتير والمستندات  
 والحسابات او االيصاالت االثباتية . 

 "DayWork"     :  العمؿ باليوميو   (02/5)
الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة ، يمكف لمميندس اف يصدر تعميماتو لتنفيذ التغيير عمى اساس العمؿ  لالعماؿ 

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

اف يقدـ الى الميندس العروض المسعرة ، كما انو يتعيف  –قبؿ تثبيت طمبات شراء المواـز  –يتعيف عمى المقاوؿ  
عميو عندما يتقدـ بطمبات الدفع اف يقدـ الفواتير والمستندات والحسابات او االيصاالت المتعمقة بأي مف ىذه 
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 .  المواـز
اية بنود لـ يتـ تحديدىا في جدوؿ العمؿ باليومية لمدفع مقابميا، فانو يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ كشوفًا  وباستثناء 

 يومية دقيقة ) عمى نسختيف ( تتضمف التفاصيؿ التالية لمموارد التي تـ استخداميا في تنفيذ عمؿ اليـو السابؽ :
 اسماء ووظائؼ ومدة عمؿ مستخدمو المقاوؿ ، و  -أ 
 تحديد انواع ومدة تشغيؿ معدات المقاوؿ واستعماؿ االشغاؿ المؤقتة ، و  -ب 
 كميات وانواع التجييزات والمواد المستعممة .  -ج 
يقـو الميندس بتوقيع نسخة واحدة مف كؿ كشؼ اذا وجده صحيحًا او وافؽ عميو ، ومف ثـ يعيده الى المقاوؿ .  

الحقًا لذلؾ يقـو المقاوؿ بتقديـ كشؼ مسعر بيذه الموارد الى الميندس قبؿ تضمينو في كشؼ الدفعة التالية 
 ( . 03/2بموجب احكاـ المادة )

  Adjustments for Changes in Legislation"لتشريعات:"لتعديالت بسبب تغيير ا (02/6)
 يتعػػػػيف اف تعػػػػدؿ قيمػػػػة العقػػػػد لمراعػػػػاة ايػػػػة زيػػػػادة او نقصػػػػاف فػػػػي الكمفػػػػة نتيجػػػػة أي تغييػػػػر فػػػػي قػػػػوانيف الدولػػػػة  

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

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

 ( بخصوص : 81/0لتقدير استحقاقاتو بشأنيا مع مراعاة احكاـ المادة )
تمديد مػدة االنجػاز بسػبب التػأخير الحاصػؿ ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر او سػوؼ يتػأخر ، وذلػؾ بموجػب المػادة  -أ 

 ( و 7/3)
 أي كمفة كيذه الضافتيا الى قيمة العقد .  -ب 

اف يتوصػؿ الػى اتفػاؽ  –( 2/4المػادة ) عمػاًل باحكػاـ –وبعد تسمـ الميندس لمثؿ ىػذا االشػعار ، فانػو يتعػيف عميػو  
 عمييا او اف يعد التقديرات الالزمة بخصوص ىذه االمور . 

 Adjustments for Changes in Cost""التعديالت بسبب تغّير التكاليؼ  :  (02/7)
والمرفػػؽ بممحػػؽ أف مصػػطمح " جػػدوؿ بيانػػات التعػػديؿ الػػوارد فػػي ىػػذه المػػادة "  يعنػػي جػػدوؿ بيانػػات التعػػديؿ المعبػػأ  

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

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

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

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

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

 ( +1/ ؿف( + د ) ؿ 1/ـف( + ج ) ـ 1/عف( = أ + ب ) ع ف معامؿ التعديؿ )ت 
 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
ت = معامؿ التعديؿ الذي تضرب بو القيمة المقدرة بالعممة المعينة في العقد خالؿ الفترة الزمنية )ف( مقدرة باالشير  

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

 التعاقدية .
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 ب، جػ، د = معامالت التوزيف التي تمثؿ نسب عناصر الكمفة الداخمة في تنفيذ االشغاؿ كالعمالة والمعدات والمواد .  
(= مؤشرات الكمفة الحالية او االسعار المرجعية لمفترة ) ف ( معبرًا عنيا بعممػة الػدفع ذات الصػمة ، ف، ؿ ف، ـ ف)ع 

منيػا عمػى عنصػر الكمفػة المجػدوؿ ذي الصػمة ، وذلػؾ فػي التػاريخ الػذي يسػبؽ ويطبؽ كؿ واحد 
 ( يومًا .38اليوـ االخير مف الفترة ) التي تتعمؽ بيا شيادة الدفع المعنية( بػ )

(= مؤشرات االسعار " االساسية او المرجعية لعناصر الكمفة في موعد التاريخ االساسي لكؿ عممػة مػف 1، ؿ1، ـ1)ع 
  العمالت .

عمى اف يتـ استعماؿ " مؤشرات االسعار " او االسعار المرجعية المحددة في جدوؿ بيانات التعديؿ ، واذا كػاف ىنالػؾ  
شؾ في مصدرىا ، فيتـ تقػديرىا مػف قبػؿ المينػدس . وليػذا الغػرض فانػو يجػب االسترشػاد بقػيـ "مؤشػرات االسػعار " 

ه التواريخ ) وكذلؾ ىذه القيـ ( قد ال تتالءـ مػع مؤشػرات بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو اف ىذ
 االسعار المرجعية . 

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

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

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

 االنجاز بواسطة أي مف االسموبيف التالييف : 
كؿ مؤشر سعر او سعر واجب التطبيؽ في اليوـ التاسع واالربعيف قبؿ تػاريخ انقضػاء " مػدة االنجػاز " لالشػغاؿ  -0 

 ، او 
 دليؿ االسعار او السعر الحالي ، -8 
 اييما افضؿ لصاحب العمؿ .  
أما بخصوص معػامالت التػوزيف ) ب، ج ، د ( لمعناصػر المكونػة لمكمفػة ) ع ، ـ ، ؿ ( المحػددة فػي جػدوؿ بيانػات  

التعديؿ ، فإنو ال يعاد النظر فييػا اال اذا اصػبحت غيػر معقولػة ، او غيػر متوازنػة ، او انيػا لػـ تعػد تنطبػؽ ، نتيجػة 
 لمتغييرات . 

 الفصؿ الرابع عشر 
 ت قيمة العقد والدفعا

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 The Contract Price""قيمة العقد  : (03/0)

 ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فانو :  
 ( ، وتكوف ىذه القيمة خاضعة الي  08/2يتـ االتفاؽ عمى قيمة العقد او تقديرىا بموجب المادة )  - أ 

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

منصوص عميػو فػي المػادة  وال يتـ تعديؿ قيمة العقد بسبب أي مف ىذه النفقات باستثناء مػا ىو
 ، و (02/6)

كميػات تقريبيػة ، وال تعتبػر بأنيػا ىػػي  اف الكميػات المدونػة فػي جػدوؿ الكميػات او غيػره مػػف الجػداوؿ ىػي -ج 
 الكميات الفعمية والدقيقة : 

 لتمؾ االشغاؿ المطموب مف المقاوؿ تنفيذىا ، او  -0 
 الغراض الكيؿ وتقدير القيمة بموجب " الفصؿ الثاني عشر " و  -8 
( يومػػًا مػػف تػػاريخ المباشػػرة ، اقتراحػػو المتعمػػؽ 87يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يقػػدـ الػػى المينػػدس ، خػػالؿ ) - د 
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بتحميؿ السعر لكؿ بند تـ تسعيره في الجداوؿ كمبمغ مقطوع . ولمميندس اف يعتبر ىذا التحميؿ عند اعداده 
 شيادات الدفع ، اال انو ال يعتبر ممزمًا باعتماده . 

 ”Advance Payment” المقدمة  : الدفعة (03/8)
التجييػز ، عنػدما يقػدـ المقػاوؿ  يدفع صاحب العمؿ الى المقاوؿ دفعػة مقدمػة ، كقػرض بػدوف فائػدة الغػراض 

الكفالػػة المطموبػػة منػػو بموجػػب احكػػاـ ىػػذه " المػػادة ". ويكػػوف اجمػػالي قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة وطريقػػة دفػػع 
 اقساطيا ) اف تعددت ( والعمالت التي يتـ دفعيا بيا ، باالسموب المحدد في ممحؽ عرض المناقصة . 

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

( باصػدار شػيادة دفػع 03/2يقـو الميندس بعد تسممو كشؼ المطالبة بالدفعة المقدمة عمػاًل باحكػاـ المػادة ) 
 ف صاحب العمؿ قد تسمـ : مرحمية لمقسط االوؿ مف تمؾ الدفعة ، وذلؾ بعد اف يكو

 ( ، و 3/8ضماف االداء بموجب المادة ) -0 
كفالػػة الدفعػػة المقدمػػة مسػػاوية فػػي قيمتيػػا وعمالتيػػا لقيمػػة الدفعػػة المقدمػػة ، وبحيػػث تكػػوف صػػادرة عػػف  -8 

كياف مالي ومف داخؿ دولة ) او نظاـ تشريعي آخر ( يوافؽ عمييمػا صػاحب العمػؿ ، وتكػوف ىػذه الكفالػة 
 بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبؿ بيا صاحب العمؿ . 

 
يتعيف عمى المقاوؿ المحافظة عمى استمرار صػالحية كفالػة الدفعػة المقدمػة حتػى سػداد قيمػة الدفعػة المقدمػة  

مػف المقػاوؿ كمػا  الى صاحب العمؿ بكامميا ، ولكف يجوز تخفػيض قيمػة تمػؾ الكفالػة اواًل بػاوؿ بالقدرالمسػترد
يػػتـ بيانػػو فػػي شػػيادات الػػدفع . واذا كػػاف مػػف بػػيف شػػروط الكفالػػة انقضػػائيا بتػػاريخ محػػدد ، ولػػـ يكػػف قػػد تػػـ 

( يومػػًا مػف تػاريخ حمػػوؿ موعػد انقضػائيا ، فإنػػو يتعػيف عمػى المقػػاوؿ فػي مثػؿ ىػػذه 87اسػترداد قيمتيػا قبػؿ )
 ا بالكامؿ . الحالة ، اف يمدد صالحيتيا الى حيف اف يتـ تسديد قيمتي

 يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة مف خالؿ خصميات بنسب مئوية مف شػيادات الػدفع ، عمػى النحػو التػالي ، 
 ما لـ يكف قد تـ تحديد نسب اخرى في ممحؽ عرض المناقصػة : 

ات االخػرى كخصميات تبدأ بشيادة الدفع التي تبمغ قيمتيا المصدقة ) باستثناء الدفعػة المقدمػة والخصػمي - أ 
 %( مف قيمة العقد المقبولة مخصومًا منيا المبالغ االحتياطية ، و 01ورد المحتجزات ( ما يتجاوز )

 %( مػػػػػػف قيمػػػػػػة كػػػػػػؿ شػػػػػػيادة دفػػػػػػع84يػػػػػػتـ اجػػػػػػراء الخصػػػػػػميات بنسػػػػػػبة اسػػػػػػتيالؾ الػػػػػػديف لػػػػػػػ ) -ب 
االخػػرى ورّد المحتجػػزات ( بػػالعمالت ونسػػب الخصػػـ مػػف  ) باسػػتثناء قيمػػة الدفعػػة المقدمػػة والخصػػميات

 الدفعة المقدمة ، حتى ذلؾ الوقت الذي يكوف قد تـ عنده استرداد الدفعة المقدمة . 
اذا لـ يكف قد تـ استرداد الدفعة المقدمة قبؿ اصدار شيادة تسمـ االشغاؿ او قبؿ انياء العقد بموجب احكػاـ "  

حسػب  –ؿ السادس عشر"أو انياء العقد بموجب احكاـ الفصؿ االتاسع عشر"الفصؿ الخامس عشر " او الفص
فػإف رصػيد الدفعػة المقدمػة غيػر المسػّدد يصػبح مسػتحقًا وواجػب السػداد فػورًا مػف المقػاوؿ الػى  –واقع الحاؿ 

 صاحب العمؿ .  
 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديـ طمبات الدفع المرحمية (03/2)

 يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى المقػػػػػػاوؿ اف يقػػػػػػدـ الػػػػػػى المينػػػػػػدس بعػػػػػػد نيايػػػػػػة كػػػػػػؿ شػػػػػػير كشػػػػػػؼ المطالبػػػػػػة بالػػػػػػدفع  
نسخ ( وبحيث يكػوف الكشػؼ معػدا عمػى النمػوذج المعتمػد مػف قبػؿ المينػدس ، ومبينػًا فيػو تفاصػيؿ  5) مف 

تقريػر الشػيري عػف المبالغ التي يعتبر المقاوؿ انيا تستحؽ لو ، ومرفقًا بػو الوثػائؽ المؤيػدة ، بمػا فػي ذلػؾ ال
 .( 3/80تقدـ العمؿ خالؿ ىذا الشير بموجب احكاـ المادة )

يجب اف يشتمؿ كشؼ المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حسب انطباقيا ، والتي يجب اف يعبر عنيا بعمػالت  
 -الدفع المختمفة التي تدفع بيا قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 

ووثػػػائؽ المقػػػاوؿ المنتجػػػة حتػػػى نيايػػػة الشيػػػػر ) شػػػاممًة   القيمػػػة التعاقديػػػة التقديريػػػة لالشػػػغاؿ المنفػػػذة - أ 
 التغييرات ، ولكف باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، ىػ ، و ، ز ادناه ( ، و 

ت او بسػػػبب تغيػػػر أي مبػػػالغ يجػػػب اضػػػافتيا او خصػػػميا مقابػػػؿ تعػػػديؿ االسػػػعار بسػػػبب تغّيػػػر التشػػػريعا-ب 
 (، و02/7و  02/6التكاليؼ، عماًل باحكاـ المادتيف ) 
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أي مبمغ يجب خصمو كمحتجزات، وبواقػع النسػبة المئويػة المحػددة فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة اقتطاعػًا  -ج 
المحتجزة لدى صاحب العمؿ الحد االقصػى  مف اجمالي المبالغ المتحققة اعاله ، حتى اف تبمغ الخصميات

 لقيمة المحتجزات ) اف وجد( كما ىو مذكور في ممحؽ عرض المناقصة ، و 
ايػػػة مبػػػالغ يجػػػب اضػػػافتيا او خصػػػميا بخصػػػوص الدفعػػػة المقدمػػػة واسػػػتردادىا ، بموجػػػب احكػػػاـ المػػػادة  -د 

 ( ، و 03/8)
 ( ، و 03/4أية مبالغ يجب اضافتيا او خصميا بخصوص التجييزات والمواد بموجب احكاـ المادة )-ىػ 
اي إضافات او خصميات اخرى تكوف قد أصبحت مستحقة بموجب أي مف احكاـ العقد ، او لغير ذلؾ مف  -و 

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

 "Schedule of Payments"  :جدوؿ الدفعات   (03/3)
اذا تضمف العقد جدوال لمدفع محددًا فيو طريقػة دفػع قيمػة العقػد عمػى اقسػاط ، عندئػٍذ ، ومػا لػـ يكػف قػد نػص  

 عمى غير ذلؾ في ىذا الجدوؿ :
 أ( اعػػاله، و -03/2إف االقساط المحددة في جدوؿ الدفعات ىي القيـ التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة )- أ 
 ( المتعمقة بالتحضيرات ، و 03/4ال تطبؽ المادة )-ب 
اذا لـ تكف ىذه االقسػاط معرفػة بػالرجوع الػى التقػدـ الفعمػي فػي تنفيػذ االشػغاؿ ، ووجػد بػأف التقػدـ الفعمػي -ج 

لالشػػغاؿ المنفػػذة يقػػؿ عمػػا ىػػو محػػدد فػػي جػػدوؿ الػػدفعات ، فمممينػػدس عندئػػذ، اف يشػػرع بتطبيػػؽ احكػػاـ 
( لالتفاؽ عمى او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى الػذي تػاخر بػو تقػّدـ العمػؿ 2/4المادة )

 عف ذلؾ الذي تـ عمى اساسو التحديد السابؽ لالقساط .
مى جدوؿ لمدفعات ، فانو يتعيف عمى المقػاوؿ اف يتقػدـ بتقػديرات غيػر ممزمػة لمػدفعات أما اذا لـ يحتو العقد ع 

( يومػًا 38التي يتوقع انيا تستحؽ لو في نياية كؿ دورة ربع سنوية عمى اف يػتـ تقػديـ التقػدير االوؿ خػالؿ )
اف يػػتـ اصػػدار  مػػف تػػاريخ المباشػػرة  ويسػػتمر تقػػديـ التقػػديرات المصػػححة فػػي نيايػػات الػػدورات الربعيػػة، الػػى

 شيادة تسمـ االشغاؿ . 
 التجييزات والمواد المقصود استعماليا في االشغاؿ ) التحضيرات (  : (03/4)

"Plant and Materials Intended for the Works”                                  
 – 03/2اذا كانت احكاـ ىذه " المادة" تنطبؽ ، يتـ تضػميف شػيادات الػدفع المرحميػة ، عمػاًل باحكػاـ الفقػرة ) 

 -ىػ ( ما يمي :
 مبمغًا مقابؿ التجييزات والمواد التي تـ توريدىا الى الموقع لغرض استعماليا في االشغاؿ الدائمة ، و -0 

التخفيض في قيـ البنود عندما تكػوف القيمػة التعاقديػة لمثػؿ ىػذه التجييػزات والمػواد قػد دخمػت كجػزء مػف  -8 
 أ( . -03/2االشغاؿ الدائمة بموجب احكاـ الفقرة )

( ادنػػػاه مشػػػمولة ضػػػمف ممحػػػؽ عػػػرض 0-( و )ج0–اذا لػػػـ تكػػػف القػػػوائـ المشػػػار الييػػػا فػػػي الفقػػػرتيف ) ب  
 المناقصة ، فاف احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ . 

 يتعيف عمى الميندس اف يقّدر ويصادؽ عمى كؿ زيادة في قيمة الدفعات اذا تـ استيفاء الشروط التالية :  
 اف يكوف المقاوؿ :  -أ 
قػد احػػتفظ بقيػػوٍد وافيػػة جػػاىزة لممعاينػػة ) بمػا فييػػا طمبػػات الشػػراء وااليصػػاالت ، والتكػػاليؼ ، واسػػتعماؿ  -0 

 التجييزات والمواد ( ، و 
 قد قدـ كشفًا بكمفة شراء وايصاؿ التجييزات والمواد الى الموقع ، مؤيدًا ببيانات اثباتية كافية ،  -8 
 -واف أيا مما يمي :       
 التجييزات والمواد ذات العالقة :  اف -ب 
 ىي تمؾ المدونة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند شحنيا ، و  -0 
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 انيا قد تـ شحنيا باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عماًل باحكاـ العقد ، و  -8 
انيا موصوفة ضمف سند شػحف صػحيح او أي اثبػات اخػرى لمشػحف ، وتػـ تسػميميا الػى المينػدس مػع  -2 

بيانات دفع اجرة الشحف والتأميف ، وغيرىا مػف وثػائؽ االثباتػات المطموبػة ، وكفالػة بنكيػة معػدة عمػى 
دة نمػػوذج وصػػادرة عػػف كيػػاف مػػالي موافػػؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ صػػاحب العمػػؿ وبالمبػػالغ والعمػػالت المحػػد

بموجػػب احكػػاـ ىػػذه " المػػادة" . يمكػػف اف تكػػوف ىػػذه الكفالػػة بنمػػوذج مماثػػؿ لنمػػوذج الدفعػػة المقدمػػة 
( ، شريطة اف تظؿ سارية المفعوؿ حتى يتـ ايصاؿ التجييػزات والمػواد 03/8المشار اليو في المادة )

 او :  وتخزينيا بشكؿ مالئـ في الموقع ، وحمايتيا ضد الفقداف او الضرر او االسترداء ،
 اف التجييزات والمواد ذات العالقة : -ج 
 ىي تمؾ المدونة في ممحؽ عرض المناقصة لمدفع مقابميا عند توريدىا الى الموقع ، و  -0 
انيػػػا قػػػد تػػػـ ايصػػػاليا وتخزينيػػػا فػػػي الموقػػػع بصػػػورة مناسػػػبة وحمايتيػػػا ضػػػد الفقػػػداف او الضػػػرر او         8 

 ، ويظير انيا تفي متطمبات العقد . االسترداء
% (  مػػف تقػديرات المينػػدس لكمفػة التجييػػزات 71عنػدىا يكػوف المبمػػغ االضػافي الػػذي يػتـ تصػػديقو معػاداًل )  

والمواد ) بما في ذلؾ كمفة االيصاؿ الى الموقع ( ، مع االخػذ فػي الحسػباف الوثػائؽ المػذكورة فػي ىػذه المػادة 
 ت والمواد . والقيمة التعاقدية لمتجييزا

أ( -03/2تكوف العمالت ليذا المبمغ االضافي مماثمة لما سيتـ بو صػرؼ الػدفعات المسػتحقة بموجػب الفقػرة ) 
فػػي ذلػػؾ الوقػػت ، يجػػب مراعػػاة اف تكػػوف شػػيادة الػػدفع شػػاممة التخفػػيض الػػذي يجػػب تطبيقػػو ، والػػذي يعتبػػر 

ونسػػب العمػػالت الواجػػب تطبيقيػػا ، ليػػذه القيمػػة االضػػافية  معػػاداًل لمػػا يطبػػؽ عمػػى ىػػذا المبمػػغ والػػدفع بػػانواع
 لمتجييزات والمواد ذات العالقة . 

          "Issue of Interim Payment Certficates"اصدار شيادات الدفع المرحمية   (03/5)
لف يتـ تصديؽ او دفع أي مبمغ الى المقاوؿ " الى حيف اف يتسمـ صاحب العمؿ ضماف االداء ويوافؽ عميػو ،  

 -( يومًا مف تاريخ تسممو لكشؼ الدفعة والوثائؽ المؤيدة ليا 87خالؿ مدة ) –وبعدىا يتعيف عمى الميندس 
ي يقػدر المينػدس انػو يسػتحؽ لممقػاوؿ اف يصدر الى صاحب العمؿ شيادة دفع مرحمية مبينًا فييا المبمػغ الػذ

 بصورة منصفة ، ومرفقًا بيا التفاصيؿ المؤيدة . 
أي شػيادة دفػع مرحميػة ، اذا  اال اف الميندس ال يعتبػر ممزمػًا قبػؿ صػدور " شػيادة تسػمـ االشػغاؿ "  باصػدار 

كانت قيمتيا ) بعد خصـ المحتجزات واالقتطاعات االخرى ( اقؿ مف الحد االدنػى ) اف وجػد ( لمدفعػة المرحميػة 
 المشار اليو في ممحؽ عرض المناقصة ، وفي مثؿ ىذه الحالة يتعيف عمى الميندس اف يشعر المقاوؿ بذلؾ.

 اال انو :  ،سبب آخرال يجوز حجب اصدار شيادة الدفع الي  
اذا كاف أي شئ تـ توريده او أي عمؿ تـ تنفيذه مف قبؿ المقاوؿ غير مطابؽ لمعقػد ، فػيمكف حػبس كمفػة  -أ 

 االصالح او االستبداؿ حتى يتـ انجاز ذلؾ االصالح او االستبداؿ ، و / أو 
اذا كاف المقاوؿ قد اخفؽ )او ىو مخفؽ( في اداء أي عمؿ او التزاـ وفقًا لمعقد وتـ إشعاره بػذلؾ مػف قبػؿ -ب 

 الميندس جاز حبس قيمة ىذا العمؿ او االلتزاـ حتى يكوف العمؿ او االلتزاـ قد تـ تنفيذه . 
جب اجراؤه بشػكؿ مناسػب اف يقـو بعمؿ أي تصحيح او تعديؿ كاف ي -في أي شيادة دفع  -يجوز لمميندس  

عمى قيمػة أي شػيادة دفػع سػابقة، كمػا اف أي شػيادة دفػع ال يمكػف اعتبارىػا مؤشػرًا عمػى رضػا المينػدس او 
 موافقتو او قبولو او اقتناعو. 

 "Payment" :الدفع لممقاوؿ   (03/6)
 يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يدفع لممقاوؿ : 
( يومػًا 80( يومًا مف تػاريخ اصػدار كتػاب القبػوؿ ، او خػالؿ )38القسط االوؿ مف الدفعة المقدمة خالؿ ) -أ 

( ولكفالة الدفعػة المقدمػة عمػاًل بالمػادة 3/8مف تاريخ تسمـ صاحب العمؿ لضماف االداء ، عماًل بالمادة )
 ( اييما كاف متأخرًا اكثر ، و 03/8)

( يومًا مف تػاريخ تسػمـ المينػدس لكشػؼ الدفعػة والوثػائؽ 45مرحمية ، خالؿ ) المبمغ المصدؽ لكؿ دفعة -ب 
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 المؤيدة لو ، و 
( يومًا مف تاريخ تسػمـ صػاحب العمػؿ لشػيادة الدفعػة 45المبمغ المصدؽ بشيادة الدفعة الختامية خالؿ ) -ج 

 ىذه.
ع المبمغ فػي الحسػاب البنكػي الػذي يتعيف اف يتـ الدفع لممقاوؿ عف كؿ مبمغ مستحؽ بالعممة المحددة ، وايدا 

 يعينو المقاوؿ في دولة الدفع ) ليذه العممة ( والمحددة في العقد .
 " Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : (03/7)

( ، فانو يحؽ لو اف يتقاضى نفقات التمويػؿ 03/6اذا لـ يتسمـ المقاوؿ أي دفعة مستحقة لو بموجب المادة ) 
يتػػأخر دفعيػا لػو ، بحسػػاب مركػب شػيريًا عػف مػػدة التػأخير . وتحسػب ىػػذه المػدة اعتبػارًا مػػف عػف ايػة مبػالغ 

( بغض النظر عف تاريخ اصدار شيادة الػدفع المرحميػة ) فػي حالػة 03/6تاريخ الدفع المنوه عنو في المادة )
 ب( . – 03/6الفقرة 

ومػا لػـ يػنص عمػى غيػر ذلػؾ فػي الشػروط الخاصػػة ، فػاف نفقػات التمويػؿ تحسػب عمػى اسػاس نسػبة الخصػػـ  
%( ويتعػػيف دفعيػػا بالعممػػة 2السػػنوية التػػي يحػػددىا البنػػؾ المركػػزي فػػي دولػػة عممػػة الػػدفع ، مضػػافًا الييػػا )

 المحّددة ليا . 
و تصديؽ، و دوف االجحاؼ بأي حػؽ او يكوف المقاوؿ مستحقًا لتقاضي ىذه الدفعة بدوف أي اشعار رسمي ا 

 تعويض آخر .
 ”  Payment of Retention Money” رد المحتجزات  : (03/8)

. صؼ المبالغ المحتجزة الى المقاوؿعندما يتـ اصدار " شيادة تسمـ االشغاؿ " يقـو الميندس بتصديؽ دفع ن 
اما اذا تـ اصدار شيادة تسمـ لجزء او قسـ مف االشغاؿ ، فانو يتـ رّد نسبة معينة مف المبالغ المحتجزة 

%( مف النسبة الناتجة عف 31باحتساب القيمة النسبية لذلؾ القسـ او الجزء ، وتكوف ىذه النسبة بواقع )
 لعقد النيائية كما يتـ تقديرىا . قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلؾ القسـ او الجزء عمى قيمة ا

يحؽ لممقاوؿ فور إنقضاء آخر فترة مف " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي  
بشيادة مصدقة مف قبؿ الميندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة مف فترات االشعار بالعيوب لقسـ ما مف 

% ( مف القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد 31المحتجزات تعادؿ )  االشغاؿ ، فانو يتـ رد نسبة ما مف
المقدرة ليذا القسـ الى قيمة العقد النيائية كما يتـ تقديرىا ، وذلؾ فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب 

 المتعمقة بو . 
خوؿ بحجب اال انو اذا تبقت اشغاؿ اصالحات بموجب احكاـ " الفصؿ الحادي عشر" ، فاف الميندس م 

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

 ( .02/7( او بسبب تغّير التكاليؼ عماًل باحكاـ المادة )02/6باحكاـ المادة )
 Statement at Completion"" كشؼ دفعة االنجاز ) عند تسميـ االشغاؿ(  :    (03/01)

( يومًا مػف تػاريخ تسػممو لشػيادة تسػمـ 73يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ الى الميندس خالؿ فترة ال تتجاوز )  
( 03/2مػػع الوثػػائؽ المؤيػدة ، حسػػب متطمبػػات المػػادة ) –( نسػػخ 5عمػى ) –االشػغاؿ ، كشػػؼ دفعػػة االنجػػاز 

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

االنجاز ، ومف ثـ يقوـ الميندس تفاصيؿ مستقمة لكؿ مبمغ مف ىذه المبالغ المقدرة في كشؼ دفعة 
 .(03/5بالتصديؽ عمى الدفعة المستحقة بموجب احكاـ المادة )
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 :الختامية ) المستخمص النيائي ( طمب شيادة الدفعة (03/00)
Application for Final Payment Certificate"                                      

( يومًا مف تاريخ تسممو شيادة االداء، مسودة 45الى الميندس خالؿ )ينبغي عمى المقاوؿ اف يقدـ  
ومبينًا  -مع الوثائؽ المؤيدة، بالنموذج الذي يوافؽ عميو الميندس –( نسخ 5عمى ) –المستخمص النيائي 
 -فييا تفاصيؿ ما يمي :

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

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

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

خمص مع ذلؾ، اذا تبيف نتيجة لممناقشات الالحقة بيف الميندس والمقاوؿ ، واية تعديالت لمسودة المست 
النيائي التي يتـ االتفاؽ عمييا ، وجود خالؼ ما ، فانو يتعيف عمى الميندس اف يعد ويقدـ الى صاحب 
العمؿ شيادة دفع مرحمية عف تمؾ االجزاء المتفؽ عمييا مف مسودة المستخمص النيائي ) مع ارساؿ نسخة 

 منيا الى المقاوؿ ( . 
( او تمت تسويتو بموجب احكاـ المادة 81/3احكاـ المادة )بعد ذلؾ ، اذا تـ فّض الخالؼ نيائيًا بموجب  

( فانو يتعيف عمى المقاوؿ عندئٍذ اعداد وتقديـ " المستخمص النيائي " الى صاحب العمؿ ، مع ارساؿ 81/4)
 نسخة منو الى الميندس .

   "Discharge"             المخالصػة  : (03/08)
اف يسمـ صاحب العمؿ اقرارًا خطيًا يثبت فيو اف "  المستخمص النيائيينبغي عمى المقاوؿ، عند تقديمو  

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

 ىذا التاريخ . 
   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شيادة الدفعة الختامية: (03/02)

( 03/00بموجػػػب المػػػادة )( يومػػػًا مػػػف تسػػػممو" المسػػػتخمص النيػػػائي" 87ينبغػػػي عمػػػى المينػػػدس خػػػالؿ ) 
 -(، اف يصدر الى صاحب العمؿ شيادة الدفعة الختامية، مبينًا فييا :03/08والمخالصة بموجب المادة )

 المبمغ الذي يستحؽ لممقاوؿ بصورة نيائية،  و   -أ 
الرصيد المستحؽ )إف وجد( مف صاحب العمؿ الػى المقػاوؿ او مػف المقػاوؿ الػى صػاحب العمػؿ ) حسػب  -ب 

واقػػع الحػػاؿ( وذلػػؾ بعػػد احتسػػاب جميػػع الػػدفعات التػػي دفعيػػا صػػاحب العمػػؿ ، ورصػػيد االقتطاعػػات التػػي 
 تستحؽ لصاحب العمؿ بموجب العقد .

( والمخالصػػة عمػػاًل باحكػػاـ 03/00اذا لػػـ يقػػـ المقػػاوؿ بتقػػديـ " المسػػتخمص النيػػائي " عمػػاًل باحكػػاـ المػػادة ) 
دس اف يطمػػب منػػو القيػػاـ بػػذلؾ . واذا اخفػػؽ المقػػاوؿ فػػي تقػػديـ ( ، فإنػػو يتعػػيف عمػػى المينػػ03/08المػػادة )

( يومًا مػف تػاريخ طمػب المينػدس،  فمممينػدس عندئػذ ، اف يصػدر شػيادة الدفعػة 87المستخمص خالؿ مدة )
 الختامية بالقيمة التي يقدرىا بصورة منصفة انيا مستحقة الدفع لممقاوؿ .

 ”Cessation of Employer`s Liability” انتياء مسؤولية صاحب العمؿ: (03/03)
 ال يعتبػػػػػػر صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ مسػػػػػػؤواًل تجػػػػػػاه المقػػػػػػاوؿ عػػػػػػف أي امػػػػػػر أو شػػػػػػئ  نػػػػػػاتب عػػػػػػف ىػػػػػػذا العقػػػػػػد  
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 -) او متصؿ بو ( او عف تنفيذ االشغاؿ ، اال الى المدى الذي قدـ المقاوؿ بشأنو مطالبة بمبمغ ما صراحًة :
 ضمف " المستخمص النيائي " ، وايضًا  -أ 
( ، باسػتثناء االمػور او االشػياء المسػتجدة 03/01ضمف "كشػؼ دفعػة االنجػاز" الموصػوؼ فػي المػادة ) -ب 

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

 حاالت الغش او التقصير المتعمد، او المسمؾ الالمبالي مف قبمو.او مف مسؤولية صاحب العمؿ في أي مف 
 "Currencis of Payment"عمالت الدفع : (03/04)

ومػا لػـ يػنص عمػى غيػر  -يتـ دفع " قيمة العقػد " بالعممػة او العمػالت المحػددة فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة  
 مػػػف عممػػػة واحػػػدة، فيجػػػب اف يػػػتـ الػػػدفع عمػػػى  اذا كػػػاف الػػػدفع سػػػيتـ بػػػاكثر -ذلػػػؾ فػػػي الشػػػروط الخاصػػػة 

 -النحو التالي :
 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعممة المحمية فقط : -أ 
تكوف النسب او المبالغ لمعممة المحمية والعمالت االجنبية واسعار الصرؼ الثابتة التي سوؼ تستخدـ في  -0 

 حساب الدفعات، كما تـ تحديدىا في ممحؽ عرض المناقصة،اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ، و 
( وتعػػػديؿ 02/4باحكػػاـ المػػادة )يػػتـ الػػدفع واجػػراء الخصػػػميات فيمػػا يخػػص المبػػالغ االحتياطيػػػة، عمػػاًل  -8 

 (، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيؽ، و 02/6االسعار بسبب التشريعات عماًل باحكاـ المادة )
أ،ب،ج،د( ، فيػػتـ دفعيػػا بػػالعمالت -03/2امػػا الػػدفعات والخصػػميات االخػػرى المشػػار الييػػا فػػي الفقػػرات ) -2 

 (" اعاله ، و0–والنسب المحددة في الفقرة ")أ 
الدفع مقابؿ التعويضات المحددة في ممحؽ عرض المناقصة يجب اف يتـ بػالعمالت والنسػب المحػددة فػي  -ب 

 ذلؾ الممحؽ ، و 
أمػػا الػػدفعات االخػػرى التػػي يسػػددىا المقػػاوؿ الػػى صػػاحب العمػػؿ فيجػػب اف تسػػّدد بالعممػػة التػػي تػػـ انفػػاؽ  -ج 

 ـ االتفاؽ عمييا فيما بيف الفريقيف ، و المبالغ عمييا بمعرفة صاحب العمؿ ، أو بأي عممة اخرى يت
اذا كاف المبمغ المستحؽ سداده الى صاحب العمؿ مف قبؿ المقاوؿ بعممة محددة تتجاوز المبمغ المستحؽ  -د 

دفعو مف صاحب العمؿ الى المقاوؿ بتمؾ العممة ، فإنو يجوز لصاحب العمؿ اف يخصـ رصيد ىذا المبمػغ مػف 
 المبالغ التي استحقت لممقاوؿ بعمالت اخرى ، و 

د اسعار تبديؿ العمالت في ممحػؽ عػرض المناقصػة ، فتعتمػد اسػعار تبػديؿ العمػالت التػي اذا لـ يتـ تحدي -ىػ 
 كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررىا البنؾ المركزي في الدولة .

 

 الفصؿ الخامس عشر
 انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (04/0)

اذا اخفػؽ المقػػاوؿ فػػي تنفيػذ أي التػػزاـ بموجػػب العقػد ، يقػػـو المينػػدس بارسػاؿ اشػػعار لػػو طالبػًا منػػو تػػدارؾ ىػػذا  
 االخفاؽ وعالجو خالؿ مدة معقولة محددة .

 " Termination by Employer" انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ : (04/8)
 العقد في الحاالت التالية :يحؽ لصاحب العمؿ انياء  
( او في االستجابة إلشعاٍر بالتصويب كما ورد 3/8اذا اخفؽ المقاوؿ في تقديـ ضماف االداء بموجب المادة ) -أ 

 ( ، أو 04/0في المادة )
اذا تخمػػى المقػػاوؿ عػػف تنفيػػذ االشػػغاؿ ، او اذا بػػّيف بوضػػوٍح نيتػػو فػػي عػػدـ االسػػتمرار فػػي تنفيػػذ التزاماتػػو  -ب 

 وجب العقد ، او بم
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 اف المقاوؿ قد اخفؽ بدوف عذر معقوؿ في : -ج 
 مواصمة العمؿ وفقًا الحكاـ " الفصؿ الثامف " ، او  -0 
( المتعمقػػة 6/5( المتعمقػػة بػػالرفض ، او المػػادة )6/4التقيػػد بػػأي إشػػعار صػػادر بموجػػب أي مػػف المػػادة ) -8 

 ( يومًا مف تاريخ تسممو لالشعار ، او 87االصالحات ، خالؿ ) باعماؿ
إذا قػاـ المقػاوؿ بتمػزيـ االشػغاؿ بكامميػا لمقػاوؿ فرعػػي، او بالتنػازؿ عػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى الموافقػػة  -د 

 المطموبة ، او  
داري ضػده او اجػرى أف المقاوؿ قد أصػبح مفمسػًا او معسػرًا، او تعػرض لتصػفية موجوداتػو، او صػدر امػر ا -ىػ 

تسػػوية مػػع دائنيػػو، أو وافػػؽ عمػػى االسػػتمرار فػػي العمػػؿ تحػػت اشػػراؼ حػػارس قضػػائي او مصػػٍؼ او مػػدير 
لمصػػمحة دائنيػػو، او انػػو حػػدثت ايػػة واقعػػة ليػػا نفػػس التػػأثير ألي مػػف ىػػذه االفعػػاؿ أو الحػػوادث ) بموجػػب 

 القوانيف الواجبة التطبيؽ ( ، او  
اف المقاوؿ قدـ او عرض عمى أي شخص ) بصػورة مباشػرة او غيػر مباشػرة ( رشػوة او ىديػة او منحػة او  -و 

 عمولة او ىبة مالية كترغيب او مكافأة مقابؿ : 
 اف يعمؿ او يمتنع عف عمؿ أي إجراء يتعمؽ بالعقد ، او -0 
القػػة بالعقػػد، او اذا قػػاـ أي مػػف اف يظيػػر او يمتنػػع عػػف اظيػػار محابػػاة او عػػدـ محابػػاة ألي شػػخص لػػو ع -8 

بشكؿ مباشر او غير مباشػر(  ) مستخدميو  وكالئو او مقاوليو الفرعييف باعطاء او الوعد باعطاء أي رشوة
الي شخص كحافز او مكافأة حسبما ىو موصوؼ في الفقرة " و"، اال اف تقديـ المقاوؿ اية حػوافز ومكافػلت 

 . قانونية الفراده ال يستوجب انياء العقد
، ( يومػاً 03ر المقػاوؿ خطيػًا لمػدة )ففي أي مف ىذه الحاالت او الظروؼ ، يجوز لصػاحب العمػؿ ، بعػد اشػعا    

العمػؿ باشػعار اف ينيػي العقػد فػورًا اذا  اف ينيي  العقد ويقصي المقاوؿ مف الموقع ، اال انو يمكػف لصػاحب
 حصمت أي مف الحالتيف )ىػ( او )و( اعاله .   

اف اختيار صاحب العمؿ النياء العقد يجب اف اليجحؼ بأية حقوؽ اخرى قػد تتحقػؽ لػو بموجػب العقػد ، او لغيػر  
 ذلؾ مف االسباب.

يتعيف عمى المقاوؿ في مثؿ ىذه الحالة اف يغادر الموقع ويقـو بتسميـ الميندس المواـز المطموبة وجميع " وثػائؽ  
المقاوؿ او تـ اعدادىا لصالحو . ومع ذلؾ ، فانو يتعػيف عمػى المقػاوؿ المقاوؿ" ، وأية وثائؽ تصميـ اعدىا 

اف يبػذؿ قصػارى جيػده لينفػذ فػػورًا ايػة تعميمػات معقولػة مشػمولة فػػي االشػعار الػذي ارسػمو صػاحب العمػػؿ ، 
 وذلؾ فيما يتعمؽ بػ :

 التنازؿ عف أي مقاولة فرعية ، و  -0 
 شغاؿ . حماية الحياة او الممتمكات او سالمة اال -8 
ويجػوز  ،بعد االنياء ، يحؽ لصاحب العمؿ، اف يكمؿ االشغاؿ، و / او اف يستخدـ أي اشخاص آخريف الكماليػا 

عندئٍذ لصاحب العمؿ وىؤالء االشخاص االخريف اف يستخدموا أيػًا مػف لػواـز المقػاوؿ ووثػائؽ المقػاوؿ ، ووثػائؽ 
 التصاميـ االخرى التي اعدىا المقاوؿ، او تمؾ التي تـ اعدادىا لصالحو . 

ة سوؼ يتـ االفراج عنيا يتعيف عمى صاحب العمؿ عندئذ ، اف يرسؿ اشعارًا بأف معدات المقاوؿ واالشغاؿ المؤقت 
الى المقاوؿ في الموقع او بجػواره ، وعمػى المقػاوؿ اف يقػـو فػورًا بإزالتيػا عمػى مسػؤوليتو وحسػابو . اال انػو اذا 
تبيف بأف المقاوؿ لـ يقـ لتاريخو بتسديد أي استحقاقات عميو الى صاحب العمؿ ، فانو يمكف لصػاحب العمػؿ اف 

قاتو ، واذا تبقى رصيد مػف حصػيمة البيػع بعػد اسػترداد االسػتحقاقات فيػدفع ذلػؾ يبيع تمؾ المواـز لتحصيؿ استحقا
 الرصيد الى المقاوؿ .

  التقييـ بتاريخ انياء العقد : (04/2)
  "Evaluation at the  Date of Termination " 

العقػد قػد اصػبح نافػذًا بموجػب المػادة  بعػد اف يكػوف االشػعار بانيػاء –وبأسرع ما يمكف عمميًا  –عمى الميندس 
( باالتفاؽ عمى قيمة االشغاؿ والمػواـز ووثػائؽ المقػاوؿ وأيػة مبػالغ 2/4( ، اف يقـو عماًل باحكاـ المادة )04/8)

 اخرى تستحؽ لممقاوؿ مقابؿ االشغاؿ المنفذة بموجب العقد او اجراء تقديراتو بشأنيا . 
 " Payment after Termination" الدفع بعد انياء العقد : (04/3)

 ( ، اف يقـو بالتالي : 04/8لصاحب العمؿ ، بعد اف يكوف اإلشعار بإنياء العقد قد اصبح نافذًا بموجب المادة ) 
 ( ، و/ أو 8/4اف يباشر باتخاذ االجراءات المتعمقة بمطالباتو وفقًا الحكاـ المادة ) -أ 
اف يمسؾ عف الدفع الى المقاوؿ الى حيف التحقؽ مف  تكاليؼ تنفيذ االشػغاؿ وانجازىػا واصػالح ايػة عيػوب  -ب 

فييا ، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة عمى المقاوؿ ) إف وجػدت ( ، وايػة تكػاليؼ اخػرى تكبػدىا صػاحب 
 العمؿ ، و/ أو 
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ار تكبػػدىا صػػاحب العمػػؿ وايػػة تكػػاليؼ اضػػافية تػػـ اف يقتطػػع مػػف حسػػاب المقػػاوؿ مقابػػؿ ايػػة خسػػائر واضػػر  -ج 
صػرفيا لغػرض إنجػاز االشػػغاؿ ، وذلػؾ بعػد احتسػاب ايػػة مبػالغ تسػتحؽ لممقػاوؿ مقابػػؿ انيػاء العقػد بموجػػب 

وبعد استرداد مثؿ ىذه الخسائر واالضرار والتكاليؼ االضافية يقـو صاحب العمػؿ بػدفع أي  ،( 04/2المادة )
 رصيد متبؽ الى المقاوؿ .

 حؽ صاحب العمؿ في انياء العقد  : (04/4)
"Employer`s Entitlement to Termination”                   

يحؽ لصاحب العمؿ اف ينيي العقد في أي وقت لما يخػدـ مصػمحتو ، بحيػث يصػدر اشػعارًا بػذلؾ الػى المقػاوؿ ،  
( يومًا مف بعد تاريخ تسمـ المقاوؿ لالشػعار المػذكور ، او مػف تػاريخ اعػادة 87ويعتبر االنياء نافذًا بعد مرور )

ال يحؽ لصػاحب العمػؿ اف ينيػي العقػد بموجػب  ضماف االداء اليو مف قبؿ صاحب العمؿ ، اييما الحؽ ، اال انو
 ىذه " المادة " ليقـو بتنفيذ االشغاؿ بنفسو او لمترتيب لتنفيذىا مف قبؿ مقاوؿ آخر .

زالػة معداتػو وفقػًا الحكػاـ المػادة )  ( ، ومػف ثػـ 05/2بعد ىذا االنياء ، يتعيف عمى المقاوؿ التوقؼ عػف العمػؿ وا 
 ( .08/5المادة )تتـ تسوية حساباتو بتطبيؽ احكاـ 

 
 الفصل السادس عشر

 تعميق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 

 

 حؽ المقاوؿ في تعميؽ العمؿ : (05/0)
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "                               

( ، او لػـ ينفػذ صػاحب 03/5اذا لـ يقـ الميندس بالتصديؽ عمػى أي شػيادة دفػع مرحميػة بموجػب احكػاـ المػادة ) 
( ، او لػـ يتقيػػد بمواعيػد الػػدفعات 8/3العمػؿ التزاماتػو بخصػػوص الترتيبػات الماليػػة المنصػوص عمييػػا فػي المػػادة )

( 80اوؿ بعػد توجيػو اشػعار بميمػة ال تقػؿ عػف )( ، فإنو يجوز لممق03/6المستحقة لممقاوؿ عماًل باحكاـ المادة )
يومًا الى صاحب العمؿ ، اف يعمؽ العمؿ ) أو اف يبطئ عممية التنفيذ ، ما لـ وحتػى يتسػمـ المقػاوؿ شػيادة الػدفع 
 ، اواثباتًا معقواًل بشأف الترتيبات المالية ، او يتـ الدفع لو ) حسب واقع الحاؿ ( وحسبما ىو وارد في االشعار . 

ف اجػػراء المقػػاوؿ ىػػذا، ال يجحػػؼ بحقػػو فػػي اسػػتيفاء نفقػػات التمويػػؿ التػػي قػػد تتحقػػؽ لػػو بموجػػب احكػػاـ المػػادة ا 
 ( .05/8( وال بحقو في انياء العقد عماًل باحكاـ المادة )03/7)

مػو بتوجيػو اذا تسمـ المقاوؿ الحقًا الشعاره شيادة الدفع او دليؿ الترتيبات المالية او الدفعػة المسػتحقة لػو قبػؿ قيا 
 اشعار االنياء ، فانو يتعيف عميو اف يستأنؼ العمؿ المعتاد وبأسرع وقت ممكف عمميًا . 

أما اذا تكبد المقاوؿ تأخرًا في مدة االنجاز و/ أو كمفة ما نتيجة لتعميؽ العمؿ ) او ابطاء عممية التنفيػذ ( بموجػب  
نػػدس بػػاالمر ، لتقػػدير اسػػتحقاقاتو بشػػأنيا ، مػػع مراعػػاة احكػػاـ ىػػذه " المػػادة " ، فعميػػو اف يرسػػؿ اشػػعارًا الػػى المي

 ( بخصوص : 81/0احكاـ المادة )
تمديد مدة االنجاز بسبب ذلؾ التأخير ، اذا كاف االنجاز قد تأخر او سوؼ يتأخر ، وذلؾ بموجب احكػاـ المػادة  -أ 

 ( ، و 7/3)
 أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ ، الضافتيما الى قيمة العقد .  -ب 
( لالتفػاؽ 2/4وبعػد تسػمـ المينػدس لمثػؿ ىػذا االشػعار ، يتعػيف عميػو المضػي بػاالجراءات بموجػب احكػاـ المػادة ) 

 عمييا او اجراء التقديرات بشأف ىذه االمور . 
 " Termination by Contractor" انياء العقد مف قبؿ المقاوؿ : (05/8)

 يحؽ لممقاوؿ انياء العقد في الحاالت التالية : 
( يومًا مف تاريخ ارسالو االشعار الى صاحب العمؿ بموجػب المػادة 38اذا لـ يتمؽ المقاوؿ اثباتًا معقواًل خالؿ ) -أ 

 ( ، او 8/3( بخصوص اخفاؽ صاحب العمؿ في االلتزاـ بعمؿ الترتيبات المالية حسب احكاـ المادة )05/0)
( يومًا مف تاريخ تسممو لكشؼ تمػؾ الدفعػة مػع 45اذا اخفؽ الميندس في اصدار شيادة دفع مرحمية خالؿ ) -ب 

 البيانات المدعمة ، او 
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( يومػًا مػف انقضػاء 38اذا لـ يتسػمـ المقػاوؿ أي مبمػغ اسػتحؽ دفعػو لػو بموجػب شػيادة دفػع مرحميػة خػالؿ ) -ج 
( ) باستثناء الخصميات التي 03/6الليا بموجب احكاـ المادة )الميمة التي يتعيف عمى صاحب العمؿ الدفع خ

 يتحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اقتطاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص مطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بموجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 ( ، او 8/4المادة )  

 اذا اخؿ صاحب العمؿ بصورة جوىرية في اداء التزاماتو بموجب العقد ، او   -د 
( المتعمقػة 0/6( المتعمقػة باتفاقيػة العقػد او بالمػادة )0/5المػادة ) اذا أخػؿ صػاحب العمػؿ فػي االلتػزاـ باحكػاـ -ىػ 

 بالتنازؿ ، او 
اذا حدث تعميؽ مطوؿ لمعمؿ ، مما يؤثر عمى تنفيذ االشغاؿ بكامميا ، حسػبما ىػو منصػوص عميػو فػي المػادة  -و 

 ( ، او 7/00)
اذا تبيف بأف صػاحب العمػؿ قػد اصػبح مفمسػًا او وقػع تحػت التصػفية ، او فقػد السػيولة ، او صػدر امػر اداري  -ز 

ضده ، او انو قد اجرى تسوية مالية مع دائنيو ، أو قد حدثت أية واقعة ليا نفس التأثير ألي مف ىذه االفعػاؿ 
 او االحداث) بموجب القوانيف الواجبة التطبيؽ (، 

( يومػًا ، اف 03ىػذه االحػداث او الظػروؼ ، يمكػف لممقػاوؿ بعػد إشػعار صػاحب العمػؿ خطيػًا بميمػة ) ففي أي مػف 
 ينيي العقد ، اال انو يمكف لممقاوؿ بإشعار اف ينيي العقد فورًا اذا حصمت أي مف الحالتيف )و( او )ز( اعاله .

حقػؽ لػو بموجػب العقػد او لغيػر ذلػؾ مػف إف اختيار المقاوؿ النياء العقد يجػب اف ال يجحػؼ بأيػة حقػوؽ اخػرى تت 
 االسباب . 

 التوقؼ عف العمؿ وازالة معدات المقاوؿ : (05/2)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       

( ، او 04/4العقد مف قبؿ صػاحب العمػؿ بموجػب احكػاـ المػادة ) بعد اف يصبح أي مف االشعارات المتعمقة بانياء 
( ، او باالنيػاء االختيػاري المترتّػب عمػى حصػوؿ قػوة 05/8بانياء العقػد مػف قبػؿ المقػاوؿ بموجػب احكػاـ المػادة )

 ( ، نافذًا ، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ اف يباشر عمى الفور بما يمي :08/5قاىرة بموجب احكاـ المادة )
التوقؼ عف تنفيػذ أي عمػؿ ، اال اذا كػاف تنفيػذ مثػؿ ىػذا العمػؿ قػد صػدرت تعميمػات بشػأنو مػف قبػؿ المينػدس  -أ 

 لغرض حماية االشخاص او الممتمكات او لسالمة االشغاؿ ، و 
 اف يسمـ وثائؽ المقاوؿ والتجييزات والمواد واالشغاؿ االخرى التي تـ الدفع مقابميا ، و  -ب 
 المواـز االخرى مف الموقع ، باستثناء ما يمـز منيا المور السالمة ، واف يغادر الموقع. اف يزيؿ كؿ -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انياء العقد  (05/3)
( قػد اصػبح نافػذًا ، 05/8العقػد بموجػب المػادة ) يتعيف عمى صاحب العمؿ ، بعد اف يكوف االشعار الصادر بانياء 

 اف يقـو بالتالي :
 اعادة ضماف االداء الى المقاوؿ ، و  -أ 
 ( ، و08/5اف يدفع استحقاقات المقاوؿ حسب احكاـ المادة ) -ب 
 اف يدفع لممقاوؿ بدؿ أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدىا المقاوؿ نتيجة ليذا االنياء. -ج 

 

 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 " Indemnities": التعويضػػات (06/0)

يتعيف عمى المقػاوؿ اف يعػوض ويحمػي مػف الضػرر كػال مػف صػاحب العمػؿ وافػراده ووكالئيػـ ضػد جميػع المطالبػات  
 -القانونية( وذلؾ فيما يتعمؽ بالتالي:واالضرار واالعباء والنفقات )بما فييا االجور والنفقات 

االصابات الجسدية او المرض او االعتالؿ او الوفاة التي قد تمحؽ بأي شػخص ميمػا كػاف اذا كانػت ناجمػة عػف  -أ 
او اثناء او بسبب تصاميـ المقاوؿ ) اف وجدت( او عف تنفيذ االشغاؿ وانجازىا واصالح اية عيوب فييا ، ما لػـ 
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 تكف معزّوة الى االىماؿ او الفعؿ المتعمد او نقٍض لمعقد مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده او أي مف وكالئيـ ، و 
الضرر او الخسارة التي قد تمحؽ بالممتمكات العقاريػة او الشخصػية ) فيمػا عػدا االشػغاؿ ( ، وذلػؾ الػى المػدى  -ب 

 الذي يكوف فيو ىذا الضرر او الخسارة : 
عف او اثناء او بسبب تصاميـ المقاوؿ ) اف وجدت ( أو عػف تنفيػذ وانجػاز االشػغاؿ واصػالح ايػة عيػوب  ناجماً  -0 

 فييا ، و 
يعزى الى أي اىماؿ او فعؿ متعّمد او نقض لمعقد مف قبؿ المقاوؿ او أفراده او أي مػف وكالئيػـ او أي شػخص  -8 

 مستخدـ مف قبؿ أي منيـ بصورة مباشرة او غير مباشرة . 
كمػػا يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يعػػوض ويحمػػي المقػػاوؿ ومسػػتخدميو ووكالئيػػـ ضػػد ايػػة مطالبػػات او اضػػرار او  

 خسائر او نفقات ) بما فييا االجور والنفقات القانونية ( بخصوص ما يمي : 
نقػض العقػد  االصابات الجسدية او المرض او االعتالؿ او الوفاة التي تعزى الى االىماؿ او الفعؿ المتعمػد او  ( 0) 

 مف قبؿ صاحب العمؿ او افراده او أي مف وكالئيـ ، و 
 ايػػػة امػػػور اخػػػرى تكػػػوف المسػػػؤولية عنيػػػا مسػػػتثناة مػػػف التغطيػػػة التأمينيػػػة المنػػػوه عنيػػػا فػػػي الفقػػػرات  ( 8) 

 ( .07/2( مف المادة )2، 8،  0-) د  
 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاوؿ باالشغاؿ : (06/8)

والمػواـز ابتػداء مػف تػاريخ المباشػرة وحتػى صػدور " شػيادة  يتحمؿ المقاوؿ المسؤولية الكاممة عػف العنايػة باالشػغاؿ 
(، عنػدما تنتقػؿ ىػذه المسػؤولية الػى صػاحب 01/0تسمـ االشغاؿ" ) او تعتبػر وكأنيػا قػد صػدرت ( بموجػب المػادة )

العمؿ ، وينطبؽ ىػذا المفيػـو عمػى أي قسػـ او جػزء مػف االشػغاؿ تػـ اصػدار" شػيادة تسػمـ لالشػغاؿ ") او اعتبارىػا 
 ا قد صدرت ( بخصوصو.وكأني

بعد اف تنتقؿ المسؤولية الى صاحب العمؿ وفقًا لػذلؾ، يظػؿ المقػاوؿ مسػؤواًل عػف العنايػة بػأي عمػؿ متبػٍؽ بالتػاريخ  
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكمالو . ”المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي " شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادة تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ االشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاؿ

او المػواـز او وثػائؽ المقػاوؿ أي ضػرر او خسػارة خػالؿ فتػرة مسػؤولية المقػاوؿ عػف العنايػة بيػا،  اذا لحؽ باالشغاؿ
، فػإف المقػاوؿ يكػوف  مسػؤواًل عػف  )( الحقػاً 06/2الي سبب مف االسباب ) باستثناء المخاطر المبينػة فػي المػادة )

كمػا يكػوف  ،ور شػيادة تسػمـ  االشػغاؿأي ضرر أو خسارة، قد تنتب عف أي فعؿ أو أفعاؿ قاـ بيا المقاوؿ  بعػد صػد
ولكنيػا ناشػئة عػف  ،المقاوؿ مسؤواًل كذلؾ عف أيػة اضػرار او خسػائر قػد تحصػؿ بعػد إصػدار شػيادة تسػمـ  االشػغاؿ

 حدث سابؽ كاف المقاوؿ مسؤواًل عنو.
 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمؿ : (06/2)

 الحقًا ىي :( 06/3اف المخاطر المشار الييا في المادة )  
 الحرب او االعماؿ العدائية ) سواء اعمنت الحرب او لـ تعمف ( او الغزو ، او افعاؿ االعداء االجانب. -أ 
 التّمرد او اعماؿ االرىاب او الثورة او العصياف او االستيالء عمى الحكـ بالقوة ، او الحرب االىمية في الدولة ،  -ب 
االضػػطرابات او المشػػاغبات او حركػػات االخػػالؿ بالنظػػاـ داخػػؿ الدولػػة ممػػا يقػػـو بيػػا اشػػخاص ليسػػوا مػػف أفػػراد  -ج 

 المقاوؿ او مستخدمي مقاوليو الفرعييف ، 
االعتػػػدة الحربيػػػة او المػػػواد المتفجػػػرة او االشػػػعاعات االيونيػػػة او التمػػػوث باالشػػػعاعات النوويػػػة داخػػػؿ الدولػػػة ،  -د 

  .ناتب عف استخداـ المقاوؿ مثؿ ىذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات باستثناء ما ىو
موجات الضغط الناتجة عف الطػائرات ووسػائؿ النقػؿ الجويػة المندفعػة بسػرعة الصػوت أو بسػرعة  تفػوؽ سػرعة  -ىػ 

 الصوت،
 ىو منصوص عميو في العقد ، استخداـ صاحب العمؿ او إشغالو الي جزء مف االشغاؿ الدائمة ، باستثناء ما  -و 
تصػميـ أي جػػزء مػف االشػػغاؿ تػـ اعػػداده مػػف قبػؿ أفػػراد صػاحب العمػػؿ او مػػف قبػؿ آخػػريف يعتبػر صػػاحب العمػػؿ  -ز 

 مسؤواًل عنيـ ، و 
أي عمميػػة لقػػوى الطبيعػػة ممػػا يعتبػػر امػػرًا غيػػر منظػػور ، والتػػي لػػـ يكػػف بوسػػع مقػػاوؿ متمػػرس توقعيػػا بصػػورة  -ح 

 معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدىا . 
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 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمؿ : (06/3)
( اعاله أي خسارة او ضرر لالشػغاؿ او 06/2اذا )والى المدى الذي( نتب عف أي مف المخاطر المدرجة في المادة ) 

المػػواـز او وثػػائؽ المقػػاوؿ ، فإنػػو يتعػػيف عمػػى المقػػاوؿ اف يشػػعر المينػػدس بػػذلؾ فػػورًا واف يقػػـو باصػػالح الضػػرر او 
 الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطمبو الميندس . 

واذا تكبد المقاوؿ تأخرا في التنفيذ و/ او كمفة ما بسبب اصالح تمؾ االضرار او الخسػائر ، فإنػو يتعػيف عميػو ارسػاؿ  
 ( بخصوص: 81/0اشعار آخر الى الميندس لتقدير استحقاقاتو بشأنيا ، مع مراعاة احكاـ المادة )

تمديد مدة االنجاز لقػاء ذلػؾ التػأخير ، اذا كػاف االنجػاز قػد تػأخر او سػوؼ يتػأخر ، وذلػؾ بموجػب احكػاـ المػادة  -أ 
 ( ، و 7/3)

 أي كمفػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػذه ، الضػػػػػػػػػافتيا الػػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػد ، مػػػػػػػػػع احتسػػػػػػػػػاب ربػػػػػػػػػح معقػػػػػػػػػوؿ لمحػػػػػػػػػالتيف -ب 
 ( اعاله . 06/2) و ، ز( الواردتيف في المادة ) 

( باالتفػػاؽ عمييػػا او اجػػراء 2/4، بعػػد تسػػممو لالشػػعار الالحػػؽ اف يتصػػرؼ وفقػػًا لممػػادة )يتعػػيف عمػػى المينػػدس   
 التقديرات بشأف ىذه االمور . 

 حقوؽ الممكية الفكرية والصناعية: (06/4)
 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             

يعني مصطمح " التعدي" في ىذه " المادة " : أي تعد ) او زعـ بالتعدي ( عمػى أيػة حقػوؽ مػف حيػث بػراءة االختػراع  
او التصاميـ المسجمة او حقوؽ التأليؼ او العالمات او االسماء التجارية او االسرار التجاريػة او غيرىػا مػف حقػوؽ 

كما يعني مصطمح " مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات لممطالبػة الممكيات الفكرية او الصناعية المتعمقة باالشغاؿ ، 
 ( بادعاء حصوؿ تعٍد ما . 

( يومًا مف تاريخ تسمـ مطالبة ما ، 87اذا لـ يقـ أي فريؽ بأرساؿ اشعار الى الفريؽ االخر حوؿ اية مطالبة خالؿ ) 
 بموجػػػػػػػب احكػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذهاعتبػػػػػػػر الفريػػػػػػػؽ االوؿ ) فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الفقػػػػػػػرة ( متنػػػػػػػازاًل عػػػػػػػف حقػػػػػػػو فػػػػػػػي التعػػػػػػػويض 

 " المادة " .  
 يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يعوض المقاوؿ ويحميو مف أي ادعاء بالتعدي ، اذا كاف االدعاء :  
 قد حصؿ كنتيجة المتثاؿ المقاوؿ الحكاـ العقد ، مما لـ يكف بإمكانو تجنبو ، او  -أ 
 ناتجًا عف استخداـ صاحب العمؿ الية اشغاؿ :  -ب 
 ( لغرض غير المقصود منيا ، او مما يمكف استنتاجو مف العقد ، بصورة معقولة ، او 0) 
( متصػػاًل بػػأي شػػئ لػػـ يقػػـ المقػػاوؿ بتوريػػده ، اال اذا كػػاف ىػػذا االسػػتخداـ معروفػػًا لممقػػاوؿ قبػػؿ موعػػد " التػػاريخ 8) 

 االساسي " او انو منصوص عميو في العقد . 
 صاحب العمؿ ويحميو ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عف او تكوف متعمقة:يتعيف عمى المقاوؿ اف يعوض  
 بتصنيع او استخداـ او بيع او استيراد اي مف المواـز ، او  -0 
 أي تصميـ يعتبر المقاوؿ مسؤواًل عنو .  -8 
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 اذا اسػػػػػتحؽ الي فريػػػػػػؽ تعػػػػػويض بموجػػػػػػب احكػػػػػاـ ىػػػػػػذه " المػػػػػادة " ، فإنػػػػػػو يتعػػػػػيف عمػػػػػػى الفريػػػػػؽ المعػػػػػػوض 
) اف يقػػـو عمػػى حسػػابو ( بالتفػػاوض لتسػػوية االدعػػاء وأيػػة اجػػراءات قضػػائية او تحكيميػػة قػػد تػػنجـ عنيػػا . وعمػػى 
الفريؽ االخر اف يساعد في تفنيد االدعاء بناًء عمى طمب الفريؽ المعوض وحسابو . كما يتعيف عمػى الفريػؽ االخػر 

بحػػؽ الفريػػؽ المعػػوض ، اال اذا كػػاف ىػػذا الفريػػؽ  وافػػراده اف يمتنعػػوا عػػف تقػػديـ أي اقػػرار يمكػػف اف يكػػوف مجحفػػاً 
 المعوض قد اخفؽ في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيـ بناًء عمى طمب مف قبؿ الفريؽ االخر . 

 " Limitation of Liability"      محدودية المسؤولية :  (06/5)
ال يعتبر أي فريؽ مسؤواًل تجاه الفريؽ االخر ازاء فقداف استخداـ أي مف االشغاؿ ، او فوات ربح عػف أي عقػد ، او  

فقداف الفرصة لمحصوؿ عمى عقود اخرى ، او الي ضػرٍر او خسػارة غيػر مباشػرة او بالتتػابع ممػا قػد يمحػؽ بػالفريؽ 
( المتعمقػة بالػدفع عنػد انيػاء 05/3ضػات بموجػب المػادة )االخر بسبب العقد ، باستثناء ما تـ النص عميو مف تعوي

 ( المتعمقة بالتعويضات . 06/0العقد ، والمادة )
إف المسؤولية الكمية التي يتحمميا المقاوؿ تجػاه صػاحب العمػؿ بموجػب العقػد او فيمػا ىػو متصػؿ بػو ، يجػب اف ال  

بولة" ) إف لـ يكف قد تـ تحديد مبمغ ما فػي الشػروط تتجاوز المبمغ المحدد في الشروط الخاصة او " قيمة العقد المق
 الخاصة ( وذلؾ فيما عدا : 

 ( ،  3/08التزويد بالكيرباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ،3/81معدات صاحب العمؿ والمواد المقدمة مجانًا منو ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ،0/ 06التعويضات ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ، 06/4حقوؽ الممكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة ) ■ 
وال تّحد احكػاـ ىػذه " المػادة " مػف مسػؤولية الفريػؽ المخػّؿ فػي أي مػف حػاالت الغػش او التقصػير المتعمػد او سػوء  

 التصرؼ بال مباالة مف قبمو . 
 
 
 

 الفصؿ الثامف عشر
 التأمين

INSURANCE 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 " General Requirements for Insurances" : المتطمبات العامة لمتأمينات  (07/0)
لكػؿ نػوع مػف التأمينػات ، ذلػؾ الفريػؽ المسػؤوؿ عػف  –يعني مصطمح " الفريؽ المؤِّمف " في " ىذا الفصؿ "  

 استصدار وادامة التأميف المنصوص عميو مف أي مف " مواد " ىذا الفصؿ . 
حيثما يكوف المقاوؿ ىو " الفريؽ المّؤمف " فإنو يتعيف عميو اف يقـو بالتػأميف لػدى جيػات تأمينيػة وبشػروط  

تأميف مقبولة لدى صاحب العمؿ ، وبحيث تكوف ىذه الشػروط متوائمػة مػع أي شػروط يتفػؽ عمييػا الفريقػاف 
ويػة عمػى مػا يػرد فػي ىػذا " الفصػؿ " قبؿ تاريخ " كتاب القبوؿ " ، اذ اف ىذه الشروط المتفؽ عمييا ليا االول

 مف احكاـ . 
حيثما يكوف صاحب العمؿ ىو " الفريػؽ المػؤّمف " فإنػو يتعػيف اف يػتـ التػأميف لػدى جيػات تأمينيػة وبشػروط  
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 متوائمة مع التفاصيؿ المرفقة بالشروط الخاصة . 
قيف مجتمعػػيف ( ، فإنػػو يجػػب اذا كػػاف مطموبػػًا فػػي وثيقػػة التػػأميف تقػػديـ تعػػويض لتػػأميف مشػػترؾ ) أي لمفػػري 

تطبيؽ التغطية التأمينية لكؿ فريؽ مَؤمف لو بصورة مستقمة وكأنو قد تـ استصدار وثيقة منفردة لو . اما اذا 
نصت وثيقة التأميف عمى تقديـ تعويضات " لمشتركيف اضافييف" أي الشخاص آخريف غيػر الفػريقيف المػَؤمف 

 يتعيف :ليما بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ "، فإنو 
اف ينػػوب المقػػاوؿ عػػف ىػػؤالء المشػػتركيف االضػػافييف ، فيمػػا عػػدا افػػراد صػػاحب العمػػؿ اذ يعتبػػر صػػاحب  -0 

 العمؿ نائبًا عنيـ ، و 
ال يعتبر ىؤالء المشتركوف االضافيوف مخوليف بتسمـ الدفعات مباشػرة مػف الجيػة التأمينيػة او اف يكػوف  -8 

 ليـ أي تعامؿ مباشر مع تمؾ الجية التأمينية ، و 
لمفريػػؽ المػػؤّمف اف يطمػػب مػػف جميػػع ىػػؤالء المشػػتركيف االضػػافييف االلتػػزاـ بالشػػروط الػػواردة فػػي وثيقػػة  -2 

 التأميف . 
يشترط في كؿ وثيقة تأميف ضد الخسارة او الضرر، اف يتـ دفع تعويضاتيا بالعمالت المطموبة لجبر كما  

 الخسارة او الضرر، واف تستخدـ الدفعات التي تقدميا الجيات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.
الفتػػرات المحػػددة فػػي ممحػػؽ يتعػػيف عمػػى " الفريػػؽ المػػؤّمف " ذي العالقػػة اف يقػػدـ الػػى الفريػػؽ االخػػر، خػػالؿ  

 عرض المناقصة ) والتي يتـ احتساب بدايتيا مف تاريخ المباشرة ( ما يمي :
 اثباتًا بإنو قد تـ استصدار وثائؽ التأميف المطموبة بموجب ىذا " الفصؿ " و  -أ 
والتأميف ضد  (07/8نسخًا مف وثائؽ التأميف المتعمقة بتأميف االشغاؿ ومعدات المقاوؿ بموجب المادة )-ب 

 ( .07/2اصابة االشخاص وضد تضرر الممتمكات بموجب المادة )
كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤّمف " عند سداد كؿ قسط ، اف يقدـ نسخًا عف ايصاالت السداد الى الفريؽ  

 دس بذلؾ. االخر ، وعندما يتـ تقديـ الوثائؽ او ايصاالت السداد الى الفريؽ االخر ، فانو يتعيف اعالـ المين
يتعيف عؿ كؿ فريؽ اف يمتـز بالشروط المدرجة في أي مف وثائؽ التأميف . كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف  

" اف يعمـ الجية التأمينية عف أية تغييرات تحصؿ في االشغاؿ واف يتأكد مف ادامة سرياف الوثائؽ التأمينية 
 بموجب احكاـ ىذا " الفصؿ " . 

فريؽ اف يجري اي تعديؿ جوىري عمى شروط أي مف وثائؽ التأميف بدوف الحصوؿ عمى  ال يحؽ الي 
موافقة مسبقة مف الفريؽ االخر . واذا قامت جية تأمينية بإجراء ) او حاولت اجراء ( أي تعديؿ عمى شروط 

يعمـ الفريؽ االخر  التأميف ، فإنو يتعيف عمى الفريؽ الذي اشعرتو تمؾ الجية التأمينية بامر التعديؿ اواًل اف
 فورًا باالمر . 

اذا تخمؼ " الفريؽ المؤّمف " عف استصدار وادامة أي مف التأمينات المطموبة منو وفقًا لشروط العقد ، او  
 اخفؽ في أف يقدـ دلياًل مقنعًا ونسخًا مف الوثائؽ وفقًا لمتطمبات ىذه " المادة "، فانو يحؽ لمفريؽ االخر 

حاؼ بأي مف حقوقو او تعويضاتو ( اف يستصدر وثائؽ التأميف بالتغطيات المطموبػة ، ) باختياره وبدوف اج
واف يدفع ما يترتب عمييا مف اقساط ، وعمى الفريؽ المؤّمف اف يسدد قيمة ىذه االقساط الى الفريؽ االخر ، 

 ويتـ تعديؿ قيمة العقد وفقًا لذلؾ . 
اف أي حكـ مف احكاـ ىذا " الفصؿ " ال يشكؿ تحديدًا عمى أي مف واجبات او التزامات او مسؤوليات  
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المقاوؿ و/ او صاحب العمؿ بموجب الشروط االخرى في العقد. اف أيًا مف المبالغ التي لـ يتـ التأميف عمييا 
ليذه الواجبات او االلتزامات او  أو لـ يتـ تحصيميا مف الجيات التأمينية كؿ حسب ما ىو مطموب منو وفقاً 

المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي يخفؽ فييا " الفريؽ المؤمف " باستصدار وادامة وثيقة تأميف يمكف 
استصدارىا ، وتكوف مطموبة بموجب احكاـ العقد ، ولـ يوافؽ الفريؽ االخر عمى إلغائيا ، ولـ يقـ ىو االخر 

الؿ ، فإف أي مبالغ كاف يمكف استردادىا مف التأميف لقاء استصدار تمؾ بابراـ تأمينات لتغطية ىذا االخ
 الوثيقة ، يتحمميا " الفريؽ المؤمف" .

( المتعمقة 8/4اف الدفعات التي يتعيف عمى أي فريؽ دفعيا الى الفريؽ االخر، تكوف خاضعة الحكاـ المادة ) 
 ت المقاوؿ ، حسبما ينطبؽ . ( المتعمقة بمطالبا81/0بمطالبات صاحب العمؿ او المادة )

 : التأميف عمى االشغاؿ ومعدات المقاوؿ (07/8)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      

يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى االشغاؿ والتجييزات والمواد ووثائؽ المقاوؿ بمبمغ يعادؿ  
االستبدالية الكاممة مضافًا الييا كمفة اليدـ ونقؿ االنقاض واالجور المينية والربح.  يجب اف يسري قيمتيا 

أ ( وحتى تاريخ اصدار -07/0ىذا التأميف اعتبارًا مف التاريخ المطموب بو تقديـ االثبات بموجب الفقرة )
 شيادة تسمـ االشغاؿ " .

عمى ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصػدار " شيادة االداء "   كما يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يحافظ 
ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بيا المقاوؿ خالؿ قيامو بأية عمميات أخرى بما فييا اصالح العيوب 

 عماًل باحكاـ " الفصؿ الحادي عشر "  
عف كامؿ قيمتيا االستبدالية بما  يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف عمى معدات المقاوؿ بمبمغ ال يقؿ 

في ذلؾ نفقات ايصاليا الى الموقع ، مع مراعاة اف يكوف ىذا التأميف نافذًا لكؿ معدة اثناء نقميا الى الموقع 
 وحتى تنتيي الحاجة الييا كمعدات لممقاوؿ .

بالنسبة لمتأمينات وما لـ يكف قد نص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فانو يتعيف مراعاة ما يمي  
 المقصودة بيذه " المادة " :

 اف يتـ استصدارىا وادامتيا مف قبؿ المقاوؿ " كفريؽ مؤمِّف " .  - أ 
اف يكوف التأميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ، والمذاف يستحقاف مجتمعيف الحصوؿ عمى مبالغ التأميف  -ب 

بيا بيف الفريقيف لغرض جبر الضرر أو الخسارة مف الجيات التأمينية ، ويتـ مف ثـ حفظيا او التصرؼ 
 فقط ، و

اف تكوف مغطية ايضًا لكؿ ضرر أو خسارة ناتجة عف أية حالة لـ ترد ضمف مخاطر صاحب العمؿ  -ج 
 ( ، و  06/2المدونة في المادة )

احب واف تكوف مغطية ايضًا لكؿ ضرر او خسارة قد تمحؽ بأي جزء مف االشغاؿ وتعزى الى قياـ ص -د 
العمؿ باستخدامو او اشغالو لجزء آخر مف االشغاؿ ، ولكؿ ضرٍر او خسارة متعمقة بالمخاطر المدرجة 

ج، ز،ح( مف مخاطر صاحب العمؿ ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكف -06/2في الفقرات )
المحدد في  التأميف عمييا بشروط تجارية معقولة ، مع مبمغ خصـ لكؿ حادث بما ال يزيد عف المبمغ
 ممحؽ عرض المناقصة ، ) واذا لـ يتـ تحديد مبمغ ما فيو ، فإف ىذه الفقرة )د( ال تنطبؽ ( ، 

 ومع ذلؾ يجوز استثناء التأميف عمى الضرر او الخسارة او االستبداؿ لما يمي : -ىػ 
أي جزء مف االشغاؿ يكوف في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميـ او المواد او المصنعية )إال  -0 
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انو يجب المحافظة عمى غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحؽ بيا ضرر ناتب عف ىذه الحالة بصورة 
 ( الحقًا ( ، و8مباشرة ولكف ليس عف االسباب المبينة في البند )

غاؿ لحؽ بو الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى مف االشغاؿ ، اذا أي جزء مف االش -8 
 كاف ىذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميـ او المواد او المصنعية ، و 

أي جزء مف االشغاؿ كاف قد تـ تسميمو الى صاحب العمؿ ، باستثناء المدى الذي يكوف معو  -2 
 المقاوؿ مسؤواًل عف جبر الضرر او الخسارة ، و 

( فيما يخص التجييزات 03/4المواـز عندما ال تكوف موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكاـ المادة ) -3 
 والمواد المقصود استخداميا في االشغاؿ . 

بأف الغطاء التأميني الموصوؼ في الفقرة )د(   –بعد مرور سنة واحدة مف" التاريخ االساسي" –اذا تبيف  
سس تجارية معقولة، فإنو يتعيف عمى المقاوؿ" كفريؽ مؤمف" اف يرسؿ اشعارًا اعاله لـ يعد متوفرًا عمى ا

 ويكوف صاحب العمؿ عندئذ : ،الى صاحب العمؿ بشأف الموضوع، مرفقًا بو التفاصيؿ المؤيدة
لمحصوؿ عمى مبمغ مف المقاوؿ مساٍو ليذه التغطية  –( 8/4مع مراعاة احكاـ المادة ) –مستحقًا  -0 

 تجارية المعقولة التي يكوف المقاوؿ قد توقع دفعيا مقابؿ تمؾ التغطية ، و التأمينية ال
يعتبر صاحب العمؿ، ما لـ يحصؿ عمى التغطية التأمينية عمى أسس تجارية معقولة، انو قد صادؽ  -8 

 ( .07/0عمى الغائيا مف التأميف بموجب احكاـ المادة )
 التأميف ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتمكات  : (07/2)

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      
يتعيف عمى " الفريؽ المؤمف " اف يؤمف ضد مسؤولية كؿ مف الفريقيف بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او  

أي خسارة او ضرر يمكف اف يمحؽ بأي ممتمكات مادية ) باستثناء االشغاؿ ومعدات المقاوؿ المؤمنة 
، وذلؾ لما يمكف  ( (07/3( أو بأي اشخاص مؤمنيف بموجب احكاـ المادة )07/8بموجب احكاـ المادة ) 

 اف ينتب عف عمميات التنفيذ التي يقوـ بيا المقاوؿ قبؿ صدور" شيادة االداء ". 
يجب اف ال تقؿ قيمة ىذا التأميف لكؿ حادث عف المبمغ المحدد في ممحؽ عرض المناقصة، دوف اف يكوف  

ض المناقصة فإف )واذا لـ يذكر أي مبمغ بيذا الخصوص في ممحؽ عر  ىناؾ حد اقصى لعدد الحوادث،
 احكاـ ىذه المادة ال تطبؽ ( .

ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في الشروط الخاصة ، فإنو يتعيف مراعاة ما يمي بالنسبة لمتأمينات الواردة في  
 ىذه " المادة " :

 اف يتـ استصدارىا وادامتيا مف قبؿ المقاوؿ " كفريؽ مؤّمف " ، و - أ 
 اف يكوف التأميف باسمي الفريقيف مجتمعيف ، و  -ب 
اف يتـ توسيع مداىا لتشمؿ المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يمحؽ بممتمكات صاحب العمؿ  -ج 

 ( (، و07/8مما قد ينجـ عف تنفيذ المقاوؿ لمعقد،) باستثناء االشياء المؤمف عمييا بموجب المادة )
 رغـ ذلؾ فإنو يمكف استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معو عف :  -د 
حؽ صاحب العمؿ في اف ينفذ االشغاؿ الدائمة عمى او فوؽ او تحت او عبر أي ارض، واف يقوـ  -0 
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 بإشغاؿ ىذه االرض الغراض االشغاؿ الدائمة ، و 
ات المقػػػػاوؿ بتنفيػػػػذ االشػػػػغاؿ واصػػػػالح أيػػػػة الضػػػػرر الػػػػذي يعتبػػػػر نتيجػػػػة ال يمكػػػػف تفادييػػػػا اللتزامػػػػ -8 

 عيػوب فييا، و 
 (، ما لـ يكف الغطاء التأميني ليا 06/2أي حالة مدرجة ضمف مخاطر صاحب العمؿ في المادة ) -2   

 متاحًا بشروط تجارية معقولة . 
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأميف عمى مستخدمي المقاوؿ (07/3)

يتعيف عمى المقاوؿ اف يستصدر ويحافظ عمى سرياف التأميف عمى المسؤولية ضد المطالبات واالضرار  
والخسائر والنفقات ) بما فييا االجور والنفقات القانونية ( التي قد تنتب عف اصابة او مرض او اعتالؿ او 

 وفاة أي شخص يستخدمو المقاوؿ او أي مف مستخدمي المقاوؿ. 
ؿ صاحب العمؿ والميندس في التعويض بموجب وثيقة التأميف ىذه ، باستثناء أف ىذا كما يجب شمو 

التأميف يمكف اف ال يشمؿ أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتب عف أي فعؿ او اىماؿ مف قبؿ 
 صاحب العمؿ او افراده . 

ىؤالء االشخاص مشتركيف في يجب ادامة ىذا التأميف بشكؿ فعاؿ ومستمر طيمة المدة التي يكوف فييا  
تنفيذ االشغاؿ ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاوؿ فرعي ، فإف بإمكاف المقاوؿ الفرعي اف يقـو بتأمينيػـ ، 

 ولكف يظؿ المقاوؿ مسؤواًل عف االلتزاـ بأحكاـ ىذا " الفصؿ ".
 

 الفصؿ التاسع عشر
 القوة القاهرة

FORCE MAJEURE 
 

 " Definition of Force Majeure"القاىرة  :تعريؼ القوة  (08/0)
 يعني مصطمح " القوة القاىرة " في ىذا " الفصؿ " أي واقعة او ظرؼ استثنائي يتصؼ بػ : 
 انو خارج عف سيطرة أي فريؽ ، و  -أ 
 انو لـ يكف بوسع ذلؾ الفريؽ اف يتحرز منو بصورة معقولة قبؿ ابراـ العقد ، و  -ب 
 الذي لـ يكف بوسع ذلؾ الفريؽ اف يتجنبو او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثو ، و  -ج 
 انو ال يعزى بشكؿ جوىري الى الفريؽ االخر .  -د 
اف القوة القاىرة يمكف اف تشمؿ ، ولكنيا ليست محصورة في أي مف انواع االحداث او الظروؼ االستثنائية  

 وط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعيا : التالية ، طالما تحقؽ فييا الشر 
  .الحرب او االعماؿ العدائية ) سواء اعمنت الحرب او لـ تعمف ( او الغزو ، او افعاؿ االعداء االجانب -0 
  .التّمرد او اعماؿ االرىاب او الثورة او العصياف أو االستيالء عمى الحكـ بالقوة او الحرب  االىمية -8 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالؿ بالنظاـ، او االضرابات او الحصار مف قبؿ اشخاص مف  -2 

 غير أفراد المقاوؿ والمستخدميف االخريف لدى المقاوؿ والمقاوليف الفرعييف ، و
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النووية ، باستثناء  االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التموث باالشعاعات -3 
 يمكف اف يعزى الى استخداـ المقاوؿ لمثؿ ىذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و  ما 

 كوارث الطبيعة مثؿ الزالزؿ او االعاصير او العواصؼ العاتية او النشاط البركاني .  -4
 " Notice of Force Majeure"االشعار عف القوة القاىرة  : (08/8)

اذا تعذر عمى احد الفريقيف ) او كاف سيتعذر عميو ( اداء أي مف التزاماتو التعاقدية بسبب حصوؿ قوة  
قاىرة، فإنو يتعيف عميو اف يرسؿ اشعارًا الى الفريؽ االخر يعممو بالحدث او الظروؼ التي تشكؿ القوة القاىرة 

بح ( متعذرًا عميو أداؤىا . يتعيف اف يصدر ، واف يحدد في ىذا االشعار تمؾ االلتزامات التي اصبح ) أو سيص
( يومًا مف التاريخ الذي اصبح فيو ىذا الفريؽ عمى دراية ) او يفترض فيو انو قد 03ىذا االشعار خالؿ )

 درى ( بالحدث او الظرؼ الذي شكؿ القوة القاىرة . 
ه عنيا طيمة بقاء مفعوؿ القوة القاىرة يعتبر الفريؽ الذي قاـ بارساؿ اإلشعار معذورًا مف اداء االلتزامات المنو  

 المانعة لو مف ادائيا . 
وبالرغـ مف أي حكـ آخر في ىذا " الفصؿ " ، يجب اف ال يطبؽ حكـ القوة القاىرة عمى التزامات أي فريٍؽ  

 في اف يدفع الى الفريؽ اآلخر استحقاقاتو بموجب العقد . 
 " Duty to Minimise Delay"واجب التقميؿ مف التأخر : (08/2)

يتعيف عمى كؿ فريؽ اف يبذؿ قصارى جيوده المعقولة ، في كؿ االوقات ، لمتقميؿ مف التأخر في اداء  
التزاماتو بموجب العقد ، كنتيجة لمقوة القاىرة وعمى أي فريؽ اشعار الفريؽ االخر عند توقؼ تأثره بالقوة 

 القاىرة . 
 " Consequences of Force Majeure"     تبعات القوة القاىرة   : (08/3)

اذا منػػػع المقػػػاوؿ مػػػف أداء أي مػػػف التزاماتػػػو بموجػػػب العقػػػد نتيجػػػة لقػػػوة قػػػاىرة تػػػـ ارسػػػاؿ اشػػػعار بشػػػأنيا  
يكػػػوف المقػػػاوؿ، ، (، وتكبػػػد بسػػػببيا تػػػأخرًا فػػػي مػػػدة التنفيػػػذ و/ او كمفػػػة مػػػا08/8عمػػػاًل بأحكػػػاـ المػػػادة )
 (، مستحقًا لما يمي : 81/0مع مراعاة احكاـ المادة )

تمديػػػػد مػػػػدة االنجػػػػاز بسػػػػبب ىػػػػذا التػػػػأخير، اذا كػػػػاف االنجػػػػاز قػػػػد تػػػػأخر او سػػػػوؼ يتػػػػأخر، وذلػػػػؾ  - أ 
 ( ، و 7/3لمادة )ابموجب احكاـ 

الفقػػػرات أف تػػػدفع لػػػو ىػػػذه الكمفػػػة، اذا كػػػاف الحػػػدث او الظػػػرؼ مػػػف النػػػوع الموصػػػوؼ فػػػي أي مػػػف  -ب 
، 8 ،0د/ -08/0وفيمػػػػػػا اذا حصػػػػػػؿ أي مػػػػػػف االحػػػػػػداث فػػػػػػي الفقػػػػػػرات )( 4,3,2,8,0د/ -08/0)
 ( في  الدولة.  2،4,3

( لالتفاؽ عمييا او اعداد 2/4يتعيف عمى الميندس بعد تسممو ىذا االشعار اف يتصرؼ بموجب المادة ) 
 تقديراتو بشأنيا .   

  المقاوؿ الفرعيالقوة القاىرة التي تؤثر عمى  (08/4)
Force Majeure Affecting Sub Contractor”                                     

اذا كاف أي مقاوؿ فرعي مستحقًا بموجب أي عقد او اتفاقية متعمقة باالشغاؿ العفاٍء نتيجًة لقوة قاىرة بناًء  
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عمى شروط اضافية او شروط اوسع مف تمؾ المحددة في ىذا " الفصؿ " ، فاف تمؾ االحداث او الظروؼ 
االضافية او االوسع لمقوة القاىرة ال تعفي المقاوؿ في حالة عدـ ادائو ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكاـ 

 ىذا " الفصؿ " . 
 مسؤولية االداء   :إنياء العقد اختياريًا ، الدفع واالخالء مف  (08/5)

"Optional Termination, Payment and Release "                               
( يومًا باستمرار بسبب القوة القاىرة التي تـ 73اذا تعذر االداء في تنفيذ كؿ االشغاؿ بصورة جوىرية لمدة ) 

( يومًا 031( ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعيا أكثر مف )08/8ارساؿ إشعار بشأنيا بموجب المادة )
يمكف الي فريؽ اف يرسؿ الى الفريؽ االخر  بسبب نفس القوة القاىرة التي تـ ارساؿ اإلشعار بشأنيا ، فعندىا

( أياـ مف تاريخ ارساؿ االشعار ، 6اشعارًا بإنياء العقد . وفي ىذه الحالة ، يصبح انياء العقد نافذًا بعد )
ويتعيف عمى المقاوؿ المباشرة باتخاذ االجراءات لمتوقؼ عف العمؿ وازالة معداتو ، عماًل باحكاـ المادة 

(05/2 . ) 
نياء العقد بيذه الصورة ، يتعيف عمى الميندس اف يقـو بتقدير قيمة االشغاؿ التي تـ انجازىا ، عند ا 

 واصدار شيادة دفع تتضمف ما يمي : 
 المبالغ الواجبة الدفع مقابؿ أي عمؿ تـ تنفيذه ولو سعر محدد في العقد ، و  -أ 
كمفة التجييزات والمواد التي جرى تثبيت شرائيا والتي تـ تسمميا مف قبؿ المقاوؿ أو تمؾ التي تعاقد  -ب 

عمى توريدىا، وفي مثؿ ىذه الحالة تصبح ىذه التجييزات والمواد ممكًا لصاحب العمػؿ ) وضمػػػف 
 صرؼ صاحب العمؿ، و مسؤوليتو( حاؿ تسديده الثمانيا ، ويتعيف عمى المقاوؿ تسميميا ووضعيا تحت ت

أي كمفػػػػػة او مسػػػػػؤولية اخػػػػػرى تكبػػػػػدىا المقػػػػػاوؿ فػػػػػي تمػػػػػؾ الظػػػػػروؼ بشػػػػػكؿ معقػػػػػوؿ نتيجػػػػػة توقعػػػػػو  -ج 
 النجػاز االشغاؿ، و 

كمفة ازالة االشغاؿ المؤقتة ومعدات المقاوؿ مف الموقع ، واعادتيا الى مخازنو في بمده ) او الى أي  -د 
 مكاف آخر شريطة عدـ تجاوز كمفة اعادتيا الى بمده ( ، و 

كمفة ترحيؿ مستخدمي المقاوؿ وعمالو الذيف كاف قد استخدميـ لتنفيذ االشغاؿ بصورة متفرغة ، وذلؾ  -ىػ  
 اء ىذا العقد . عند اني

 االخالء مف مسؤولية االداء بموجب القانوف  : (08/6)
"Release from Performance under the Law”                                  

بالرغـ مف أي حكـ آخر في ىذا "الفصؿ"، اذا نشأ أي حدث أو ظرؼ خارج عف سيطرة الفريقيف ) بما في  
ليس محصورًا بيا (، وجعؿ وفاء أحد الفريقيف او كمييما بالتزاماتو التعاقدية مستحياًل  ذلؾ القوة القاىرة ولكف

او مخالفًا لمقانوف، أو يؤدي بمقتضى القانوف الذي يحكـ العقد الى اعفاء الفريقيف مف االستمرار في اداء 
الخر بذلؾ الظرؼ او أي التزاـ آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار مف أي مف الفريقيف الى الفريؽ ا

 :الحدث
يعفى الفريقاف مف االستمرار في اداء أي التزاـ آخر ، ولكف بدوف االجحاؼ بحقوؽ أي منيما بخصوص  -أ 

 أي اخالؿ سابؽ بالعقد ، و 
يكوف المبمغ الذي يترتب عمى صاحب العمؿ اف يدفعو الى المقاوؿ، ىو نفس ما يستحؽ دفعو بموجب  -ب 

 ( آنفًا ، كما لو أف العقد قد تـ انياؤه بموجبيا . 08/5احكاـ المادة )
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 الفصؿ العشػروف

 المطالبات والخالفات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

 " Contractor`s Claims"مطالبات المقاوؿ :  (81/0)
اذا كاف المقاوؿ يعتبر نفسو مستحقًا لمحصوؿ عمى تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية دفعة اضافية بموجب  

أي " مادة " مف ىذه الشروط ، او لغير ذلؾ مف االسباب المتعمقة بالعقد ، فإنو يتعيف عميو اف يرسؿ الى 
مبينًا فيو الحدث او الظرؼ الذي أدى الى تكّوف المطالبة .  يتعيف ارساؿ ىذا االشعار في اقرب الميندس إشعارًا 

( يومًا مف تاريخ دراية المقاوؿ او وجوب درايتو بذلؾ الحدث 87فرصة ممكنة عمميًا ، وذلؾ خالؿ مدة ال تتجاوز )
 او الظرؼ . 

( يومًا تمؾ ، فإنو لف يتـ تمديد مدة االنجاز ، ولف يكوف 87إذا اخفؽ المقاوؿ في ارساؿ االشعار خالؿ فترة الػ ) 
المقاوؿ مستحقًا لمحصوؿ عمى أي دفعة اضافية ، وبذلؾ يعتبر صاحب العمؿ أنو قد اخميت مسؤوليتو فيما يتعمؽ 

 االحكاـ التاليػة مػف ىػػذه " المادة ". بتمؾ المطالبة . وفيما عدا ذلؾ ،  فإنو ينبغي تطبيؽ 
كما يتعيف عمى المقاوؿ ايضًا اف يرسؿ اية إشعارات أخرى تكوف مطموبة بموجب العقد ، واف يقدـ التفاصيؿ  

 المؤيدة لممطالبة ، وذلؾ لكؿ ما لو عالقة بالحدث او الظرؼ المذكوريف . 
ينبغي عمى المقاوؿ اف يقـو بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستمزمو الضرورة الثبات صحة  

دوف اف يكوف مضطرًا  –المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكاف آخر مقبوؿ لدى الميندس . ويمكف لمميندس 
" المادة " ، اف يرصد حفظ السجالت  بعد تسممو آلي اشعار بموجب ىذه –لالقرار بمسؤولية صاحب العمؿ عنيا 

و / او اف يوعز الى المقاوؿ بمواصمة تدويف السجالت المعاصرة . ويتعيف عمى المقاوؿ اف يتيح لمميندس فرصة 
 االطالع عمى السجالت وتفحصيا ، واف يقدـ لو نسخًا منيا )اذا طمب منو ذلؾ(.

( يومًا مف تاريخ درايتو بالحدث أو الظرؼ الذي ادى 38كما ينبغي عمى المقاوؿ اف يرسؿ الى الميندس خالؿ ) 
الى تكوف المطالبة ) او مف التاريخ الذي كاف مفروضًا فيو اف يكوف قد درى بو ( ، او خالؿ اية فترة اخرى 
يقترحيا المقاوؿ ويوافؽ عمييا الميندس ، مطالبًة مفصمًة بصورة وافية وشاممة لمتفاصيؿ المؤيدة السس 

مديد المدة و / او الدفعة االضافية المطالب بيا . اما اذا كاف لمحدث او الظرؼ الذي ادى الى تكوف المطالبة وت
 المطالبة مفعوؿ مستمر، فإنو : 

 تعتبر المطالبة المفّصمة التي تـ تقديميا مطالبًة مرحمية ، و - أ 
شيريًا ، مبينًا في كؿ منيا مدة التأخر يتعيف عمى المقاوؿ اف يواصؿ ارساؿ المطالبات المرحمية االخرى  -ب 

 المتراكـ و/ او المبمغ المطالب بو ، وغيرىا مف التفاصيؿ المؤيدة حسبما يطمبو الميندس بصورة معقولة .
 ( يومًا مف تاريخ انتياء اآلثار الناجمة عف87يتعيف عمى المقاوؿ أف يرسؿ مطالبتو النيائية خالؿ ) -ج

 خالؿ أي مدة أخرى قد يقترحيا المقاوؿ ويوافؽ عمييا الميندس.الحدث أو الظرؼ، أو      
( يومًا مف تاريخ تسممو مطالبة ما، او أي تفاصيؿ اخرى مؤيدة لمطالبة 38يتعيف عمى الميندس، خالؿ )

اف يقّيـ المطالبة ويرد عمييا اما  –أو خالؿ أي فترة يقترحيا الميندس ويوافؽ عمييا المقاوؿ  - سابقة
بالموافقة، او عدـ الموافقة مع بياف تعميقاتو مفصمة عمييا ، ولو ايضًا اف يطمب أية تفاصيؿ اخرى 

لفترة ، واذا لـ يِؼ الميندس ضرورية،ورغـ ذلؾ، فانو يعتبر ممزمًا بتقديـ رّده عمى اسس المطالبة خالؿ تمؾ ا
بيذا االلتزاـ يمكف الي فريؽ اعتبار اف المطالبة قد تحولت الى خالؼ، وألي فريؽ أف يحيؿ الخالؼ الى 

 المجمس لمنظر فيو، عمى اف يرفؽ بتمؾ االحالة المذكرات التي تثبت اف الميندس لـ يِؼ بالتزامو.
اصة بأي مطالبة أمكف إثبات استحقاقيا بصورة معقولة بموجب يجب اف تتضمف كؿ شيادة دفع تمؾ المبالغ الخ 

أي مف احكاـ العقد ذات الصمة .  ما لـ ، والى أف ، يتـ تقديـ التفاصيؿ الوافية التي تثبت صحة االدعاء لكامؿ 
المطالبة ، فإف استحقاؽ المقاوؿ بشأنيا ، يكوف محصورًا بذلؾ الجزء مف المطالبة الذي تمكف مف اف يثبت 

 صحة ادعائو بشأنو . 
او   -(، باالتفاؽ عمى 2/4يتعيف عمى الميندس خالؿ الفترة المحددة اعاله، اف يتصرؼ وفقًا الحكاـ المادة )  

 اف يقـو بإعداد التقديرات المتعمقة بخصوص : 
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 ( ، و/ أو  7/3( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبؿ أو بعد انقضائيا ( بموجب المادة ) 0) 
 ( الدفعة االضافية ) اف وجدت( مما يستحؽ لممقاوؿ بموجب احكاـ العقد . 8) 
واذا لـ يمتـز ، تعتبر متطمبات ىذه" المادة " اضافة لتمؾ الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبؽ عمى المطالبة 

ىذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعمؽ بأية مطالبة ، فينبغي اف يؤخذ في االعتبار مدى )  المقاوؿ باحكاـ
اف وجد ( أثر ىذا االخفاؽ عمى التقصي المناسب لممطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة االنجاز و/ او اية 

 جب الفقرة الثانية مف ىذه " المادة" . دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تـ استبعادىا بمو 
 تعييف مجمس فّض الخالفات ) المجمس(  : (81/8)

"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "               
(، ويتعيف عمى الفريقيف اف 81/3المادة ) يتـ فّض الخالفات مف قبؿ "مجمس فّض الخالفات" اعماال الحكاـ 

 يقوما بتسمية اعضاء المجمس بصورة مشتركة ضمف المدة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة . 
يتكوف " المجمس " مف عضو واحد او ثالثة اعضاء كما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة مف اشخاص  

ديد عدد " االعضاء" ولـ يتـ االتفاؽ مف قبؿ الفريقيف ذوي تأىيؿ مناسب ) االعضاء ( واذا لـ يكف قد تـ تح
 عمى ذلؾ ، فإف العدد يعتبر ثالثة . 

اذا كاف " المجمس " يتكوف مف ثالثة اعضاء يقـو كؿ فريؽ بتسمية عضو واحد لمحصوؿ عمى موافقة الفريؽ  
العضو الثالث ، والذي يتـ  االخر عميو ، ومف ثـ يقـو الفريقاف بالتشاور مع العضويف المعينيف لالتفاؽ عمى

 تعيينو رئيسًا لممجمس . 
عمى انو اذا كانت ىنالؾ قائمة أعضاء مرشحيف مشارًا الييا في العقد ، فانو يتـ اختيار اسماء االعضاء مف  

 بيف االسماء الواردة فييا ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبوؿ التعييف كعضو في المجمس . 
صياغة االتفاقية بيف الفريقيف وعضو المجمس الوحيد او كؿ عضو مف االعضاء الثالثة بحيث يشار الى تتـ  

الشروط العامة المتعمقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كممحؽ بالشروط الخاصة لمعقد ، مع ادخاؿ اية 
 تعديالت يتفؽ عمييا فيما بينيـ .

المنفرد او لكٍؿ  عمى شروط التعييف عمى مقدار المكافلة لعضو المجمسيجب اف يتفؽ الفريقاف عند االتفاؽ  
 مف األعضاء الثالثة ، وايضًا عمى مقدار المكافأة الي مف الخبراء الذيف يستشيرىـ المجمس .

يجوز لمفريقيف مجتمعيف ، اذا اتفقا عمى ذلؾ في اي وقت ، احالة اي امر الى المجمس البداء الرأي حولو ،  
 يحؽ الي فريؽ أف يستشير " المجمس " في أي امر اال بموافقة الفريؽ االخر .   لكنو ال

اذا اتفؽ الفريقاف عمى ىذا النحو في أي وقت ، فيجوز ليما تعييف شخص او اشخاص بدالء وبتأىيؿ مناسب  
ذلؾ ، فإف ) ليكوف أو يكونوا بدالء ( لعضٍو او اكثر مف اعضاء المجمس. وما لـ يتفؽ الفريقاف عمى غير 

التعييف يصبح نافذًا في حالة استنكاؼ أي عضو عف العمؿ او انو اصبح غير قادر عمى اداء ميامو بسبب 
 العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انياء التعييف.

اذا حصمت أي مف ىذه الظروؼ ولـ يمكف قد تـ تعييف البديؿ ، فانو يجب تعييف العضو البديؿ باتباع نفس  
االجراءات التي تـ مف خالليا تعييف العضو االصيؿ ، مف حيث تسميتو والموافقة عميو وذلؾ بموجب احكاـ 

 ىذه " المادة " . 
ف ، وليس مف قبؿ أي مف صاحب العمؿ او المقاوؿ يمكف انياء تعييف أي عضو باتفاؽ الفريقيف مجتمعي 

باالنفراد . وما لـ يتـ االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ مف قبؿ الفريقيف ، فاف مدة تعييف " المجمس " ) بما في ذلؾ 
( نافذه ، إال اذا تـ  03/08كؿ عضو فيو ( تنتيي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنيا في المادة ) 

 خاصة او اتفاقية فض الخالفات عمى غير ذلؾ .النص في الشروط ال
 االخفاؽ في االتفاؽ عمى تعييف " المجمس:  (81/2)

Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 
 اذا انطبقت أي مف الحاالت التالية تحديدًا :

الفقرة االولى مف المادة ) لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف عضو المجمس المنفرد في الموعد المحّدد ضمف  - أ 
 ( ، او 81/8
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اخفؽ أي فريؽ في تسمية عضو ما ) لمموافقة عميو مف قبؿ الفريؽ االخر ( اذا كاف " المجمس" يتكوف  -ب 
 مف ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او

 اعاله ، او لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف العضو الثالث ) رئيس المجمس ( في الموعد المذكور -ج 
( يومًا مف انتياء ميمة العضو المنفرد  38لـ يتفؽ الفريقاف عمى تعييف أي عضو بديؿ خالؿ مدة )  -د 

لممجمس ، او احد االعضاء الثالثة لممجمس ، بسبب استنكافو او بسبب الوفاة او العجز عف اداء المياـ او 
التعييف أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط بسبب االستقالة او انياء التعييف، فعندىا ، تقـو جية 

بتعييف   –الفريقيف  بناًء عمى طمب أي مف الفريقيف أو كمييما وبعد اجراء التشاور الالـز مع كال –الخاصة 
ويكوف ىذا التعييف نيائيًا وقطعيًا ، كما يتعيف عمى الفريقيف أف يدفعا مكافلة ىذه  ،عضو المجمس ىذا

 ي الذي قد تـ تعيينو مناصفة.الجية أو الشخص الرسم

 

 اتخاذ القرار مف قبؿ مجمس فّض الخالفات ) المجمس (: (81/3)
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "                      

اذا نشأ خالؼ مف أي نوع كاف بيف الفريقيف ، فيما يتصؿ او ينشأ عف العقد عف تنفيذ االشغاؿ ، بما في  
ذلؾ أي خالؼ حوؿ أي شيادة أو تقديرات أو تعميمات أو رأي او تحديد قيمة مف قبؿ الميندس ، فإنو 

نو ، مع ارساؿ نسختيف مف يمكف الي فريؽ احالة الخالؼ خطيًا الى " المجمس " لدراستو واتخاذ قرار بشأ
ذلؾ االشعار الى الفريؽ االخر والميندس ، وعمى اف يتـ التنويو بأف احالة الخالؼ ىذه تتـ وفقًا الحكاـ 

 ىذه " المادة " . 
واذا كاف " المجمس " مكونا مف ثالثة اعضاء ، فإف المجمس يعتبر انو قد تسمـ اشعار احالة الخالؼ اليو  

 المادة " بالتاريخ الذي يتسمـ فيو رئيس المجمس مثؿ ىذا االشعار .  وفقًا الحكاـ ىذه "
يتعيف عمى الفريقيف اف يقدما الى المجمس كؿ المعمومات االضافية بدوف تواٍف ، واف يوفرا امكانية الدخوؿ  

بشأف ذلؾ الى الموقع والتسييالت المناسبة مما قد يطمبو " المجمس " لغرض تمكيف المجمس مف اتخاذ قرار 
 الخالؼ ، ويفترض ضمنًا اف المجمس ال يعمؿ كييئة تحكيـ.

( يوما مف تاريخ تسممو اشعارًا بإحالة الخالؼ اليو ، او 73يتعيف عمى " المجمس " خالؿ مدة ال تتجاوز )  
القرار خالؿ اية فترة اخرى يقترحيا المجمس ويوافؽ عمييا الفريقاف ، اف يتخذ قراره بشأنو ، ويشترط في ىذا 

اف يكوف معمال ، واف ينوه فيو عمى انو يتـ اصداره عماًل باحكاـ ىذه " المادة " . ويعتبر ىذا القرار ممزمًا 
لمفريقيف ويتعيف عمييما تنفيذه ما لـ وحتى تتـ مراجعتو بطريقة التسوية الوّدية او مف خالؿ اجراءات 

عف العقد او نقضو او انيائو ، فانو يتعيف عمى التحكيـ كما سيرد الحقًا ، وما لـ يكف قد جرى التخمي 
 المقاوؿ في مثؿ ىذه الحالة اف يستمر في تنفيذ االشغاؿ وفقًا الحكاـ العقد . 

( يومًا مف تاريخ تسممو لمقرار ، اف يرسؿ 87بقرار " المجمس "  فعميو خالؿ ) أحد الفريقيف ضاذا لـ ير  
( 73. واذا لـ يتمكف " المجمس " مف اصدار قراره خالؿ فترة الػ ) إشعارًا لمفريؽ االخر يعممو فيو بعدـ رضاه

يومًا ) او حسبما يتفؽ عميو خالفًا لذلؾ ( مف تاريخ تسممو طمب احالة الخالؼ اليو ، عندئذ يجوز ألي 
 ه . ( يومًا المنقضية ، اف يعمـ الفريؽ االخر بعدـ رضا73( يومًا التالية لفترة الػ )87فريؽ خالؿ فترة الػ )

في أي مف ىاتيف الحالتيف ، يتعيف بياف االمر المتنازع عميو واسباب عدـ الرضى في ذلؾ اإلشعار ، وكذلؾ  
 (و )81/6التنويو عمى انو يتـ اصداره بموجب احكاـ ىذه " المادة " . وباستثناء ما يرد تاليًا في المادتيف )

حكيـ حوؿ الخالؼ، اال اذا تـ اصدار االشعار بعدـ ( فإنو ال يجوز ألي فريؽ المباشرة بأجراءات الت 81/7
 الرضى عمى النحو المحدد في ىذه " المادة " . 

قراره المتعمؽ بأي أمر متنازع عميو ، ولـ يصدر إشعار بعدـ الرضا مف أي  أما اذا قاـ " المجمس " باصدار 
( يومًا مف بعد تاريخ تسممو لمقرار ، فإف قرار " المجمس " يصبح نيائيًا وممزما لكال 87فريؽ خالؿ )
 الفريقيف . 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : (81/4)
( اعاله ، فإنو يتعيف عمى الفريقيف محاولة تسوية 81/3اذا صدر اشعار بعدـ الرضى اعمااًل لممادة ) 

الخالؼ بشكؿ ودي ومالـ يتفؽ الفريقاف عمى خالؼ ذلؾ، فإنو يجوز البدء بإجراءات التحكيـ في أو بعد 
محاولة تسوية الخالؼ  اليـو السادس والخمسيف مف تاريخ ارساؿ االشعار بعدـ الرضى ، حتى لو لـ تتـ
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 بينيما وديًا .  
 " Arbitration"   التحكيػػـ : (81/5)
ما لـ يكف قد تمت تسوية الخالؼ وديًا ، فإف أي خالؼ حوؿ قرار " المجمس " ) اف وجد ( بشأنو، مما لـ  

   -يصبح نيائيًا وممزمًا، تتـ تسويتو) بواسطة التحكيـ الدولي(. وما لـ يتفؽ الفريقاف عمى غير ذلؾ، فانو :
 .( ، وI.C.Cعف غرفة التجارة الدولية )تتـ تسوية الخالؼ نيائيًا بموجب قواعد التحكيـ الصادرة   -أ 
تتـ تسوية الخالؼ مف قبؿ ىيئة تحكيـ مكونة مف ثالثة اعضاء يعينوف بموجب قواعد التحكيـ  -ب 

 المذكورة ، و 
 ( . 0/3تتـ اجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة في المادة ) -ج 
قيح اية شيادة او تقديرات او تعميمات او اراء او تتمتع ىيئة التحكيـ بصالحية كاممة لمكشؼ ومراجعة وتن 

تقييـ صدر عف الميندس ، وأي قرار صادر عف مجمس فّض الخالفات فيما يتعمؽ بالخالؼ ، عممًا بأنو ال 
شئ يمكف اف ينزع االىمية عف الميندس مف المثوؿ اماـ ىيئة التحكيـ لإلدالء بشيادتو او تقديـ ادلة في 

 .  أي امر متعمؽ بالخالؼ
كما ينبغي عدـ تقييد أي مف الفريقيف في االجراءات اماـ ىيئة التحكيـ بخصوص البينات او الحجب التي  

سبؽ طرحيا اماـ " المجمس " قبؿ اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدـ الرضى ، كما يعتبر أي 
 قراٍر  لممجمس " بّينو مقبولة في التحكيـ . 

يجوز المباشرة بالتحكيـ قبؿ او بعد انجاز االشغاؿ ، ويجب اف ال تتأثر التزامات أي مف الفريقيف أو  
 الميندس أو " المجمس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيـ اثناء تنفيذ االشغاؿ . 

 عدـ االمتثاؿ لقرار " المجمس " : (81/6)
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "     

 في حالة انو : 
 ( ، و 81/3لـ يقـ أي فريؽ بإرساؿ اشعار بعدـ الرضى خالؿ الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 اصبح قرار " المجمس " المتعمؽ بالخالؼ المنظور ) اف وجد ( نيائيًا وممزمًا ، و  -ب 
 اخفؽ أي فريؽ في االمتثاؿ ليذا القرار ،  -ج 
اف  –بػػػػػػػدوف االجحػػػػػػػاؼ بػػػػػػػأي حقػػػػػػػوؽ اخػػػػػػػرى قػػػػػػػد تكػػػػػػػوف لػػػػػػػو  –عندئػػػػػػػذ ، يمكػػػػػػػف لمفريػػػػػػػؽ االخػػػػػػػر  

( وفػػػػػػػي مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه 81/5يحيػػػػػػػؿ موضػػػػػػػوع عػػػػػػػدـ االمتثػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػذا الػػػػػػػى التحكػػػػػػػيـ بموجػػػػػػػب المػػػػػػػادة )
( المتعمقػػػػػػػػة 81/4( المتعمقػػػػػػػػة بقػػػػػػػػرار المجمػػػػػػػػس و )81/3الحالػػػػػػػػة ، ال تطبػػػػػػػػؽ احكػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػادتيف )

 بالتسوية الودية.
 انقضاء فترة تعييف ) المجمس(  : (81/7)

  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "          
اذا نشػػػأ أي خػػػالؼ بػػػيف الفػػػريقيف فيمػػػا يتصػػػؿ بالعقػػػد او ممػػػا ىػػػو ناشػػػئ عنػػػو او عػػػف تنفيػػػذ االشػػػغاؿ ،  

ولػػػـ يكػػػف ىنالػػػؾ وجػػػود " لمجمػػػس " فػػػّض الخالفػػػات " سػػػواء بسػػػبب انقضػػػاء فتػػػرة تعيينػػػو ، او لغيػػػر ذلػػػؾ 
 مف االسباب، فإنو : 

( المتعمقػػػػػة 81/4وال المػػػػػادة )( المتعمقػػػػػة بقػػػػػرار المجمػػػػػس ، 81/3ال يػػػػػتـ تطبيػػػػػؽ احكػػػػػاـ المػػػػػادة ) -أ 
 بالتسوية الودية ، و 

 ( . 81/5يمكف اف يحاؿ الخالؼ مباشرة الى التحكيـ بموجب احكاـ المادة ) -ب 
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 انجــضء انثانـث

  انشـــشوط انخاصـــح 
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 الفيرس 
  الشروط الخاصة - أ الجزء الثالث

 018 األحكػاـ العامة األول
 013 صاحب العمػػؿ الثاني
 014 المينػػػػدس الثمث
 015 المقػػػػػاوؿ الرابع
 017 المستخدموف والعماؿ السادس
 001 التجييزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 000 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ الثامن
 008 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 002 العمؿ تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العاشر

 004  المسؤولية عف العيوب الحادي عشر
 005 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة  الثاني عشر
 006 التغيػيرات والتعديالت الثالث عشر
 008 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ  السادس عشر  080 تعميؽ العمؿ وا 
 088 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 084 التأمػػػػػيف الثامن عشر
 085 المطالبات والخالفات والتحكيـ العشرون

 087 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 088 معمومات مطموبو مف المقاوؿ 
 022 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 023 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 0ج
 024 ممحؽ عرض المناقصة 8ج
 026 نموذج كفالة المناقصة 2ج
 027 نموذج اتفاقية العقد 3ج
 031 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعضو واحد (  4ج
 030 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء ( 5ج

 038 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 034 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ ( 6ج
 035 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب (نموذج ضماف  7ج
 036 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  8ج
 037 نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ االشغاؿ  01ج
 038 نموذج مخالصة ) االبراء (  00ج
 041 نموذج التزامات المقاوؿ 08ج
 040 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى  02ج
 048 بالدفعات الممنوعةإقرار متعمؽ  03ج

 042 الخاصة بالمقاوليف الشروط االضافية 
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 عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 فٍ انؼايهح انخطىط يغاساخ ػهً نهشكاب وانتُضَم انتحًُم نًىاقف انًؼذَُح انًظالخ إَشاء انًششوع:

يظهح وػششوٌ خًغح ( 52) ػذد – انشصُفح نىاء واألنىَح انًحافظاخ  

 

 

 

 

 

 

 ( 8107/   3 ) رقـ:المحمي  العطاء 
 

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

 
 تمهيد

يعتبر ىذا الجزء مف دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في ىذا     
 الجزء كشروط خاصة لمعقد .

إّف ما يرد في ىذه الشروط مف إضافة أو إلغاء أو تعديؿ عمى مواد الشروط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ بو بالقدر     
 أو يمغي أو يعّدؿ عمى تمؾ " المواد " . الذي يفسر أو يضيؼ
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 الشروط الخاصة     -أ

 األحكام العامة  -
 صاحب العمل -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 المستخدمون والعمال -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعميق العمل  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 تسّمم األشغال من قبل صاحب العمل -
 األشغال وتقدير القيمةكيل  -
 التغيـيرات والتعديالت -
 قيمة العقد والدفعات -
نهاء العقد من قبل المقاول -  تعميق العمل وا 
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -
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 الفصؿ األوؿ
 األحكام العامة 

  "General Provisions " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -الفرقاء واألشخاص : –( 0/0/8المادة )
 

 ( ما يمي :0/0/8/8يضاؼ إلى البند )
 " ويعتبر صاحب العمؿ الفريؽ األوؿ في العقد " 

 ) إضافي ( : –( 0/0/8/00البند )
 الموظؼ:

الموظؼ الرسمي أو المستخدـ أو الممثؿ أو الوكيؿ لدى صاحب العمؿ أو مف يمثمو صاحب العمؿ، و 
 يشمؿ ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة.

 

 ( 0/0/2/0البند )
 -يمغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تم النص في ممحق  ( يوماً 14يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ )

 عرض المناقصة عمى غير ذلك  .
 

 )إضافي(: –( 0/0/2/01المادة )
 :المدة المعقولة

ذا طرأت الحاجة 14هي المدة التي ال تزيد عن ) لتكون أكثر من تمك المدة فيجب أن ( يوما، أينما وجدت، وا 
 يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.

 

 المبالغ والدفعات : –( 0/0/3المادة )
 يضاؼ البنداف التالياف إلى نياية المادة :

 ) إضافي ( : –( 0/0/3/02البند )
 

 الدفعات األخرى :
 

ىي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية 
دفعيا المقاوؿ أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف " ويشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وصفًا 
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فعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبؿ المقاوؿ أو مفصاًل ليذه الدفعات األخرى وسببيا ، سواء تـ د
نيابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ فيما 

واإلحالة عمى المقاوؿ يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاوده نفسيا 
 أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعاًل. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 0/0/3/03البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
ىي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو 

وعود أو التعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ ىذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما قيمة مادية أو ال
إذا كاف ذلؾ تـ مف قبؿ المقاوؿ أو نيابة عنو أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مف مستخدمييـ ووكالئيـ أو 

تصرؼ بصفة رسمية أـ ال و ذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة ممثمييـ والتي تدفع إلى أي " موظؼ " سواء 
راـ العقد مف أجؿ بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة  نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلب

 تنفيذه فعاًل .
 التفسير : -(  0/8المادة )

 نياية المادة :تضاؼ الفقرة التالية إلى 
 " في كؿ شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ " بحيث يحسب الربح بنسبة

 ج( (. -05/3% ( مف ىذه الكمفة "  ) وىذه النسبة ال تنطبؽ عمى الربح الفائت الوارد في المادة )4)  
 

 اتفاقية العقد : –(  0/5المادة )
 األخيرة مف النص األساسي ويستعاض عنيا بالفقرة التالية :تمغى الفقرة 

اقية بموجب " كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يدفع رسـو الطوابع وغيرىا مف النفقات المشابية التي قد تتحقؽ عمى إبراـ ىذه االتف
 القوانيف النافذة " .

 
 الفصؿ الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 

 أفراد صاحب العمؿ : –(  8/2المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" فػػػػي حالػػػػة وجػػػػود مقػػػػاوليف آخػػػػريف يعممػػػػوف فػػػػي الموقػػػػع لصػػػػالح صػػػػاحب العمػػػػؿ ، فإنػػػػو يجػػػػب تضػػػػميف عقػػػػودىـ أحكامػػػػًا 
جػػػػود ىػػػػؤالء مماثمػػػػة لمتعػػػػاوف وااللتػػػػزاـ بتػػػػوفير إجػػػػراءات السػػػػالمة ، كمػػػػا يتعػػػػيف عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ أف يشػػػػعر المقػػػػاوؿ بو 

 المقاوليف اآلخريف " .
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 الترتيبات المالية لصاحب العمؿ : –(  8/3المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" تكوف الترتيبات المالية التي يقـو صاحب العمؿ بإشعار المقاوؿ عنيا متمثمة في كتاب التزاـ باإلنفاؽ عمى المشروع خالؿ مدة 
 االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ترتيبات أخرى حسب ظروؼ المشروع وطريقة تمويمو وخصوصياتو األخرى " .اإلنجاز ، إاّل إذا تـ 

 
 الفصؿ الثالث
 المهندس

" The Engineer " 
 : واجبات وصالحية الميندس –(  2/0المادة ) 

 

بحكـ الضرورة ويتعيف  عميو  يمارس الميندس الصالحيات المنوطة بو تحديدًا في العقد ، أو تمؾ المفيومة مف العقد ضمناً 
عالـ المقاوؿ خطّيًا بذلؾ  في األمور التالية : الحصوؿ عمى موافقة صاحب العمؿ المسبقة وا 

 
 إصدار التعميمات بتغيير . -0
 تمديد مدة اإلنجاز . -8
 تحديد تعويضات التأخير .  .8
 الموافقة عمى تعيػيف المقاوليف الفرعيػيف . -3
 العمؿ .إصدار األمر بتعميؽ  -4
 

 : استبداؿ الميندس –(  2/3المادة ) 
 

 -يمغى النص األصمي ويستعاض عنو بما يمي :
( يوما مف تاريخ االستبداؿ أف يشعر 87إذا اعتـز صاحب العمؿ استبداؿ الميندس ، فإنو يتعيف عميو قبؿ ميمة ال تقؿ عف )

ذا كاف لممقاوؿ اعتراض معقوؿ عميو فإنو المقاوؿ بذلؾ ، وأف يحدد في إشعاره اسـ وعنواف وتفاصيؿ خبرة  الميندس البديؿ . وا 
( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار صاحب العمؿ مع بياف التفاصيؿ  03يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ بذلؾ خالؿ )

ؿ باتخاذ القرار الذي المدعمة العتراضو. ولدى تسمـ صاحب العمؿ لمثؿ ىذا اإلشعار والتفاصيؿ المذكورة ، يقـو صاحب العم
 يرتئيو ويكوف قراره نيائيًا وباتًا .

 

 : ) إضافية (  –(  2/5المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
" لمميندس أو لممثؿ المقاوؿ أف يدعو كؿ منيما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمؿ ، ويتعيف عمى الميندس 

لى صاحب العمؿ ، مع مراعاة في مثؿ ىذه الحالة أف يسجؿ  محضرًا لحيثيات االجتماع ويسمـ نسخة منو لكؿ مف الحاضريف وا 
 أف تكوف المسؤوليات عف أية أفعاؿ مطموبة مف أي منيـ متوافقة مع أحكاـ العقد " .
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 الفصؿ الرابع 

 المقاول
   "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضماف األداء : –(  3/8المادة ) 
 

 يمغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة مف المادة األصمية ويستعاض عنو بالتالي :
 

لكتاب القبوؿ إاّل إذا نص عمى  ( يومًا مف تاريخ تسممو03يتعيف عمى المقاوؿ أف يقدـ ضماف األداء إلى صاحب العمؿ خالؿ )"
خالؼ ذلؾ ، وأف يرسؿ نسخة مف الضماف إلى الميندس . وبخالؼ ذلؾ يعتبر المقاوؿ مستنكفًا عف عرض مناقصتو ويحؽ 

 لصاحب العمؿ أف يصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ وأف تقدـ بيا.

العمؿ وأف يقدمو المقاوؿ حسب النموذج المرفؽ ينبغي أف يكوف ضماف االداء صادرًا مف دولة موافؽ عمييا مف قبؿ صاحب 
ذا كاف ضماف األداء كفالة بنكية فإنو يجب إصداره مف قبؿ بنؾ محمي مرخص ، كما يجب تعزيز أي  بيذه الشروط الخاصة . وا 

ذا لـ يكف الضماف بنموذج كفالة بنكية فإن و يتعيف ضماف صادر عف أي بنؾ أجنبي مف قبؿ أحد البنوؾ المحمية المرخصة . وا 
 أف يكوف صادرًا عف مؤسسة مالية مسجمة ومرخصة لمعمؿ في األردف وأف يكوف مقبواًل لدى صاحب العمؿ .

% مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػد ، أو أف 4بعػػػػد صػػػػدور شػػػػيادة تسػػػػمـ األشػػػػغاؿ يمكػػػػف أف تخفػػػػض قيمػػػػة ضػػػػماف األداء لتصػػػػبح بنسػػػػبة 
% مػػػف قيمػػػة العقػػػد ، أو تخفػػػيض قيمػػػة ضػػػماف 4يسػػػتبدؿ بيػػػا ضػػػماف إصػػػالح العيػػػوب ) كفالػػػة إصػػػالح العيػػػوب ( بواقػػػع  

 %( .4األداء إلى )
كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يتأكد مف أف يبقى ضماف األداء ساري المفعوؿ بالقيمة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة إلى أف 

ذا احتوت شروط الضماف عمى تاريخ النقضائو ، وتبيف بأّف المقاوؿ لف ي كوف مخواًل بتسمـ أي مف ينجز المقاوؿ األشغاؿ . وا 
ُُ . فإنو يتعيف عميو أف يقوـ  87شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبؽ الموعد النيائي لصالحية أي منيما بمدة ) ( يومًا
 . "بتمديد سرياف الضماف إلى أف يتـ إنجاز األشغاؿ أو إصالح العيوب حسب واقع الحاؿ 

 

 المقاولوف الفرعيوف : –(  3/3المادة ) 
 ضاؼ ما يمي إلى نياية " المادة " :ي
 

إّف الحػػػػػد األقصػػػػػى لمجمػػػػػوع المقػػػػػاوالت الفرعيػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػمح لممقػػػػػاوؿ الرئيسػػػػػي إيكاليػػػػػا إلػػػػػى المقػػػػػاوليف الفرعيػػػػػػيف ىػػػػػو 
% ( مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػد المقبولػػػػة وفقػػػػًا السػػػػعار العقػػػػد إاّل إذا كػػػػاف المقػػػػاوؿ الفرعػػػػي مطموبػػػػًا بموجػػػػب العقػػػػد ، وعمػػػػى 22)

بعرضػػػو كشػػػفًا يبػػػيف فيػػػو األعمػػػاؿ التػػػي سػػػيقـو بإيكاليػػػا إلػػػى المقػػػاوليف الفرعيػػػػيف مػػػع تحديػػػد النسػػػبة مػػػف  المقػػػاوؿ أف يرفػػػؽ
قيمػػػة العقػػػد لكمعمػػػؿ سػػػينفذ مػػػف قبػػػؿ أي مقػػػاولفرعي . عمػػػى المقػػػاوؿ أثنػػػاء فتػػػرة التنفيػػػذ تزويػػػد المينػػػدس وصػػػاحب العمػػػؿ 

التأكػػػد مػػػف عػػػدـ تجػػػاوز النسػػػبة المبينػػػة آنفػػػًا بنسػػػخ عػػػف جميػػػع عقػػػود المقػػػاوالت الفرعيػػػة ، كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس 
بالغ صاحب العمؿ عف أية مخالفات بيذا الخصوص .  وا 

مػػػف قػػػػانوف مقػػػاولي اإلنشػػػاءات، فيػػػػتـ اإللتػػػزاـ بالنسػػػبة التػػػػي  05فػػػي حػػػاؿ العطػػػاءات التػػػػي تنطبػػػؽ عمييػػػا أحكػػػػاـ المػػػادة 
 يقررىا مجمس الوزراء .
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 إجراءات السالمة : –(  3/7المادة ) 

 الفقرتاف التاليتاف إلى نياية المادة :تضاؼ 
" إذا كاف ىنالؾ عدة مقاوليف يعمموف في الموقع في نفس الوقت ، تػتـ إعػادة النظػر فػي قائمػة إجػراءات السػالمة المطموبػة مػف 

 المقاوؿ ، وفي ىذه الحالة يتـ تحديد التزامات صاحب العمؿ بشأنيا .
ًا ألحكػاـ كػودات البنػاء االلتزاـ بػأمور السػالمة العامػة واألمػور المتعمقػة بيػا " وفقػيتعيف عمى المقاوؿ وصاحب العمؿ والميندس 

 الوطني .
 توكيد الجودة : –(  3/8المادة ) 

إذا قػػرر صػػاحب العمػػؿ أّف ىنالػػؾ حاجػػة إلػػى وجػػود نظػػاـ لتوكيػػد الجػػودة فػػي األشػػغاؿ فإنػػو يتعػػيف بيػػاف ذلػػؾ فػػي ممحػػؽ عػػرض 
يػػراد التفاصػػيؿ فػػي وثػػائؽ العقػػد فػػاف لػػـ يػػتـ بيػػاف ذلػػؾ فػػال يكػػوف نظػػاـ الجػػودة المناقصػػة أو فػػي الشػػروط الخاصػػة اإل ضػػافية ، وا 

 مطموبًا..
 معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا: –(  3/81المادة ) 

 

إلػى  يجب أف يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كؿ بند مف المعدات أو المواد التي سيقـو صاحب العمؿ بتشػغيميا أو بتقػديميا
المقػػاوؿ بصػػورة مفصػػمة ، ولػػبعض أنػػواع التسػػييالت يتعػػيف تحديػػد األحكػػاـ األخػػرى لتوضػػيح نػػواحي المسػػؤولية والتأمينػػات فػػي 

 الشروط الخاصة اإلضافية .
 األمف في الموقع : –(  3/88المادة ) 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
يجػب تحديػد مسػؤولية صػاحب العمػؿ وكػؿ مػف المقػاوليف اآلخػريف الموجػوديف فػي  " إذا تواجد أكثر مف مقاوؿ في الموقع ، فإنو

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغاؿ المؤقتة )إضافية( : –(  3/84المادة ) 
 

 األشغاؿ المؤقتة :
دامتيػا  -أ وصػيانتيا وتشػغيميا ، فػي جػدوؿ يتـ بياف متطمبات األشغاؿ المؤقتة المطموب مف المقاوؿ تنفيذىا أو تقديميا وا 

 الكميات كبنود في قسـ األعماؿ التمييدية .
 كما يتعيف بياف أية أشغاؿ مؤقتة سيقـو صاحب العمؿ بتزويدىا . -ب

 
 الفصؿ السادس

 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour " 

 تعيػيف المستخدميف والعماؿ :  –(  5/0المادة ) 
 

 إلى نياية المادة .تضاؼ الفقرة التالية 
" يتعيف عمى المقاوؿ مراعاة األنظمة والقوانيف المتعمقة باستخداـ العماؿ األجانب وااللتزاـ باتباع القوانيف المحمية المرعية 

 بخصوص اإلقامة وتصاريح العمؿ المتعمقة بيـ " .
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 ساعات العمؿ : –(  5/4المادة ) 
 

 . تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة
" تكوف أياـ العمؿ خالؿ األسبوع : ) السبت ، األحد ، االثنيف ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمؿ يوميًا 

 بحيث ال يستثنى يـو السبت مف أياـ العمؿ األسبوعية " .
 

 مناظرة المقاوؿ :  –(  5/7المادة ) 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
لمتأكد مف حسف استعماؿ لغة االتصاالت ، يمكف تحديد نسبة المستخدميف لدى المقاوؿ الذيف يجب أف يستخدموا ىذه المغة " 

 بطالقة ، أو انو يتعيف عمى المقاوؿ توظيؼ عدد مناسب مف المترجميف  " .
 

 مستخدمو المقاوؿ : –(  5/8المادة ) 
 حسب ما ىو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.لتحديد أعداد ومؤىالت جياز المقاوؿ المنفذ ، 

 

 ) إضافية ( :  –(  5/08المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
يتعيف عمى المقاوؿ في كؿ وقت أف يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدميف والعماؿ العامميف في الموقع 

ى الصحة . كما يتعيف عميو أف يوفر أدوية  الوقاية المناسبة مف أذى الحشرات والقوارض ، وأف يقمؿ مف خطرىا عم
 ضدىا لمستخدميو وأف يتقيد بأية تعميمات صادرة عف أي سمطة صحية محمية ، بما فييا استعماؿ مبيدات الحشرات .

 

 المخدرات والمشروبات الكحولية : حظر تعاطي -ب
كحولية أو مخدرات ، أو أف يسمح أو يتغاضى يحظر عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ أي مشروبات 

 عف قياـ عمالو ومستخدميو أو عماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف بتعاطييا في الموقع .
 

 : حظر استعماؿ األسمحة -ج
يحظر عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ ، أو أف يستعمؿ فيو أية أسمحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة 

ذه ويجب عميو أف يمنع عمالو ومستخدميو وعماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف مف حيازة ىيمنعيا القانوف ، 
 األسمحة والذخائر في الموقع .

 
 زاـ بالعطؿ الرسمية :احتراـ الشعائر الدينية وااللت -د

 لشعائر الدينية المتعارؼ عمييا .عمى المقاوؿ أف يتقيد بأياـ األعياد الرسمية وأف يراعي ا
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 الفصؿ السابع 
 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 طريقة التنفيذ : –(  6/0المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" إذا كانت األشغاؿ تنفذ بقروض مف قبؿ مؤسسة مالية تقتضي قواعدىا إلزاـ صاحب العمؿ بشراء بعض التجييزات أو المواد 
مف أسواؽ محددة وضمف شروط محددة فيتـ االلتزاـ بذلؾ ، حسب ما ىو منصوص عميو في بياف " دوؿ المصدر المؤىمة " 

Eligible Source Countries  " 
 

 
 االختبار : –(  6/3المادة ) 

 

 

إيضاحا لما ورد في ىذه المادة  فإّف المقاوؿ يتحمؿ  تكاليؼ ما يترتب عمى إجراء االختبارات المنصوص عمييا في العقد ) بما 
 فييا المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .

 
 الفصؿ الثامف

 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ
   "Delays and Suspension ,Commencement " 

 
 مدة اإلنجاز : –(  7/8المادة ) 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
ذا كانت األشغاؿ سوؼ يتـ تسمميا عمى مراحؿ ، فإنػو يجػب تحديػد تمػؾ المراحػؿ كأقسػاـ فػي ممحػؽ عػرض المناقصػة أو فػي  " وا 

 الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 برنامب العمؿ : –(  7/2المادة ) 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
 ( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار الميندس بضرورة تقديميا .03" يتعيف عمى المقاوؿ أف يقّدـ برامب العمؿ المعّدلة خالؿ )
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 تعويضات التأخير : –(  7/6المادة ) 
االضافية عمى قيمة تعويضات التأخير لكؿ قسـ مف االشغاؿ وكيفية ينص في ممحؽ عرض المناقصة او في الشروط الخاصة 

 احتسابيا في حالة التراكـ .
 

 ) إضافية( : –(  7/02المادة ) 
 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمؿ تسػتدعي إشػغاؿ  المشػروع فػي وقػت مبكػر ، تكػوف قيمػة  " مكافػأة اإلنجػاز المبكػر حسػب مػا ىػو 

 وفي حاؿ وجودىا فإنو يتـ تفصيؿ ذلؾ في الشروط الخاصة االضافية .منصوص عميو " في ممحؽ عرض المناقصة ، 
 
 

 الفصؿ التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "CompletionTests on  " 
 

 التزامات المقاوؿ : –(  8/0المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .

ذا كانػت  " يتعيف أف ينص في " المواصػفات " عمػى تحديػد االختبػارات التػي يجػب إجراؤىػا قبػؿ إصػدار شػيادة تسػمـ األشػغاؿ ،  وا 
متطمبات االختبارات يجب أف تأخذ في الحسباف أّف بعض أجزاء األشػغاؿ األشغاؿ سوؼ يتـ اختبارىا وتسمميا عمى مراحؿ ، فإفّ  

 غير مكتممة " .
 

 

 الفصؿ العاشر
 تسمم األشغال من قبل صاحب العمل 
"Over -Employers Taking   " 

 تسمـ األشغاؿ وأقساـ األشغاؿ :  –(  01/0المادة ) 
 

 -..... ( إلى نياية المادة ويستعاض عنيا بما يمي : تمغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بػ ) يتعيف عمى الميندس
 
عندما يتـ إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أي قسـ منيا " حسبما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة " ، وبحيث يمكف  -أ

"االختبارات عند اإلنجاز" المطموبة  استعماليا لمغاية التي أنشئت مف أجميا بشكؿ مناسب ، ويتبيف أنيا قد إجتازت
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رساؿ نسخة مف اشعاره إلى صاحب العمؿ ( عمى أف يرفؽ  بموجب العقد ، فيجوز لممقاوؿ أف يشعر الميندس بذلؾ ) وا 
 بيذا األشعار تعيدًا منو بإنجاز أية إصالحات أو أعماؿ متبقية بالسرعة الالزمة خالؿ فترة اإلشعار بالعيوب .

 عار المشار إليو والتعيد الخطي المرفؽ بو طمبًا مقدمًا إلى الميندس إلصدار شيادة تسمـ األشغاؿ .ويعتبر ىذا األش 
( يومًا مف تاريخ تسممو طمب المقاوؿ بالكشؼ عمى األشغاؿ ، ويقدـ تقريرًا بنتيجة كشفو إلى 03يقـو الميندس خالؿ )   -ب

رساؿ نسخة عنو إلى الم قاوؿ ( ، فإما أف يشيد بأّف األشغاؿ قد أنجزت وأنيا في صاحب العمؿ خالؿ ىذه المدة ) وا 
وضع قابؿ لمتسمـ ، أو أف يصدر تعميمات خطية إلى المقاوؿ يبيف فييا األمور التي يترتب عمى المقاوؿ استكماليا قبؿ 

غاؿ بشكؿ مقبوؿ إجراء عممية التسمـ ، ويحدد لممقاوؿ الفترة الزمنية الالزمة الستكماؿ األعماؿ المتبقية وتصحيح األش
 لدى الميندس 

( يومًا األنفة الذكر دوف أف يقدـ الميندس تقريرًا بنتيجة كشفو إلى صاحب العمؿ يقـو 03) وفي حاؿ انقضاء مدة )
صاحب العمؿ بالتحقؽ مف الواقع بالطريقة التي يختارىا ولو اف يشكؿ لجنة تسمـ األشغاؿ أو الطمب مف المقاوؿ 

 ًا الجراء عممية التسمـ وتحديد تاريخ التسمـ ( .باستكماؿ االعماؿ تمييد
   
يوما مف تسممو تقرير الميندس ) الذي يشيد فيو بأّف األشغاؿ قد تـ إنجازىا وأنيا في ( 80) يقـو صاحب العمؿ خالؿ   –ج 

عمى أف ال يتجاوز ( يومًا المشار الييا اعاله 03)ػ بعد انقضاء مدة الوضع قابؿ لمتسمـ ( بتشكيؿ لجنة تسمـ األشغاؿ 
) ويكوف الميندس أحد أعضائيا ( ويبمغ المقاوؿ بالموعد المحدد لمعاينة األشغاؿ ، وفي   –عدد أعضائيا عف سبعة 

أثناء ذلؾ يقـو الميندس مع المقاوؿ بإعداد ما يمـز مف كشوؼ وبيانات وجداوؿ ومخططات الزمة لتسييؿ ميمة 
 .المجنة

، ( يوما المحددة في الفقرة )ج( 80يؿ لجنة استالـ االشغاؿ خالؿ فترة الػ )صاحب العمؿ عف تشكفي حاؿ تخمؼ  -
( مع التزاـ المقاوؿ التاـ 01/0فعندىا يجب اعتبار المشروع قد قد تـ تسممو )وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/

 باستكماؿ جميع االعماؿ الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
 

( أياـ مف تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضور المقاوؿ أو مف يفوضو ، ومف ثـ تقـو بإعداد 01خالؿ ) تقـو المجنة -د
، ويوقع عميو أعضاء المجنة والمقاوؿ أو وكيمو المفوض ، وتسمـ نسخ منو إلى كؿ مف صاحب  محضر تسمـ األشغاؿ

عدادالعمؿ والمقاوؿ والميندس ، وفي حالة تخمؼ المجنة عف إجراء المع ( يومًا 87)التقرير خالؿ مدة أقصاىا  اينة وا 
مف تاريخ انتياء المدة المحددة آنفًا ، عندئٍذ يعتبر في ىذه الحالة تاريخ التسمـ ىو تاريخ تقرير الميندس المشار اليو 

 في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

( أياـ مف توقيع المحضر المتضمف تسمـ األشغاؿ أف يصدر شيادة تسمـ 6يتعيف عمى الميندس خالؿ ) -ىػ
األشغاؿ / محددًا فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بموجب العقد ، ويعتبر ىذا التاريخ ىو تاريخ بدء فترة اإلشعار 
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تبقية واإلصالحات المطموبة مف بالعيوب ، كما يتعيف عمى الميندس أف يرفؽ بالشيادة كشفًا باألعماؿ الم
 المقاوؿ والتي يتعيف عمى المقاوؿ أف ينفذىا خالؿ مدة محددة مف بدء فترة األشعار بالعيوب .

 

( أياـ مف تاريخ  6يحؽ لممقاوؿ إبداء مالحظاتو أو اعتراضو عمى تقرير المجنة ، عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ )  -و
لميندس الذي يتعيف عميو دراسة األمر وتقديـ تنسيبو إلى صاحب توقيع التقرير ويقدـ اعتراضو خطيًا إلى ا

 العمؿ .
 

 الفصؿ الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

ILITYBDEFECTS LIA 
 "Performance Certificate"( شيادة االداء :00/8المادة )

 
 إضافة الجممة التالية إلى نياية المادة: 
 (.تأخر صاحب العمؿ بإصدار ىذه الشيادة بعد انتياء الفترة المحددة) وتعتبر األشغاؿ مقبولة عقديا في حاؿ 

 
 الفصؿ الثاني عشر

 كيل األشغال وتقدير القيمة 
"Measurement and Evaluation   " 

 
 

 تقدير القيمة :  –(  08/2المادة ) 
 

 -تمغى الفقرتاف ) أ ، ب ( مف ىذه المادة ويستعاض عنيما بما يمي :
 

% ( مف الكمية المدونة في جدوؿ الكميات أو في أي 81إذا اختمفت الكمية المكالة ليذا البند بما يزيد أو ينقص عف )  -أ
% مف 0جدوؿ مسّعر آخر ، وكاف حاصؿ ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد ليذا البند يتجاوز 

 ارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت أو قيمة العقد المقبولة ، وأّف ىذا البند لـ تتـ اإلش

 -ب
 إّف العمؿ صدر بشأنو تعميمات بتغيػير بموجب أحكاـ الفصؿ " الثالث عشر " ، و   -0
 أنو ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ، و - 8
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بند مف بنود العقد ، أو أّف  أنو ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّف طبيعة العمؿ فيو ليست متشابية مع أي -2 
 العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظروؼ مشابية لظروفو .

 
يتـ اشتقاؽ سعر الوحدة الجديد مف أسعار بنود العقد ذات الصمة ، مع تعديالت معقولة لشموؿ أثر األمور الموصوفة  

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

 لتنفيذ العمؿ ، مضافًا إلييا ربح معقوؿ ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .
لى أف يحيف وقت االتفاؽ عمى سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنو يتعيف عمى ال ميندس أف يقـو بوضع سعر وحدة وا 

 -في كؿ األحواؿ يتـ تطبيؽ سعر الوحده الجديد عمى النحو التالي : مؤقت ألغراض شيادات الدفع المرحمية
 
 في حالة الزيادة يطبؽ السعر الجديد عمى الكمية التي تزيد عف الكمية المدونة في الجداوؿ ، و  -أ
 ى الكميات المنفذة فعاًل .في حالة النقصاف يطبؽ السعر الجديد عم -ب

 
 لفصؿ الثالث عشر

 التغيـيرات والتعديالت 
"Variations and Adjustments   " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التعديالت بسبب تغير التكاليؼ :  –(  02/7المادة ) 

 

 يمغػػى الػػنص األساسػػي مػػف الفقػػػرة الثالثػػة والتػػي تبػػدأ بػػػػ ) يػػتـ احتسػػاب التعػػديؿ .... ( إلػػػى نيايػػة المػػادة ، ويسػػتعاض عنػػػو 
 -بما يمي :

 -يتـ احتساب التعديؿ في التكاليؼ الناجمة عف تعديؿ األسعار وفقًا لألسس التالية  :
والواردة فػي ي أسعار المواد المحددة في جدوؿ بيانات التعديؿ لتي تدخؿ في صمب األشغاؿ الدائمة إذا حصؿ أي تغيػير ف -أ

بعد موعد التاريخ األساسي فإّف أسعار البنود المتعمقػة بيػا تػتـ مراجعتيػا لغايػات حسػاب أي تعػديؿ  جدوؿ بيانات التعديؿ
 -سواء بالزيادة أو النقصاف وفقًا لما يمي :

 إذا تـ التغيػير بناء" عمى قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة مف قبؿ الدولة و/ أو  -0
بناء" عمػى النشػرات الدوريػة التػي تصػدرىا " وزارة األشػغاؿ العامػة واإلسػكاف " بعػد األخػذ بػرأي إحػدى المجػاف الفنيػة  -8

طػػرؽ ، االبنيػػة ، الكيربػػاء ، الميكانيػػؾ ، الميػػاه لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت المقػػاوالت الرئيسػػية ) الالدائمػػة المختصػػة 
والصػرؼ الصػحي ( وذلػػؾ بالنسػبة ألسػعار المػػواد غيػر المسػّعرة مػػف قبػؿ الدولػة يػػتـ تكميفيػا مػف قبػػؿ وزيػر األشػػغاؿ 

 -العامة واإلسكاف ويكوف أحد أعضائيا مندوبًا عف نقابة المقاوليف ، وتتضمف ما يمي :
المصػنعة محميػًا حسػب فتػرات التغيػر فػي االسػعارمبينًا فييػا تػاريخ الػواردة فػي جػدوؿ بيانػات التعػديؿ أسعار المواد   -

 تغيّػر األسعار استنادًا إلى أسعار المواد المعمنة مف قبؿ الشركات المنتجة ليذه المواد .
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النشػرات مبينػًا فييػا تػاريخ أسعار المواد الواردة في جدوؿ بيانات التعديؿ المستوردة مف خارج المممكة حسب  -
تغيػير األسعار استنادًا إلى المعمومػات المقدمػة مػف الجيػات الرسػمية مثػؿ البيانػات الجمركيػة أو االعتمػادات 

 أو اسعار بمد المنشأ أو غيرىا مف البيانات .

واء بالزيػػادة أو ، يػػتـ التعػػديؿ فػػي أسػػعار بنػػود العقػػد سػػ ( مػػف الشػػروط العامػػة02/7بػػالرغـ ممػػا ورد فػػي المػػادة ) -2
بحيػث يضػاؼ الػى أو يحسػـ مػف المقػاوؿ فػرؽ  النقصاف إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جػدوؿ بيانػات التعػديؿ

 أسعار المواد  الناجـ عف تغّير األسعار .
 ( أنفػػػًا وكػػػذلؾ الفقػػػرة 02/6عمػػػى أف ال يشػػػمؿ ىػػػذا التعػػػديؿ فػػػي السػػػعر أي فػػػرؽ نػػػاتب عػػػف تطبيػػػؽ المػػػادة )

 الحقًا ، ويتـ القرار حوؿ تعديؿ األسعار مف قبؿ وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف . ب( – 02/7)
المقصػػودة بػػالفقرة )أ( أعػػاله والمشػػمولة بالتعويضػػات بمػػا  يػػتـ تحديػػد المػػواد المحػػددة فػػي جػػدوؿ بيانػػات التعػػديؿ -

 عرض المناقصة .يتناسب وطبيعة المشروع مف بيف المواد المدرجة في جداوؿ بيانات التعديؿ في ممحؽ 
إذا حصؿ أي تعديؿ في اسعار صرؼ الدينار سواء بالزيادة او النقصاف مقابؿ الدوالر االمريكي او اليػورو ممػا   -ب

يعمنو البنؾ المركزي فػي المممكػة  حسػب النشػرة اليوميػة الصػادرة عػف البنػؾ المركػزي عػف تمػؾ االسػعار المعمنػة 
العروض  ، فيتـ تعويض المقاوؿ أو الحسـ منو فػرؽ اسػعار تبػادؿ الػدينار  قبؿ يـو واحد مف آخر موعد اليداع

مقابػػؿ الػػدوالر األمريكػػي أو اليػػورو عنػػد دفػػع أثمػػاف المػػواد والتجييػػزات التػػي تػػدخؿ فػػي صػػمب األشػػغاؿ الدائمػػة 
قات والمشػػتراة مػػف األسػػواؽ األجنبيػػة ، ويقتضػػي فػػي ىػػذه الحالػػة مراعػػاة الشػػروط التاليػػة عنػػد دفػػع االسػػتحقا

 -بالدينار األردني :
الساسػػي ا% مػف القيمػػة األساسػية لسػعر التبػادؿ اعتبػارًا مػف التػاريخ 8أف ال يقػؿ التغّيػر فػي السػعر عػف  -0

 اليداع العروض .
أف يػػتـ حصػػر كميػػات المػػواد المحّضػػرة فػػي الموقػػع ويػػتـ احتسػػاب التغّيػػر فػػي االسػػعار لغايػػات الحسػػـ او  -8

إلنجػاز األشػغاؿ بعػد تػاريخ تغّيػر سػعر تبػادؿ العممػة وبحيػث ال يػدفع فػرؽ التعويض عف الكميات الالزمة 
 لمفاقد أو اإلضافات في تمؾ المواد أو التجييزات اآللية .

 ال يحسب لممقاوؿ أي تعويض عف المصاريؼ اإلدارية واألرباح . -2
ف عػفػي جػدوؿ الكميػات ال يحسب أي أثر لتغّير السعر فػي أي مػادة تقػؿ قيمػة بنػد األشػغاؿ المتعمػؽ بيػا  -3

 %  نصؼ بالمائة مف " قيمة العقد المقبولة " .1,4
ال تطبؽ التعويضات المنصوص عمييا في الفقرة ) ب ( أعاله عمػى أي مقػاوؿ يتقاضػى جػزءا" مػف اسػتحقاقاتو  -ج

 بالعمالت األجنبية " .
المسػتخدمة فػي المشػاريع اإلنشػائية إذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمة لتشغيؿ معدات المقاوؿ فػي األشػغاؿ  -د

عف األسعار المعمنة لممحروقات قبؿ يـو واحد مف آخػر موعػد إليػداع العػروض  فيػتـ تعػديؿ أسػعار بنػود العقػد 
ذات الصػػمة بالزيػػادة أو النقصػػػاف حسػػب طبيعػػة الحػػػاؿ وذلػػؾ وفػػػؽ معػػادالت يصػػدرىا وزيػػػر األشػػغاؿ العامػػػة 

 ( مف ىذه المادة .8-ة المشكمة المشار الييا في الفقرة )أواإلسكاف بناًء عمى تنسيب المجنة الفني
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بالرغـ ممػا ورد فػي الفقػرة )أ( حػوؿ التػاريخ االساسػي ، إذا تغيػرت أسػعار اإلسػفمت المسػتخدمة فػي المشػاريع  -ىػ
 اإلنشائية قبؿ يـو واحد مف آخر موعد اليداع العروض ، فيتـ تعديؿ اسعار بنػود العقػد ذات الصػمة بالزيػادة او

 يصدرىا وزير االشغاؿ العامة واالسكاف . النقصاف حسب طبيعة الحاؿ وذلؾ وفؽ المعادلة التي 
د ( عمى أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصمة لتوريد المحروقػات المػوردة لممشػروع لغايػات  تطبؽ الفقرة  ) -و

 تنفيذ األشغاؿ .
اإلنشػػائية الرئيسػػية بالزيػػادة فػػي فتػػرة التػػأخير غيػػر المبػػررة إلنجػػاز ال يػػتـ التعػػويض فػػي حػػاؿ تعػػديؿ المػػواد  -ز (0)

 األشغاؿ، وأف يتـ الحسـ في حاؿ تعديؿ أسعار المواد الرئيسية بالنقصاف في حاؿ التأخير غير المبررة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 85/8/8108ريخ (تا5/00/0/3843التعديالت بسبب تغير التكاليؼ وذلؾ بموجب قرار رئاسة الوزراء رقـ )-(02/7تـ تعديؿ الفقرة )ز(مف المادة )(0)

  

 الفصؿ الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 الدفعة المقدمة :  –(  03/8المادة ) 

 تطبؽ ىذه المادة عمى المشاريع التي ينص في ممحؽ عرض المناقصة عمى إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاوؿ بخصوصيا :
" يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتيي بػ " إلى ذلؾ الوقت الذي يتـ عنده استرداد  تمغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بػ

 -" الدفعة المقدمة " بالكامؿ ويستعاض عنيا بالتالي :
 

 -يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة مف المقاوؿ عمى النحو التالي  :
 ف قيمة كؿ شيادة دفع " .% م01" تسدد قيمة الدفعة المقدمة عمى أقساط بنسبة 
 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :

المقاوؿ  % مف قيمة العقد المقبولة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إستكماؿ4يتـ صرؼ القسط الثاني مف الدفعة المقدمة بنسبة 
 تزويد الموقع بالمعدات والتجييزات والمواد المطموبة لمباشرة العمؿ بصورة فعمية بموجب شيادة مف الميندس .

" إذا ثبت لصاحب العمؿ أّف المقاوؿ استغؿ الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاؽ المشروع ، فإنو يحؽ لصاحب العمؿ مصادرة 
 ر عف أي معارضة مف جانب المقاوؿ " . كفالة الدفعة المقدمة فورًا بصرؼ النظ

 تقديـ طمبات الدفع المرحمية :  –(  03/2المادة ) 
 -يضاؼ إلى نياية المادة ما يمي :

 " كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ عندما يقدـ الكشؼ إلى الميندس بصورتو المكتممة " .
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 الدفعات المتأخرة :  –(  03/7المادة ) 

 -رة الثانية مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :تمغى الفق
%( ويتـ تعديميا بالزيادة أو النقصاف بموجب أي تعديالت يتـ إدخاليا عمى قانوف أصوؿ 4" تحسب نفقات التمويؿ بنسبة )

 المحاكمات المدنية ويتعيف دفعيا بالعمالت المحددة ليا " .
 رد المحتجزات :  –(  03/8المادة )   

 -النص األساسي ويستعاض عنو بما يمي :يمغى 
% ( مف المبمغ المحتجز مقابؿ كفالة خاصة بعد أف تصؿ قيمة 41إذا تمت  موافقة صاحب العمؿ فإنو يمكف استبداؿ )

 %( مف الحد األقصى المحدد في ممحؽ عرض المناقصة .51المحتجزات إلى ) 
تطبيؽ ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسمـ األشغاؿ وعند تقديـ ضماف  يتـ رد كامؿ قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حاؿ

 إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
 

 كشؼ دفعة اإلنجاز ) عند تسمـ األشغاؿ ( :  –(  03/01المادة ) 

 

 يضاؼ الى المادة :
 ويتعيف عمى المقاوؿ عند تسممو ىذه الدفعة أف يقدـ إقرارًا بالمخالصة حسب النموذج المرفؽ بيذه الشروط 

 (. 01 –) نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ رقـ )ج 
 

 المخالصة :  –(  03/08المادة ) 
 

 يضاؼ ما يمي بعد مصطمح ) ضماف األداء ( :
 ، حسب واقع الحاؿ ( . ) أو ضماف إصالح العيوب

 
 الفصؿ السادس عشر

نهاء العقد من قبل المقاول   تعميق العمل وا 
"Suspension and Termination by Contractor   " 

 
 حؽ المقاوؿ في تعميؽ العمؿ :  –(  05/0المادة ) 

 

 -تمغى الفقرات الثالث األولى مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
 

( ، أو لـ يتقيد صاحب العمؿ بمواعيد الدفعات 03/5الميندس في تصديؽ أي شيادة دفع بموجب أحكاـ المادة ) " إذا اخفؽ 
( يومًا إلى 80بعد توجيو أشعار بميمة ال تقؿ عف)  –( ، فإنو يجوز لممقاوؿ 03/6المستحقة لممقاوؿ عماًل بأحكاـ المادة ) 

التنفيذ ( ما لـ يتسمـ المقاوؿ شيادة الدفع ، أو الدفعة المستحقة حسب صاحب العمؿ أف يعمؽ العمؿ ) أو أف يبطئ عممية 
 واقع الحاؿ ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 إّف إجراء المقاوؿ ىذا ، ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات التمويؿ التي قد تتحقؽ لو بموجب أحكاـ المادة 
 ( . 05/8)  ( ، وال بحقو في إنياء العقد عماًل بأحكاـ المادة03/7)

إذا تسمـ المقاوؿ الحقًا إلشعاره شيادة الدفع أو الدفعة المستحقة لو قبؿ قيامو بتوجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعيف عميو أف 
 يستأنؼ العمؿ المعتاد وبأسرع وقت ممكف عمميًا .
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 :تضاؼ الفقرة التالية في نياية ىذه المادة 

 
( مف العقد أف يعمـ صاحب العمؿ عف 03/2تقديـ طمب شيادة الدفعة بموجب المادة ) ( أياـ مف تاريخ 2عمى المقاوؿ وخالؿ )

 تاريخ تقديـ طمب  " شيادة الدفعة "  إلى الميندس .
 

 إنياء العقد مف قبؿ المقاوؿ :  –(  05/8المادة ) 

 

الحالتاف ) و ، ز( في السطر الثاني  و ( ، تعّدؿ –تمغى الفقرة )أ( مف حاالت إنياء العقد . وترقـ الفقرات المتبقية مف ) أ 
 والعشريف إلى ) ىػ ،  و ( .

 
 

 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضاؼ المواد التالية في نياية الفصؿ :
 

 ) إضافية ( :  –(  06/6المادة ) 

 الضماف اإلنشائي لممشروع :
( مف القانوف 680– 677يكوف المقاوؿ مسؤواًل لمدة عشر سنوات عف الضماف اإلنشائي لممشروع وفقًا ألحكاـ المواد ) 

 المدني األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 06/7المادة )
 

 استعماؿ المواد المتفجرة :

ينبغي عمى المقاوؿ اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعميمات المينػدس واألنظمػة والقػوانيف الصػادرة عػف السػمطة المختصػة 
تخزينيا وغير ذلؾ مما قد يحتاج إليو في تنفيذ التزاماتو الواردة في ىػذا العقػد في كؿ ما يتعمؽ باستعماؿ المواد المتفجرة ونقميا و 

 ، وينطبؽ ىذا عمى جميع المواد القابمة لالشتعاؿ أو التي يوجد خطر في استعماليا ونقميا وتخزينيا .
جػراء جميػع االتصػاالت مػع مختمػؼ السػمطات  والمصػادر ذات العالقػة قبػؿ ينبغي عمى المقاوؿ تأميف التصاريح الالزمة  لػذلؾ، وا 

قيامو بأعماؿ التفجير وعميو أف يتقيػد بالتعميمػات الرسػمية التػي تعطػى لػو بيػذا الشػأف  كمػا عميػو أف يطمػع المينػدس أو ممثمػو 
عمى الترتيبات واإلجراءات التي يتخذىا بخصوص خزف ونقؿ المتفجرات وأعماؿ التفجير، مع العمػـ أّف ىػذه الترتيبػات واإلجػراءات 

  تعفي المقاوؿ مف أي مف مسؤولياتو والتزاماتو وفقًا لمقوانيف واألنظمة والتعميمات المتعمقة بالتفجيرات . ال
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 ) إضافية ( :  –(  06/8المادة ) 
 الرشوة :

إّف ممارسة المقاوؿ أو أي مف مقاوليو الفرعيػيف أو أي مف مسػتخدمييـ لمرشػوة بػأي شػكؿ مػف أشػكاليا ألي مػف جيػاز صػاحب 
العمؿ أو الميندس أو الجياز التابع لو يكوف سببًا " كافيًا " إللغاء ىذا العقد وغيره مف العقػود التػي يػرتبط بيػا المقػاوؿ بصػاحب 

القانونية الناجمة عف ذلؾ ويعتبر في حكـ الرشوة أي عمولة أو ىدية تمنح ألي مف صاحب العمؿ العمؿ ، ىذا عدا المسؤوليات 
أو المينػدس أو مسػػتخدميو بقصػػد الحصػػوؿ عمػػى أي تعػػديؿ أو تبػػديؿ فػػي األشػػغاؿ ، أو عمػػى مسػػتوى المصػػنعية ، أو لمحصػػوؿ 

و عػف أي خسػارة تػنجـ عػف إلغػاء ىػذا العقػد عمى أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمؿ الحؽ في استيفاء أي تعويض يستحؽ لػ
 ليذا السبب ويمكنو خصـ قيمة ذلؾ مف أي مبمغ يستحؽ لممقاوؿ بذمتو أو مف ضماناتو . 

 
 الدفعات األخرى :  –(  06/8/0المادة ) 

لتي تـ دفعيا لقد صرح المقاوؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى المرفؽ بيذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " وا -أ
أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخريف وعمى المقاوؿ تقديـ وصؼ مفصؿ ليذه الدفعات األخرى وسببيا سواء تـ دفعيا 
أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمو أو نيابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو الفرعيػيف أو وكالئيـ أو 

إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا ممثمييـ ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة  
 أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات  التي تجري إلبراـ العقد أـ مف أجؿ تنفيذه فعاًل .

ي ذلؾ عمى كما ويتعيد المقاوؿ بأف يقدـ تصريحًا خطيًا إلى صاحب العمؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات أخرى بما ف 
سبيؿ المثاؿ وصفًا مفصاًل لسبب ىذه الدفعات األخرى وذلؾ بتاريخ قيامو بالدفع أو تاريخ إلزامو بالدفع أييما يحدث أواًل 

. 
يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف اإلجراءات  -ب

 وذلؾ بمحض حريتو واختياره :التالية أو جميعيا 
 ( مف العقد . 04/8أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -0
 .أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى  -8
ي مبمغ الدفعات األخرى ويقر أف يطالب المقاوؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ضعف -2

 المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة .
ذه الفقرة ) ىمع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب   

 مجموع مبالغ الدفعات األخرى .ب ( لف يتجاوز ) ضعفي (  
 

يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف مف الباطف أو المجيزيف أو المستشاريف فيما  -ج
يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف 

قرتيف المشار إلييما شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد نصوص الف
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مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء المقاوليف مف الباطف أوالمورديف أو المستشاريف ، كما يتعيد المقاوؿ أف يزود صاحب العمؿ 
 التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد 

ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات األخرى إذا كانت  -د
ؽ القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ، وأّف حقوؽ صاحب العمؿ المنصوص عمييا في المادة ىي باإلضافة إلى أي حقو

 . المممكة قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في
 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد .  -ىػ
 

 الدفعات الممنوعة :  –(  06/8/8المادة ) 
 

لقد صرح المقاوؿ وتعيد لصاحب العمؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة بأنو لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع أي مف  -أ
" الدفعات الممنوعة " سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ المقاوؿ أو 

بة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، إلى صاحب نيابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو الفرعيػيف أو نيا
العمؿ ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي " موظؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال 

اإلحالة وذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو 
 عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعاًل . 

كما يتعيد المقاوؿ بأف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة  
ف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي " وسواء أكاف ذلؾ مف قبؿ المقاوؿ نفسو أو مقاوليو الفرعيػيف أو أي م
 موظؼ " فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف اإلجراءات  -ب
 ياره .التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واخت

 ( مف العقد . 04/8أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -0
أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ  -8

 الدفعات الممنوعة .
فعات األخرى ويقر أف يطالب المقاوؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ الد -2

 المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة . 
مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأّف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه الفقرة ) 

 فعات الممنوعة .ب ( لف يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الد
يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف الفرعيػيف أو المجيزيف أو المستشاريف فيما  -ج

يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف 
ار إلييما ( شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ صاحب العمؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد نصوص الفقرتيف المش
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مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء المقاوليف الفرعيػيف أو المورديف أو المستشاريف ، كما يتعيد المقاوؿ أف يزود صاحب العمؿ 
 ييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقية بمجرد التوقيع عم

ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات الممنوعة إذا كانت  -د
القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ، وأفّ  حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي  باإلضافة إلى أي 

 وجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة. حقوؽ أخرى قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بم
 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد . -ىػ

 
 لفصؿ الثامف عشرا

 التأمين 
  "Insurance  " 

 

 المتطمبات العامة لمتأمينات :  –(  07/0المادة ) 
 

 -يمي :يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما 
 

يكوف المقاوؿ ىو الطرؼ المؤمف ، كما ينبغي أف تتضمف بوليصة التأميف شرطًا ينص عمى المسؤوليات المتقابمة  لكؿ  -
 ( . Cross Liabilitiesمف صاحب العمؿ والمقاوؿ باعتبارىما كيانيف منفصميف في اتفاقيات التأميف ) 

 
 

 المقاوؿ :يف عمى األشغاؿ ومعدات التأم  –(  07/8المادة ) 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 %( مف قيمة العقد المقبولة " .004" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عمييا بما يعادؿ ) 
 

 الفصؿ العشروف
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 

 تعيػيف مجمس فض الخالفات :  –(  81/8المادة ) 
 

 تمغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بػ ) يمكف انياء تعييف ( وتنتيي بػ ) مف الشروط العامة نافذًا ( ويستعاض عنيا
 -بما يمي : 

فؽ يمكف انياء تعييف أي عضو باتفاؽ الفريقيف مجتمعيف " وليس مف قبؿ أي مف صاحب العمؿ أو المقاوؿ باالنفراد " وما لـ يت
 -الفريقاف عمى غير ذلؾ ، فاف مدة تعييف المجمس ) بما في ذلؾ كؿ عضو فيو ( تنتيي :

( يومًا مف التاريخ الذي تصدر فيو شيادة تسمـ االشغاؿ ، اف لـ يكف ىناؾ أي خالؼ محاؿ الى المجمس 51بعد ) -أ
 لمنظر فيو ، او 
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دفعة االنجاز اذا كانت ىناؾ خالفات محالو الى المجمس ( يومًا مف قياـ المقاوؿ بتقديـ المخالصة عف 21بعد ) -ب
ومتعمقة بمطالبات قدميا المقاوؿ ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى مدة تختمؼ عف ذلؾ . ويتعيف 

 عمى المجمس في مثؿ ىذه الحالة إصدار قراره ضمف ىذه المدة .
تفؽ الفريقاف عمى استمرار المجمس في عممو خالؿ فترة االشعار بالعيوب، عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا ا -جػ

 ففي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االستبقاء الى النصؼ . 
 -في كؿ االحواؿ ، تطبؽ االحكاـ المتعمقة بمجمس فض الخالفات كما يمي :

 مف حكـ واحد .( مميوف دينار يشكؿ المجمس 0.4اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقؿ عف ) .0 
 ( مميوف دينار ، ُيشَكؿ المجمس مف ثالثة اعضاء .0.4اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ) .8 

 أو عمى الرغـ مما ورد في الفقرتيف ) أ و ب ( .          
 

 

 Arbitrationالتحكيـ :   –(  81/5المادة ) 
 

( ( ويسػتعاض 0/3وتنتيػي ) بمغػة االتصػاؿ المحػددة فػي المػادة )تمغى الفقرة األولى والتي تبدأ بػ ) ما لـ يكف قػد تػـ ( 
 -: عنيا بما يمي

تتـ  -مما لـ يصبح نيائيًا وممزمًا  -" ما لـ يكف قد تمت تسوية الخالؼ وديًا ، فإّف أي خالؼ حوؿ قرار " المجمس " بشأنو 
 -يمي : لمابواسطة التحكيـ وفقًا   نهائياً تسويتو 

 

 ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى تطبيؽ قواعد تحكيـ أخرى(.نيائيًا بموجب قانوف التحكيـ األردني النافذ )تتـ تسوية الخالؼ  -أ
 تشكؿ ىيئة التحكيـ مف عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينوف بموجب القانوف الواجب التطبيؽ ، و -ب
 ( . 3/  0تتـ إجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة  في المادة )  -ج

 

 انقضاء فترة تعيػيف " المجمس"  :   –(  81/7 المادة )
 -تعدؿ الفقرة ) أ ( لتصبح كما يمي :

 ( والمتعمقة بقرار المجمس .81/3ال يتـ تطبيؽ المادة ) -أ
 -تعّدؿ الفقرة ) ب ( مف ىذه المادة لتصبح كما يمي :

مػػػػف الفػػػػريقيف احالػػػػة الخػػػػالؼ الػػػػى التحكػػػػيـ بعػػػػد محاولػػػػة التسػػػػوية  ( يحػػػػؽ الي81/4بػػػػالرغـ ممػػػػا ورد فػػػػي المػػػػادة )  -ب
 ( . 81/4الودية وكما ىو مشار اليو في المادة )
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يظرررالخ  إلقايرررحإَشررراء وتُفُرررز وتلرررذَى كرررم يرررا َهرررضو يرررٍ  ػًرررال يذَُرررح ويؼًاسَرررح  انًشرررشوع:وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 

نًىاقررررف انتحًُررررم وانتُضَررررم نهشكرررراب ػهررررً يغرررراساخ انخطررررىط انؼايهررررح فررررٍ انًحافظرررراخ واألنىَررررح يؼذَُررررح 

 :انًىاصفاخ انفُُح وشايهح األػًال  وانًىاد انتانُحضًٍ انًظالخ ٌ تكىٌ   انتاتؼح نها وػهً

 .( و 5,4* استفاع ) ( و 0.1( و  * ػًق ) 4,3؛ طىل )نًظهح قُاعاخ ااوالً: 

 
 

 Steel)وانًغطراج تىاعـــرـطح  انـــرـ (Hot-Rolled)تتكىٌ  انًظهرح يرٍ كُكرم يؼرذٍَ يرٍ انتُىتراخ انـرـ ثاَُاُ:

Sheet)  ويٍ صجاج انـ(Securete). 

 

( 2: َتؼٍُ ػهً انًلاول تىفُش وتشغُم وصُاَح يشكثح نإلششاف تحُث  ٌ ال تلم عُح صُغ انًشكثرح ػرٍ )ثانثا 

( َىيراً يرٍ تراسَو تىقُرغ اإلتفاقُرح وتكرىٌ كهفرح اإلعرت جاس 02عُىاخ يٍ َفظ عُح طشح انؼطاء ورنك خرالل )

ػهررً َفلررح انًلرراول  وَررتى تضوَررذ وانتررشخُو وانترر يٍُ )شررايم( وصررُاَح انًشكثررح دوسَررح طُهررح يررذج انًشررشوع 

انًشكثح تانًحشوقاخ  ػهرً سغراب انًلراول وتؼرىد يهكُرح انًشكثرح نهًلراول تؼرذ إَتهراء فترشج انًشرشوع وسغرة 

 -انًىاصفاخ انتانُح:

Double cabin of the following characteristics :- 

- Gasoline engine 2000 cc 

- Automatic transmission 

- Power steering 

- Power brakes (heavy duty) 

- Heavy duty shock and suspension system 

- Air condition (cooling\heating) 

 

 يالسظح:- َتى سغى يثهغ )31( دَُاس ػٍ كم َىو فٍ سال ػذو تىفُش انًشكثح. 

 

انحفرش قثرم  : َشًم انؼًم اجشاء انفحىصراخ انًخثشَرح انالصيرح وتلرذَى انًخططراخ انتُفُزَرح نتحذَرذ ػًرقساتؼاً 

 انًثاششج تتُفُز األػًال انًذَُح وانًؼذَُح ورنك نهحصىل ػهً يىافلح انًهُذط انًششف.

 

 .)مطموب( نظاـ توكيد الجودة  –(  8/  3المادة )  *
 .)ال يوجد( معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا  –(  81/ 3المادة )   *
  مدة اإلنجاز  –(  8/  7المادة )   *
 تعويضات التأخير .  –(  6/  7المادة )   *



 99              ( ظللة                 82لواء الرصذية عدد ) – ظعدنذة ملواقف التحمذل تالتنزيل للركاب شنااء تثفيذ  ظلات( : إلا 8102/  4العطاء املحلي رقم ) 

 

 بالنسبة إلى تسميـ المشروع عمى أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عف األقساـ المختمفة .
 يجب عمى المقاوؿ مراعاة األمور التالية : *

 

 التزامات عامة : -أ
 العمؿ عمى التقميؿ مف الضجيب وتمويث البيئة بقدر المستطاع . -0
 عدـ استعماؿ ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغاؿ . -8
 تصريؼ مياه الفيضاف والمياه الفائضة عف الضخ وخالفو لمنع اإلضرار بالغير . -2
عػػادة  -3 المحافظػػة عمػػى األشػػجار والمػػروج والسػػياجات بشػػكؿ مالئػػـ ، وزرع بػػديؿ لمػػا لػػـ يصػػرح لػػو باقتالعػػو وا 

 تعميمات الميندس .السياجات إلى حالتيا األولى حسب 
 
  
 

دارة العمؿ : -ب  ضبط وا 

عداد محاضر االجتماع . -0  أف يتعاوف مع الميندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
أف يعػػد سػػجاًل خاصػػًا بػػاألحواؿ الجويػػة ، يسػػجؿ فيػػو درجػػات حػػرارة اليػػواء القصػػوى والػػدنيا ، والرطوبػػة ، ومعػػّدؿ  -8

 وساعات اليطوؿ لكؿ يـو .ىطوؿ األمطار بالمميمترات 
عداد التقارير . -2  أف يقـو بأخذ الصور الفوتوغرافية لبياف تقدـ سير العمؿ وا 
 في حالة إصالح العيوب ، أف يضع جدواًل لذلؾ ، وأف يعمـ ممثؿ الميندس عف إنجازاتو أواًل بأوؿ . -3
بالعػدد والحجػـ وبالشػكؿ الػذي يتفػؽ مػع أف يزود الموقع بالفتػات تبػيف اسػـ المشػروع ، واسػـ صػاحب العمػؿ ، و  -4

 الميندس عميو .
فػػػػي حالػػػػة رفػػػػض المينػػػػدس أو مسػػػػاعد المينػػػػدس لمػػػػادة أو عمػػػػؿ مػػػػا فيجػػػػب عمػػػػى المقػػػػاوؿ قبػػػػؿ البػػػػدء  -5

بتصػػػػحيح الوضػػػػع أف يقػػػػدـ مقترحاتػػػػو باإلعػػػػادة أو التصػػػػحيح إلػػػػى ممثػػػػؿ المينػػػػدس أو المينػػػػدس ، وذلػػػػؾ 
 لتالفي تكرار الخطأ .

 منػػػو تجييػػػز مختبػػػر لممػػػواد فػػػي الموقػػػع / فعميػػػو أف يػػػزوده بمشػػػرؼ ذي خبػػػرة لتأديػػػة الميػػػاـ  إذا كػػػاف مطموبػػػا -6
 التالية :
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 ممارسة مينة المقاوالت وأداء ميامو بخصوص العقد : -ج

 

 الممارسة الجيدة: -1
إذا لػػػـ يكػػػف قػػػد حػػػدد وصػػػؼ كامػػػؿ لمػػػادة أو منػػػتب أو مصػػػنعية ، فإنػػػو مػػػف المفيػػػوـ أف تكػػػوف تمػػػؾ المػػػادة 
أو العمػػػػػؿ مالئمػػػػػة ألغػػػػػراض العقػػػػػد أو مػػػػػا يمكػػػػػف أف يسػػػػػتنتب مػػػػػف مضػػػػػامنيو منطقيػػػػػًا لممارسػػػػػات التنفيػػػػػذ 

 . الجيدة  ، بما في ذلؾ نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعموؿ بيا
 المواصفات القياسية : -2

( أو غيرىا فإنو يجب عمى المقاوؿ تقديـ  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثؿ ) 
 شيادة المنشأ التي تبيف مطابقة ما يقدمو مف تمؾ المواصفات لما فيو قناعة الميندس.

 

 المواصفات المقيدة  : -3
المواد أو المنتجات فإنو يجب عمى المقاوؿ التقيد بالبند ، وال يغير ذلؾ المصدر إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى 

 الواحد بدوف موافقة خطية مف الميندس مقرونة بموافقة صاحب العمؿ .
 

 عالمات مرافؽ الخدمات المخفية : -4
يعد ليا مخططات  عمى المقاوؿ وضع إشارات بارزة في األماكف التي يوجد بداخميا مواقع لتمديدات مرافؽ وأف

 مساحية واضحة ، وذلؾ لتسييؿ االىتداء إلييا عند إجراء الفحص عمييا أو صيانتيا أو تصميحيا أو تشغيميا .
 

 استخداـ األيدي العاممة المحمية : -د
 

 المشاريع الممولة مف الخزينة أو القروض المحمية : -0
قبؿ أردنيػيف ، يجوز استخداـ عمالة وافدة بموافقة في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمؿ فييا مف  -أ

 وزارة العمؿ المسبقة .
عدـ إعطاء أية عطاءات فرعية مف الباطف لممقاوليف غير األردنيػيف ميما كانت األسباب وعمى أف يمتـز    -ب

 المقاولوف الفرعيوف بتشغيؿ العمالة األردنية فقط .
إذا تبيف لصاحب العمؿ أّف المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعميو أف يرفع تقريرًا  -ج

بذلؾ يبيف أسباب الحاجة لتمؾ الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة لمنظر في مثؿ ىذه األمور ورفع 
جنبية ومقدار مساىمتيا تنسيباتيا إلى مجمس الوزراء إلصدار القرار المناسب حوؿ السماح لمشركات األ

 -وتشكؿ عمى النحو التالي :
 معالي وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف رئيسًا 

 وعضوية السادة 
 أميف عاـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف 

 مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية  
 نقيب  الميندسيف 
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 نقيب المقاوليف
 وممثؿ عف الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 
 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 يتـ مراعاة القوانيف األردنية ومف ضمنيا قانوف مقاولي اإلنشاءات األردنييف - 
يجوز تنفيذ ىذه المشاريع مف قبؿ مقاوليف غير أردنيػيف بالمشاركة أو االئتالؼ مع مقاوليف أردنيػيف أو  - 

 .باالنفراد إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ 
وفػػػي حالػػػة تنفيػػػذ المشػػػروع مػػػف قبػػػؿ مقػػػاوليف غيػػػر أردنيػػػػيف فيجػػػب االلتػػػزاـ مػػػف قبػػػؿ ىػػػؤالء المقػػػاوليف  -

%( مػػػػف مجمػػػػوع العمالػػػػة المػػػػاىرة المطموبػػػػة والمقػػػػدرة 61بتشػػػػغيؿ عمالػػػػة أردنيػػػػة ال تقػػػػؿ نسػػػػبتيا عػػػػف )
أي عػػػػػدد مػػػػػف تقػػػػػديرًا حقيقيػػػػػًا بموافقػػػػػة وزارة األشػػػػػغاؿ العامػػػػػة واإلسػػػػػكاف ، عمػػػػػى أف ال يسػػػػػمح بتشػػػػػغيؿ 

 العماؿ األجانب العاديػيف غير الميرة .
 

 عمى الوزارات والمؤسسات العامة والبمديات والشركات المساىمة العامة االلتزاـ ببالغ رئيس الوزراء  -2
واعتباره جزءا" مف شروط العقود التي تبرميا  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامو مف قبؿ  0881( لسنة 5رقـ )

 بحقيـ اإلجراءات التالية : المقاوليف تتخذ
( 6إنذار المقاوؿ المخالؼ خطيًا عمى عنوانو مف قبؿ صاحب العمؿ لتصويب الوضع خالؿ مدة أقصاىا ) -أ

 سبعة أياـ .
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 

إذا تبيف وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني األردني  -3
 بحدىا األدنى .

 

 عمى المقاوؿ المحمي استخداـ اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحمية عند تنفيذ األشغاؿ . -4
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات 
 

 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ممحق عرض المناقصة -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجمس بعضو واحد  ( -5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجمس بثالثة أعضاء ( -6ج
 نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ -7ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب  -8ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسمم األشغال -11ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 نموذج التزامات المقاول -12ج
 إقرار متعمق بالدفعات األخرى -13ج
  بالدفعات الممنوعةإقرار متعمق  -14ج
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   0ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 (3/8107) ............. العطاء رقـ:........... المشروع:........................
................................................................................................................ 

إلى السادة ) صاحب العمؿ(: 
.......................................................................................................................... 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرؼ عمى الظروؼ المحيطة بو ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداوؿ 
ة الكميات ، وممحؽ عرض المناقصة ، والجداوؿ األخرى ، ومالحؽ العطاء ذوات األرقاـ: ............................ المتعمق

صالح أية  نجازىا وتسميميا وا  بتنفيذ أشغاؿ المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحف الموقعيف أدناه أف نقـو بتنفيذ األشغاؿ وا 
عيوب فييا وفقًا ليذا العرض الذي يشمؿ كؿ ىذه الوثائؽ المدرجة أعاله مقابؿ مبمغ إجمالي وقدره: 

 صبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد ................................. أو أي مبمغ آخر ي
 

إننا نقبؿ تعيػيف " مجمس فض الخالفات" بموجب " الفصؿ العشريف " مف شروط العقد وسوؼ نقـو باالتفاؽ عمى تعيػيف أعضائو 
 حسب ممحؽ عرض المناقصة .

ى العرض ممزمًا لنا ، ويمكنكـ ( يومًا مف تاريخ إيداع العروض ، وأف يبق81نوافؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة ىذا لمدة )
قبولو في أي وقت قبؿ انقضاء مدة االلتزاـ ىذه ، كما نقر بأّف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف " كتاب عرض 

 المناقصة " .
 

عمؿ بتاريخ ( مف شروط العقد ، وأف نباشر ال3/8نتعيد في حالة قبوؿ عرضنا ، أف نقدـ ضماف األداء المطموب بموجب المادة )
 أمر المباشرة ، وأف ننجز األشغاؿ ونسمميا ونصمح أية عيوب فييا وفقًا لمتطمبات وثائؽ العقد خالؿ مدة اإلنجاز " .

لى أف يتـ ذلؾ فإّف " كتاب عرض المناقصة " ىذا مع " كتاب القبوؿ أو قرار  وما لـ يتـ إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وا 
 تصدرونو يعتبر عقدًا ممزمًا فيما بيننا . اإلحالة " الذي

 

 ونعمـ كذلؾ بأنكـ غير ممزميف بقبوؿ أقؿ العروض قيمة أو أي مف العروض التي تقدـ إليكـ .

: ...................... مف شير: ........................عاـ: ...............................  حرر ىذا العرض في اليـو

 .......................................... شاىد: ....................................................... المناقص: توقيع
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   8ج
 ممحؽ عرض المناقصة

Appendix to Tender 
نًىاقف انتحًُم وانتُضَم نهشكاب ػهً يغاساخ انخطىط  يؼذَُح إَشاء وتُفُز يظالخ : انًشـشوع

 .يظهح( وػششوٌ خًغح 52) ػــــــــــــــــذد – / يحافظح انضسقاء انشصُفحنىاء )  انؼايهح فٍ
 (5108/   4   ) : رقـ المحمي العطاء

 التحديدات رقـ المادة البياف
 اسـ صاحب العمؿ :

 عنوانو:
0/0/8/8 
 ىيئة تنظيـ النقؿ البري 0/2و

 اسـ الميندس:
  0/0/8/3 عنوانو:

 اسـ المقاوؿ:
 عنوانو:

0/0/8/2 
  0/2و

 أردني دينار لفاف أ( 5111) التعميمات كفالة المناقصة 
 ( مف قيمة العقد %4) التعميمات ضماف إصالح العيوب

( يومًا تقويميًا مف تاريخ أمر 041) 0/0/2/2 مدة اإلنجاز لألشغاؿ
 المباشرة

 لكافة األعماؿ .( يومًا تقويميًا 071) 0/0/2/6 فترة األشعار بالعيوب
المدة التي سيمنح فييا المقاوؿ حؽ الدخوؿ إلى 

 ( أياـ تقويمية مف تاريخ أمر المباشرة 6) 0/ 8 الموقع 

الفترة المحددة لمباشرة العمؿ بعد التاريخ المحدد 
وتعتبر ىذه الفترة مشمولة  ،( يوماً 04) 0/ 7 لممباشرة 

 ضمف مدة اإلنجاز
 الفترة المحددة لمجنة تسمـ األشغاؿ لمشاريع
 ( يوماً 87) 01/0 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثميا

 ( يومًا مف تاريخ المباشرة03خالؿ ) 07/0 تقديـ وثائؽ التأمينات 
 %( مف " قيمة العقد المقبولة"01) 8/ 3 ضمػػاف األداء

 %( مف " قيمة العقد المقبولة"01) 03/8 قيمة الدفعة المقدمة
 عضو واحد 81/8 تشكيؿ مجمس فّض الخالفات

 ( يومًا مف تاريخ المباشرة51خالؿ ) 81/8 فترة تعيػيف مجمس فّض الخالفات
 %( مف قيمة الدفعة01) 03/2 نسبة المحتجزات 

 %( مف " قيمة العقد المقبولة"4) 03/2 الحد األعمى لممحتجزات
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 ألؼ دينار لكؿ حادثعشروف ( 51111) 07/2 الحد األدنى لقيمة التأميف ضد الطرؼ الثالث
 ميما بمغ عدد الحوادث

الجية التي تعيف أعضاء مجمس فض الخالفات في 
حسب أحكاـ القوانيف األردنية السارية  81/2 حالة عدـ االتفاؽ بيف الفريقيف .

 المفعوؿ
 القوانيف األردنية السارية المفعوؿ 3/ 0 القانوف الذي يحكـ العقد
 المغة العربية 3/ 0 المغة المعتمدة في العقد

 المغة العربية 3/ 0 لغة االتصاؿ

( أياـ في 5( ساعات يوميًا، ولمدة )7) 4/ 5 مدة العمؿ اليومي واألسبوعي
 األسبوع

النسبة المئوية التي تدفع لممقاوؿ عف " المبمغ 
 % 04 ب-02/4 االحتياطي الذي يتـ صرفو " إذا لـ ترد في الجدوؿ

جميع المواد والتجييزات اآللية التي تدخؿ  03/4 الموقعالتحضيرات عند الوصوؿ إلى 
 في األشغاؿ الدائمة

  سدٍَ دَُاسػشش  نف  (9111) 03/5 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحمية

سمطة تعيػيف المحكميف في حالة تخمؼ األطراؼ عند 
 بموجب قانوف التحكيـ األردني النافذ 81/5 التعيػيف .

 ثالثة أعضاء 81/5 عدد أعضاء ىيئة التحكيـ 
 بموجب قانوف التحكيـ األردني 81/5 القواعد اإلجرائية لمتحكيـ
 ػٍ كم َىو ت خُش دَُاسىٌ خًغ( 21) 6/ 7 قيمة تعويضات التأخير

 %( مف قيمة العقد المقبولة04) 6/ 7 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  03/6 أسعار تبديؿ العمالت 

 ال يوجد 02/7 المواد الخاضعة لتعديؿ األسعار بسبب تغير التكاليؼ
 %( سنوياً 4) 03/7 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويؿ (

 مطمػػوب 8/ 3 نظاـ توكيد الجودة
 الدينػػار األردني 03/04 عمالت الدفع لممقاوؿ  7/02 مكافأة اإلنجاز المبكر

 (0/0/4/5أقساـ األشغاؿ ) 
مدة اإلنجاز 
 الخاصة بو

(0/0/2/2) 
 قيمة تعويضات التأخير لكؿ يـو تأخير
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 2ج
 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

 (8107/    3   ) رقـ: المحمي  المشروع:............................................. العطاء
........................................................... لقد تـ إعالمنا أّف المناقص شركة إلى السادة ) صاحب العمؿ ( : 

: ...................................... سيتقدـ بعرض لممناقصة لممشروع المنوه عنو أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما 
 مناقصة مع عرضو ، وبناء" عمى طمبو ، فإّف مصرفنا :كانت شروط العطاء تنص عمى أف يتقدـ المناقص بكفالة 

بنؾ .......................................................... يكفؿ بتعيد ال رجعة عنو أف يدفع لكـ مبمغ : 
 ......................................... عند ورود أوؿ طمب خطي منكـ وبحيث يتضمف الطمب ما يمي :

 

المناقص ، بدوف موافقة منكـ ، قاـ بسحب عرضو بعد انقضاء آخر موعد لتقديـ العػروض أو قبػؿ انقضػاء صػالحية  أفّ  -أ
 ( يومًا ، أو  81العرض المحددة بػ ) 

 ( مف شروط العقد ، أو 0/5أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفؽ في إبراـ اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 ( مف شروط العقد. 3/8قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفؽ في تقديـ ضماف األداء بموجب المادة ) أنكـ قد -ج
 

( يومًا ويتعيف إعادتيا إلينا ، كما أّف ىذه الكفالة تحكميا 81وعمى أف يصمنا الطمب قبؿ انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 القوانيف المعموؿ بيا في األردف .

 
 الكفيؿ/البنؾ : .............................................توقيع 

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيػػع

 
 : ............................................. ػػػػخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػ
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 3ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 
 

 
 (01/8105) العطاء رقـ:          ...............المشروع:.......................................

 

...................... مف شير ................................... ..حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليـو ............
 ...............لسنة

 بيف      
 صاحب العمؿ: ................................................................................. عمى اعتباره " الفريؽ األوؿ"

 و     
 ي"المقاوؿ : ......................................................................................عمى اعتباره " الفريؽ الثان
 لما كاف صاحب العمؿ راغبًا في أف يقـو المقاوؿ بتنفيذ أشغاؿ المشروع: ..................................................

............................................................................................................................. 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا لشروط ولما كاف  نجازىا وا  قد قبؿ بعرض المناقصة الذي تقدـ بو المقاوؿ لتنفيذ األشغاؿ وا 
 العقد ،

 

 -فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي :
 إلييا فيما بعد .يكوف لمكممات والتعابير الواردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في شروط العقد المشار  -0
 تعتبر الوثائؽ المدرجة تاليًا  " وثائؽ العقد وتشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية وتتـ قراءتيا وتفسيرىا بيذه الصورة: -8

  " كتاب القبوؿ "  - أ
  كتاب عرض المناقصة   - ب
 ...........................................................................مالحؽ المناقصة ذات األرقاـ:  -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -ىػ
 المخططات    -و
 والجداوؿ المسّعرة ) جداوؿ الكميات والجداوؿ األخرى ( .  -ز

 
 

 ..........................................................." قيمة العقد المقبولة: ................................ -2
 .............................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  



 018              ( ظللة                 82لواء الرصذية عدد ) – ظعدنذة ملواقف التحمذل تالتنزيل للركاب شنااء تثفيذ  ظلات( : إلا 8102/  4العطاء املحلي رقم ) 

 

 
صالح المستحقة لممقاوؿ وفقًا لمشروط ، يتعيد  إزاء قياـ صاحب العمؿ بدفع المبالغ -3 نجازىا وا  المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 

 أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا ألحكاـ العقد .
 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا ، يتعيد صاحب العمؿ بأف يدفع إلى  -4 نجازىا وا  إزاء قياـ المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 

 في العقد . المقاوؿ قيمة العقد بموجب أحكاـ العقد في المواعيد وباألسموب المحدد
 

وبناء" عمى ما تقدـ فقد اتفؽ الفريقاف عمى إبراـ ىذه االتفاقية وتوقيعيا في الموعد المحدد أعاله وذلؾ وفقًا لمقوانيف المعموؿ 
 بيا .

 
 

 الفريؽ األوؿ ) صاحب العمؿ (      الفريؽ الثاني ) المقاوؿ (
 
 

 ...التوقيع:......................................          التوقيع: ......................................

 ....االسـ: .....................................          االسـ: .......................................

 .......الوظيفة:.................................          الوظيفة: .....................................

 ..وقد شيد عمى ذلؾ:...........................          وقد شيد عمى ذلؾ:...........................
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 4ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بعضو واحد (
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المشروع: ......................................................................................................... وصؼ

 و: ..................................................العمؿ : .............................................. عنوان صاحب

 عنوانو: ...................................................  ......المقػػػػاوؿ:.............................................

 ........................................عضو المجمس:.............................................  عنوانو: ...........
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

لما كاف صاحب العمؿ والمقاوؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد " وكونيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضو " مجمس فض الخالفات 
" ، فإّف كال مف صاحب العمؿ والمقاوؿ وعضو المجمس ، قد اتفقوا  DAB" ، ليكوف العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " المجمس " 

 -عمى ما يمي :
 

 ط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية عمييا: تعتبر الشرو  -0

.................................................................................................................. 
 

الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضو المجمس عمى النحو ( مف شروط اتفاقية فض 07) البندعماًل بأحكاـ  -8
 -التالي :

 )        (  دينار عف كؿ يوـ كمياومات.   -أ  
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب 

( مف شروط اتفاقية  06)  البندإزاء قياـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكاـ  -2
 فض الخالفات ، فإّف عضو المجمس يتعيد بأف يقـو بمياـ " المجمس" كمسوٍّ لمخالفات وفقًا ألحكاـ ىذه االتفاقية .

 
يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف يدفعا لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات بدؿ  -3

 ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات .06) البنداألخرى التي تتحقؽ لو بموجب أحكاـ المياومات والنفقات 
 
 إّف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانوف األردني . -4
 

 صاحب العمؿ    المقاوؿ    عضو المجمس
 
 

 وقد شيد عمى ذلؾ .
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 5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement 

 بثالثة أعضاء() مجمس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 وصؼ المشروع: ...............................................................................................
 ............................................  نو:عنوا العمؿ : .......................................... صاحب

 عنوانو: ............................................ ...المقػػػػاوؿ:.............................................
 ............................................المجمس:........................................... عنوانو:  عضو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لما كاف صاحب العمؿ والمقاوؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد" وكونيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضو " مجمس فض الخالفات " 

" المجمس" فإّف كاًل مف صاحب العمؿ والمقاوؿ وعضو المجمس، قد اتفقوا ، ليقـو بمياـ أحد األعضاء الثالثة الذيف يشكموف 
 -عمى ما يمي :

تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية  -0
 .........................عمييا:..........................................................................

( مف شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضو المجمس 07) البندعماًل بأحكاـ  -8
 -عمى النحو التالي:

 )        ( دينار عف كؿ يوـ كمياومات.   -أ   
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب    

( مف شروط اتفاقية  06)  البندبدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكاـ  إزاء قياـ صاحب العمؿ والمقاوؿ -2
فض الخالفات ، فإّف عضو المجمس يتعيد بأف يقـو بميامو مع أعضاء المجمس اآلخريف كمسّويف لمخالفات وفقًا 

 ألحكاـ ىذه االتفاقية .
 

لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات بدؿ  يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف يدفعا -3
 ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات .06) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقؽ لو بموجب أحكاـ 

 يعتبر عضو المجمس ............................... رئيسًا لممجمس . -4
 ردني .إّف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانوف األ  -5
 

 

 صاحب العمؿ              المقاوؿ      عضو المجمس   
 
 



 000              ( ظللة                 82لواء الرصذية عدد ) – ظعدنذة ملواقف التحمذل تالتنزيل للركاب شنااء تثفيذ  ظلات( : إلا 8102/  4العطاء املحلي رقم ) 

 

 وقد شيد عمى ذلؾ .
 

 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
( يومًا مف تاريخ مباشرة العمؿ ، عمى اف يباشر المجمس ميامو خالؿ 51خالؿ ) يسمى عضو أو أعضاء المجمس -0

 الخالفات .( يومًا مف تاريخ  اكتماؿ توقيع اتفاقية فض 51)
( يوـ مف تاريخ إشعارىـ 87باالتفاؽ بيف الفريقيف ، وذلؾ خالؿ مدة ) يمكف إنياء تعيػيف عضو أو أعضاء المجمس -8

بذلؾ ،كما تنقضي مدة التعييف عند صدور شيادة تسمـ األشغاؿ  ما لـ يطمب أي مف الفريقيف تمديدىا ولكف بحد 
 ، وفي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االتعاب الى النصؼ .  أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب 

 اليجوز لفريقي التعاقد عزؿ  أحد أعضاء  المجمس أو ) األعضاء( بدوف أسباب مبررة. .2
يتعيف عمى عضو المجمس أف يكوف وأف يبقى أثناء أداء ميمتو محايدًا ومستقاًل عف الفريقيف ، وأف يفصح عند تعيػينو  -3

ر عمى حياده أو استقالليتو ، كما يتعيف عميو أف يفصح في أي وقت الحؽ إذا أصبح عمى عمـ عف عف أي أمر قد يؤث
 أي أمر قد يؤثر عمى حياده واستقالليتو ، وال يجوز لو تقديـ النصح إلى أي فريؽ إاّل بإطالع وموافقة الفريؽ اآلخر .

جمسات االستماع التي يعقدىا بسرية تامة وأف ال أف يتعامؿ مع تفاصيؿ العقد ونشاطاتو و  يتعيف عمى عضو المجمس -4
يصرح عف أي مف مضامينيا إاّل بموافقة الفريقيف ، كما يجب عميو أف ال يوكؿ ألي طرؼ آخر القياـ بميمتو أو أف 

 يطمب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقيف .
يف الفريقيف بإعطاء كؿ منيما فرصة معقولة لعرض أف يتصرؼ بإنصاؼ وسوائية فيما ب يتعيف عمى عضو المجمس -5

 قضيتو وتقديـ ردوده عمى ما يقدمو  الفريؽ اآلخر . 
في أي حاؿ مسؤواًل عف أي إدعاء بشأف فعؿ قاـ بو أو أمر أغفمو إاّل إذا أمكف إثبات أف ما  ال يعتبر عضو المجمس -6

 قاـ بو ناتب عف سوء نية .
سو او بناًء عمى طمب احد الفريقيف زيارة الموقع واف يعقد جمسات استماع ُيدعى إلييا لممجمس أف يقرر مف تمقاء نف -7

( ستيف يومًا  51يحددىما ،  بحيث ال تزيد المدة بيف كؿ زيارة وأخرى عمى ) الفريقيف في الوقت والمكاف المذيف
 ا الخصوص . ولممجمس أف يطمب أية وثائؽ منيما ، وعمى الفريقيف االستجابة لطمب المجمس بيذ

أف يتصرؼ كخبير غير متحيز ) وليس كمحكـ ( ، ويكوف متمتعًا بالصالحية الكاممة لعقد  يتعيف عمى عضو المجمس -8
جمسات االستماع كما يراه مناسبًا ، دوف التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء ىذه القواعد ، ويتمتع في ىذا السياؽ 

  -بالصالحيات التالية :
 يقرر مدى سمطاتو الذاتية ، وكذلؾ نطاؽ الخالفات المحالة إليو ،أف  -أ
 أف يستعمؿ معرفتو المتخصصة ) إف توفرت ( ، -ب
 أف يبادر لمتحقؽ مف الوقائع واالمور المطموبة التخاذ القرار باالسموب الذي يرتأيو . -ج
 أف يقرر دفع نفقات التمويؿ التي تستحؽ بموجب أحكاـ العقد ، -د
 يراجع وينقح أي تعميمات أو تقديرات أو شيادات أو تقيػيـ فيما يتعمؽ بموضوع الخالؼ ،أف  -ىػ
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أف ال يسمح ألي شخص غير المقاوؿ وممثميو وصاحب العمؿ وممثميو ، لحضور جمسات االستماع ، ولو أف  -و
غو بصورة يستمر في عقد جمسة االستماع إذا تغيب أي فريؽ عف الحضور بعد التحقؽ مف أنو قد تـ إبال

 صحيحة عف موعد الجمسة .
 التنازؿ عف االتفاقية بدوف الموافقة الخطية المسبقة مف قبؿ الفريقيف وأعضاء المجمس ال يجوز لعضو المجمس -01

 اآلخريف ) إف وجدوا ( .
 . كشاىد لتقديـ أي دليؿ بالنسبة ألي خالؼ ناشئ عف العقد أو متصؿ بو يراعى أف ال يستدعى عضو المجمس -00
أف يتوقؼ عف العمؿ إذا لـ يتـ الدفع خالؿ الميمة المحددة ، شريطة أف يرسؿ إلى الفريقيف إشعارًا  يحؽ لعضو المجمس -08

 ( يومًا . 87بذلؾ مدتو ) 
إذا تخمؼ المقاوؿ عف  الدفع مقابؿ المطالبات التي تقدـ إليو مف عضو المجمس، يقـو صاحب العمؿ بالدفع إلى عضو  -02

 ولو أف يسترد ما يترتب عمى المقاوؿ مف أية مبالغ إزاءىا . المجمس
( يومػًا . وفػي حالػة اسػتقالتو أو موتػو أو 87أف يستقيؿ شريطة أف يعمـ الفريقيف بإشعار مدتػو )  يمكف لعضو المجمس -03

تعػػيف عمػػى عجػػزه عػػف أداء ميامػػو أو إنيػػاء عقػػده  أو رفضػػو االسػػتمرار فػػي أداء ميامػػو بموجػػب ىػػذه القواعػػد، فإنػػو ي
 .( يومًا مف تاريخ انقطاعو03الفريقيف أف يقوما بتعيػيف بديؿ لو خالؿ )

يتعيف أف تكوف لغة االتصاؿ بيف الفريقيف وكذلؾ عضو المجمس ) األعضاء( والفريقيف ، ولغة التداوؿ في الجمسات  -04
 ر .بالمغة المحددة في العقد وأف يتـ إرساؿ نسخ عف أية مراسالت إلى الفريؽ اآلخ

( يومًا مف 45يتعيف عمى المجمس أف يصدر قراره إلى الفريقيف بشأف أي خالؼ يحاؿ إليو وذلؾ خالؿ فترة ال تتعدى ) -05
 تاريخ إحالة الخالؼ  إليو ) ما لـ يتـ االتفاؽ مع الطرفيف عمى ىذه المدة ( ويكوف  القرار:

 و خطيًا،  -
 باإلجماع أو باألغمبية، و -
 مسببًا، ويجب أف يكوف  -
 أف ينوه فيو بأنو يتـ وفقًا ليذه الشروط . - 

 ويتـ إصدار القرار مف قبؿ رئيس المجمس في حاؿ تشتت آراء أعضاء المجمس.
( المتعمقة بعممو ، أو تصرؼ بسوء نية ، فإنو يعتبر غير 3بنقض أي مف أحكاـ البند رقـ ) إذا قاـ عضو المجمس -06

تو ، ويتعيف عميو أف يرد تمؾ األتعاب والنفقات التي تـ صرفيا لو ، إذا نتب عف ذلؾ مستحؽ لقبض بدؿ أتعابو أو نفقا
 النقض أّف قراراتو أو إجراءاتو بشأف تسوية الخالفات أصبحت باطمة أو غير فاعمة.

 -تدفع أتعاب الحكـ عمى النحو التالي : -07
عداد القرارات ،عف كؿ يـو عمؿ في زيارة الموقع أو عقد جمسات االستماع أو درا -  سة الخالفات وا 
 مضافًا إلييا نفقات أداء المياـ مثؿ المكالمات الياتفية والفاكسات ومصاريؼ السفر واإلعاشة ، -
 لميامو ، يتبقى بدؿ المياومات ثابتًا طيمة مدة أداء عضو المجمس -
ًا مف تاريخ تسممو المطالبات ( يوم87بدؿ أتعابو ونفقاتو خالؿ ) يتعيف عمى المقاوؿ أف يدفع لعضو المجمس -

لممقاوؿ عف طريؽ مطالبات الدفع الشيرية % ( منيا 41الخاصة بذلؾ ، ويقـو صاحب العمؿ بدفع ما نسبتو )
 .  التييقدميا المقاوؿ

 -اذا كاف " المجمس" مشكاًل مف ثالثة اعضاء فإنو يتعيف مراعاة ما يمي : -08
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 ء  جمسة االستماع لمتداوؿ حوؿ الموضوع واعداد القرار ، وعمى المجمس اف يجتمع في خصوصية بعد انتيا . أ
انو سوؼ يبذؿ قصارى جيده لمتوصؿ الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلؾ يتـ اتخاذ القرار بأغمبية االعضاء والذيف  . ب

 يجوز ليـ الطمب مف العضو المخالؼ اعداد تقرير خطي لتقديمو الى صاحب العمؿ والمقاوؿ ، و
ج.  إذا اخفؽ اي عضو في حضور اجتماع او جمسة اجتماع عف انجاز أية ميمو مطموبة ، فإنو يمكف لمعضويف       

  -االخريف ، رغـ ذلؾ ، االستمرار في إتخاذ القرار :
 ما لـ يعترض اي مف صاحب العمؿ او المقاوؿ عمى قياميـ بذلؾ ، أو  -0   
ما لـ يكف العضو الغائب عف الحضور ىو رئيس " المجمس "  ، وقاـ بإصدار تعميمات لمعضويف االخريف بعدـ  -8   

 اتخاذ قرار .
 يحؽ لمرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجمس الذي تكرر غيابو بدوف عذر أو تبرير  -2

ض الخالفات ، أو بسبب نقضيا أو إنيائيا أو انعداـ أثرىا ، فإنو يتـ النظر في إذا نشأ أي خالؼ يتعمؽ باتفاقية ف -81
 الخالؼ وتسويتو بموجب أحكاـ قانوف التحكيـ األردني .
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 6ج
 

 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 

 

 
 .......................................................................................................إلى السادة: 

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ......................................................................................

 
 ...............................................................................قد كفؿ بكفالة مالية ، المقاوؿ...... 

.................................................................................................................... 
 (  3/8107بخصوص العطاء رقـ )  

 
 المتعمؽ بمشروع: ........................................... بمبمغ : ) ......................( دينار أردني 

 

................................... وذلؾ لضماف تنفيذ العطاء المحاؿ عميو حسب الشروط الواردة في وثائؽ عقد المقاولة ، 
 -ورود أوؿ طمب خطي منكـ المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف أي تحفظ أو بمجرد  –وأننا نتعيد بأف ندفع لكـ 

وذلؾ  –شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ أي مف التزاماتو بموجب العقد 
 بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو مقاضاة مف جانب المقاوؿ عمى إجراء الدفع .

 
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف تسمـ األشغاؿ المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ 

 ................... شير .................. مف عاـ .............. ما لـ يتـ تمدييا أو تمديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ 
 

 ..........توقيع الكفيؿ / مصرؼ: ......
 المفوض بالتوقيع: .....................

.........التاريػػػػػخ : ...................  
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   7ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 ....................................................................................................إلى السادة: 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ...................................................................................

 ..................................................................................، المقاوؿ: قد كفؿ بكفالة مالية
................................................................................................................ 

 (  3/8107   بخصوص العطاء رقـ )
 .............................. بمبمغ : ) ...........................( دينار أردني المتعمؽ بمشروع: .............

................................... وذلؾ ضمانًا اللتزاـ المقاوؿ لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعماالإلصالحات 
 والصيانة بموجب أحكاـ عقد المقاولة .

 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ  المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف أي  –بمجرد ورود أوؿ طمب خطي منكـ  –وا 
تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ التزاماتو فيما يخص 

مف جانب المقاوؿ عمى  أعماؿ اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلؾ بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو مقاضاة
 إجراء الدفع .

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف التسمـ النيائي لألشغاؿ بموجب العقد وقياـ المقاوؿ 
 بإكماؿ النواقص واإلصالحات المطموبة ما لـ يتـ تمديدىا أو تجديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ .

 
 ................مصرؼ:  توقيع الكفيؿ/

 المفوض بالتوقيع: .....................
 .ػػػػخ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 8ج
 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
 .............................................................................................................إلى السادة: 

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا  يكفؿ المقاوؿ : ..............................................................................

 
 ).......................( دينار أردني ...........................................................................بمبمغ : 

 
وذلؾ مقابؿ كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقـ: ......................................... الخاص بمشروع 

...................... بتأميف قياـ المقاوؿ بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط ....................................
 العطاء .

 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ المبمغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحؽ منو عند أوؿ طمب خطي منكـ ، وذلؾ بصرؼ النظر عف  وا 
 أي اعتراض أو تحفظ يبديو المقاوؿ .

 

المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف سداد المقاوؿ ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتـ تمديدىا تمقائيًا لحيف  وتبقى ىذه الكفالة سارية
 سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامؿ .

 
 

 توقيع الكفيؿ / مصرؼ: ................

 ع: .....................ػػالمفوض بالتوقي

 ...................خ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 01ج
 نموذج  مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ 

 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................
.................................................................................................................... 
 نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................
................................................................................................................... 
 بأننا قبضنا مف .............................................. مبمغ ) .............................. ( دينارًا أردنياً 

 عند التسمـ األولي عف مشروع إنشاء ..................................................... وذلؾ قيمة دفعة اإلنجاز
 موضوع العطاء رقـ ...............................................................................................

................................... وحكومة المممكةاألردنية الياشمية وبيذا فإننا نبرئ ذمة ..................................
مف المبمغ المذكور أعاله ومف كافة المبالغ التي سبؽ وأف قبضناىا عمى حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعيدنا 

 ............................................... صاحب العمؿ بتقديـ تفاصيؿ أية مطالبات ندعي بيا إلى
خالؿ فترة اربعة وثمانوف يومًا مف تاريخ ىذه المخالصة معززة بالوثائؽ الثبوتية )دوف أف يشكؿ ىذا إقرارًا منا 
.................... بصحة ىذه المطالبات ( وفي حالة عدـ تقديـ ىذه المطالبات خالؿ المدة المذكورة نكوف قد أسقطنا حقنا 

......................... وحكومة المممكة األردنية الياشمية صاحب العمؿكاف نوعيا وقيمتيا بحيث تبرأ ذمة بأية مطالبة ميما 
لممشروع ، و يستثنى مف ذلؾ أي مبالغ تتعمؽ بتعديؿ  بيف أعاله السابقة لتاريخ التسمـمف أي حؽ أو عالقة بالمشروع الم

 (.02/7( و )02/6مادتيف )أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا لم
  

 وعميو نوقع تحريرًا في .....................................
 اسـ المقاوؿ : .............................................
 اسـ المفوض بالتوقيع: ....................................

 .....توقيع المفوض بالتوقيع: .............................
 
 

 الخاتـ:
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 00ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
  

 

  : ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
.......................................................................................................................... 

 :..........................................................................نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 ................................................... مبمغ ) ......................... ( دينارًا أردنياً بأننا قبضنا مف ........

 

لمعقد ، وذلؾ عف   ( مف الشروط العامة 03/02،  03/08، 03/00وذلؾ قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكاـ المواد ) 
 .......................................................................مشروع إنشاء : ..................................

 

 موضوع العطاء رقـ : ....................................................................................................
 

نصرح بموجب ىذا اإلقرار أننا قد تسممنا كامؿ استحقاقاتنا عف المشروع أعاله وقمنا بتقديـ كافة مطالباتنا المتعمقة بالعقػد وبيػذا 
 فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

 مطمقًا ال رجعػة فيػو ويسػتثنى وحكومة المممكة األردنية الياشمية مف أي حؽ أو عالقة بالمشروع المبيف أعاله إبراء عامًا شامالً 
( والتػي تصػدر بعػد تػاريخ ىػذه  02/7،  02/6مف ىذا اإلبراء أي تعويضػات ُتسػتحؽ لممقػاوؿ نتيجػة تطبيػؽ شػروط المػادتيف ) 

 المخالصة ) اإلبراء ( .
 

 وعميو نوقع تحريرًا في : ..........................................
 

 ......................................................اسـ المقاوؿ : 
 

 اسـ المفوض بالتوقيع : ...........................................
 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................
 

 الخاتـ :
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 08ج
 نموذج  التزامات المقاوؿ

Contractors Commitments 
 ....................................................................                                  المقاوؿ: -0
 ....................................................................                             المدير العاـ : -8
 ....................................................................:    عطاءاترقـ ممؼ التصنيؼ في دائرة ال -2
 ....................................................................                فئة التصنيؼ : -3
 ...................................................................        سقؼ االلتزاـ : -4
 ...................................................................       المشاريع الممتـز بيا: -5
 

قيمة اإلحالة  رقـ العطاء اسـ المشروع الرقـ
 بالدينار

قيمة األعماؿ 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

0-        
8-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
01-        

 المجموع:
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 02ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى

 
 

 

 ...............................................................................:أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................  أدناه:  نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في
 

( مف الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاص بيذا 06/8/0أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ )
وؿ نقر فيو بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو العقد ، وعماًل بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرارًا موقعًا مف قبمنا حسب األص

أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ دفعيا أو االتفاؽ عمى دفعيا إلى شخص مف 
نت ستدفع بشكؿ مباشر أو " اآلخريف" ونرفؽ طيًا وصفًا مفصاًل ليذه الدفعات األخرى ولمف دفعت وسببيا سواء" تـ دفعيا أو كا

غير مباشر مف قبمنا أو نيابة" عنا أو مف قبؿ مقاولينا مف الباطف أو نيابة" عنيـ أو أي موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، 
وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة  عمى 

 مقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعاًل .ال
 

كما ونتعيد بأف نقدـ تصريحًا خطيًا إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفًا 
ما يحدث أواًل كما ونوافؽ عمى قياـ الفريؽ مفصاًل لسبب ىذه الدفعات وذلؾ بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيي

األوؿ باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إلييا أعاله حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ مف قبمنا بأحكاـ الفقرة ) أ ( 
 منيا ونمتـز بتنفيذ كؿ ما ورد في ىذه المادة .

 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /
 

 .......................................................اسـ المقاوؿ: .
 اسـ المفوض بالتوقيع: ..............................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................

 ...الخاتػػػػـ : ...................................................
 

عمى المقاوؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف األمور  *   
( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو ، 06/8المحددة بالمادة ) 

 مؽ منفصؿ عف العرض .وعمى المقاوؿ وضع اإلقرار في ظرؼ مغ
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 03ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

 
 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................
.................................................................................................................... 
 نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................

 
( مف الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاصة بيذا 06/8/8تحت المادة رقـ ) أننا قد اطمعنا عمى ما ورد

العقد ، وعماًل بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرارًا موقعًا مف قبمنا حسب األصوؿ ، نقر فيو بأننا لـ نقـ بدفع أو االتفاؽ عمى دفع أي 
أتعاب وكالء أو غيرىا سواء" بشكؿ مباشر أو غير مباشر ولـ نقـ بتقديـ أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو 

شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولـ نقـ بإعطاء وعود أو تعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ مثؿ ىذه األشياء سواء" مباشرة" أو 
مقاولينا مف الباطف أو نيابة" عنيـ أو أي مف  بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أو نيابة" عنا أو مف

موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ ، ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي " موظؼ " بغض النظر عما 
و عممية إذا كاف يتصرؼ بصفةٍ  رسميٍة أـ ال ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أ

 المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذىفعاًل .
 

كما ونتعيد بأف ال نقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكاف ذلؾ 
قاولينا مف الباطف أو أيًا مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي " موظؼ " فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا مف قبمنا أو مف قبؿ م

 العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /

 اسـ المقاوؿ: ....................................................
 بالتوقيع: ..........................................اسـ المفوض 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................
 ػػـ : ................................................ػػػػػػػػػػػػػػػػالخاتػػ

 
 

حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف األمور عمى المقاوؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي  *   
( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو ،  06/8المحددة بالمادة ) 

 وعمى المقاوؿ وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 يالسظاخ إضافُح نهًُاقصٍُ

نهتقىىينٗى نلاءىىصض نّػىىّث منتضىىج منتن ىىي نىىى فو ف يىىصا منظىىاضص  نلّحىىص   ِرىىيمِ  من هٗىىص  علىىٓ منهًصيظىىٗى م

 فٕ صص  فٔ يقض فِ ت رم  فُٗص. مناءصضم   يسم  –َٗئة تًظٗم منًقل منترٔ  نتسلسلة ِنرمراةطضٗضة ِ

م  ىىصش  بكعتتص َىىص يسىىم مناءىىصضم  ِخالفىىصل نىىفنن فىىكو ل ىىت هص  فٔ طىىاضص  ٖ ىىّو نىىى منًسىى ة م طىىلٗة نىىيْ 

 منهررإ نإلنتسما منتاصيئ فطّنٗصل.

 

 انشــــــــشوط اإلضافُح نهًلاول انًحال ػهُه انؼطاء:

 

ِلررمض منتايٖال   ِمال طاةعلٓ منهقصِ  منتييٗ  علٓ نًص ٗب م  ع منءتٗاٗة ِ بءُص نع نضصِ  منشّم ث  -0

ل نى يتل منهًُيش منالزنة لو ِري فٔ لختالف علٓ منه ءءص  ِبضٗج ٖتم لعتهصد  .َفٌ منتايٖال  خءّٗص

لُٗىىص نىىى نألعهىىص  ِفخىىف منهّمفقىىة ع  ( (Work Shop Drawingsعلىىٓ منهقىىصِ  تقىىيٖم ن ءءىىص  تًاٗفٖىىة  -2

 علٓ م يل نى منتيض فٕ منتًاٗف. منهًُيش ِذنن يتل ف تّث

شىصنلة  صفىة  (As Built Drawings)علٓ منهقىصِ  باىي ليتُىصض  صفىة م عهىص  تقىيٖم ن ءءىص  صسىب منّميىع  -3

نُفٌ منه ءءىص ( بهىص فىٕ ذنىن  CDم عهص  منهًزسة )رٗالتٗى نقّْ نع حالث يسخ بلّبريت + حالحة فيرمص 

 .ِتظُر علٍٗ منهالّنص  منهسصصٗة نلقءع بصالػصفة   يصنُص ِيهصذرُص (plan)لعيمد ن ءؾ م  مػٕ 

 As)مإل تالا م ِنٕ لال باي تقيٖم منهقصِ  ن ءءص  ال ٖاتتر منهشرِث نًزسمل رَّــــــرٖصل ِال ٖظي  نضؼر  -4

Built Drawings)  نلهشرِث ِلعتهصدٌ نى يتل )منهًُيش( صسىب نىص َىّ نتىٗى فعىالٌ  ِمٔ تىنخٗر فىٕ تقىيٖم

 َفٌ منه ءءص  ٖاتتر تصخٗر فٕ ليزصز فعهص  منهشرِث منزَّرٖة.

منضارٖص  ِمنءهم ِمنهّٗ  منهًص ىتة ِلرىرمض علٓ منهقصِ  منتضق  نى يّة تضهل منتربة ِخّمطُص ِيّعٗة نّمد  -5

مناضّطص  منه ترٖة منالزنة علٓ صسصبٍ من صص ِلعالا طصصب مناهىل بًتىص ذ مناضّطىص  يتىل منتىيض بصناهىل 

 ِتقيٖهُص نلهًُيش صسب مالطّ .

ًىصيض ٖتضهل منهقصِ   صفة منتتاص  منهصنٗة ِمنقصيّيٗة فٕ صص  صظّ  مٔ تغٗٗر علٓ طاة منشر ة منههلّ ىة نله -6

 خال  فترة تًاٗف مناءصض.

ٖتضهل منهقصِ   لاة تًظٗف منهّيع ِلزمنة  صفة منهاّيص  لو ِري  ِذنن  لىٍ بصنتًسىٗ  نىع منزُىص  منه تظىة  -7

 ِصسب تالٗهص  منهًُيش منهشرف.

علىىٓ منهقىىصِ  منقٗىىصا بصطىىالس ِل ىىالف رهٗىىع منضاىىر منتىىٕ تلىىسا إلرىىرمض مناضىىّص منه ترٖىىة منهءلّبىىة ِصسىىب  -8

 ِتالٗهص  منهًُيش منهشرف ِعلٓ ياقتٍ من صطة.منهّمطاص  

ٖلتسا منهقصِ  بتقيٖم بريصنذ عهل ناظىل ٖىتم منهّمفقىة علٗىة نىى يتىل منهًُىيش منهشىرف ّٖػىش فٗىة  نٗىة تًاٗىف  -9

 معهص  مناءصض.
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علىىٓ منهقىىصِ  لزمنىىة فٔ فيقىىصع فِ نىىّمد زم ىىية فىىٕ نّيىىع مناهىىل ِعلىىٓ منهقىىصِ  نسىى ِنٗة منتًسىىٗ   خىىف  -01

نهًُيش منهشرف ِمنزُة منتليٖة ذم  مناالية عى نّميع  نٕ م يقصع ِمنت لض نىى فٔ ن لاىص  منهّمفقة نى م

فِ نىىّمد زم ىىية ِ ىىفنن منتًسىىٗ  نىىع  ىىلءة منهٗىىصٌ نىىى فرىىل لزمنىىة خءىىّؽ منهٗىىصٌ ِمنظىىرف منظىىضٕ فىىٕ يءىىع 

 مال مػٕ نلهشرِث لو ِري .

صنُص فىٕ هنزهٗع منهّمد منهرمد ل ىتا ( عًٗص  علٓ ماليل ِصسب تالٗهص  )منهًُيش(3لٓ منهقصِ  تقيٖم )ع -00

منهشرِث نع  تصنّرص  منشر ة منظصياة يتل تًاٗف م عهىص  منتىٕ تىيخل َىفٌ منهىّمد فىٕ طىلب تًاٗىفَص شىرٖءة 

تقيٖم شُصدة نًشن نتًٗصل فُٗص ل م منشر ة منظصياة بصإلػصفة لنٓ تقيٖم  اصنة نظًاٗة بهية ال تقل عى  ًتٗى ِفخف 

 منهّمد منتٕ ٖاتهيَص منهًُيش.منهّمفقة من ءّٗة علٓ 

ٖلتسا منهقصِ  منهضص  علٍٗ مناءصض تقيٖم  اصنة صسى منتًاٗىف ِدفىع منر ىّا منقصيّيٗىة منهترتتىة علىٓ مناءىصض  -02

 خال  ف تّث نى تص ٖخ لشاص  مإلصصنة ِنتصشرة مناهل خال  حالحة م صبٗع نى تّيٗع مإلتاصيٗة.

نى معهص  منُيا ِمالزمنىة منىٓ خىص د منهّيىع مِ  بىصِ  ِفىٕ مو ٖقّا بصخرمد منهّمد منًصتزة  منهقصِ علٓ  -03

مالنص ى منه ظظة نفنن بصنتًسٗ  نع منسلءص  منه تظة ِعلىٓ ياقتىٍ ِنسىئّنٗتٍ من صطىة ِنىى تىيفع فٔ يٗهىة 

 عى َفٌ مالعهص  بل ت ّو نشهّنة بسار  ل بًي ٖضتصد منٓ منُيا.

 هّمد ِمن لءص  من ر صيٗة ِمال التٗة.علٓ منهقصِ  نرمعصة مالنّ  منتصنٗة نغرع ػتؾ رّدة من -04

 علٓ منهتاُي مررمض مناضّطص  منه ترٖة منالزنة نلهّمد ِفقصل نهص ِ د فٕ منهّمطاص . - ف

 علٓ منهتاُي مو ٖقّا بتظهٗم خلءة خر صيٗة نى ن تتر ناتهي شصنلة نهص ٖلٕ: - ب

 مناهل.فو ٖ خف باٗى مالعتتص  عًي منتظهٗم ؽتٗاة مناهل ِؽتٗاة منص ى منظب ِظرِف  -

و ٖ خف باٗى مالعتتص  عًي صسصب يسب منتظهٗم مٖة مػصفص  علٓ من لءص  فٕ منهّيىع  صنهىصدة ف -

 منههٗاة نخال ِ ٗرَص.

 مو ٖ ّو منتظهٗم صصِٖص ناضّطص  من لءة منتزرٖتٗة ِخّمص من ر صية منءصزرة. -

رمفى  ِذنىن علٓ منهقصِ  ِػع مشص ة ِمػضة فٕ مالنص ى منتٕ ّٖري بيمخلُص نّميىع نتهيٖىيم  ن -

 نتسُٗل مالَتيمض منُٗص عًي مررمض مناضض علُٗص مِ طٗصيتُص مِ تظلٗضُص مِ تشغٗلُص.

علىىٓ منهتاُىىي تقىىيٖم عًٗىىص  مِ  تصنّرىىص  تتىىٗى يّعٗىىة نظىىي  ِنّمطىىاص  منهىىّمد ِمالرُىىسة منهًىىّٔ  -05

 م تاهصنُص فٕ منارع منهرف .

انًثُؼاخ واٌ َرىع يرٍ اَرىاع انضرشا ة هضشَثح انؼايح ػهً شايهح ناعؼاس تُىد انؼطاء انًختهفح تكىٌ  -01

 االخشي وانشعىو.

ٖتم تضيٖي مِنّٖىص  مناهىل صسىب تّرُٗىص  منهًُىيش علىٓ مو ال ٖترتىب علىٓ ذنىن فٔ نءصنتىص  نصنٗىة مِ  -07

 زنًٗة مِ ناًّٖة.

و ِ ِد فٔ خءىىن نءتاىىٕ فىىٕ ِحىىص   مناءىىصض ٖاسىىر نظىىصنش مناهىىل دِو منهءصنتىىة بىىصٔ تاىىّٖغ نىىصدٔ مِ م -08

 نًٕ.نأًّ مِ تهيٖي ز
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    علىىٓ منهقىىصِ  تقىىيٖم  صفىىة مناىىّمتٗر ِمنهءصنتىىص  منهسىىتضقة نءتّعىىة علىىٓ من هتٗىىّتر ِعلىىٓ بىىرمنذ  -09

(EXEL) ِم( و ٖرف  نع  ل فصتّ ة يس ةCD.) 

نظىىصصب مناهىىل منضىى  بصنسىىٗر بىىصالررمضم  مالدم ٖىىة فٗهىىص ٖتالىى  بصخىىف منهّمفقىىص  علىىٓ مالعهىىص  من صطىىة  -21

 منتغٗرٖة دِو مو ٖ ّو منض  نلهقصِ  بصالعترمع علٓ َفٌ مالررمضم . بصالِمنر

علىىٓ منهقىىصِ  منتًسىىٗ  منتىىصا ِصؼىىّ  مٔ مرتهصعىىص    ىىهٗة تاقىىي نىىع مال تشىىص ٔ ِطىىصصب مناهىىل مِ  -20

 .م تشص ٖٗى مخرٖى مِ نع نصنن منهشرِث

 

 انًُارج انؼُُُح:  -54

خالنُص بٗصو يّعٗة منهّمد منهست ينة ِمنهظًاٗة علٓ منهقصِ  تًاٗف يهصذد عًٗٗة نتًّد مناءصض ٖتم 

العتهصدَص نى منهًُيش ِذنن يتل منهتصشرة بصنتًاٗف ِعلٓ منهقصِ  لعصدة تًاٗف مناًٗة فٕ صصنة عيا 

معتهصدَص نلهرة م ِنٓ ِصسب تالٗهص  منهًُيش نلضظّ  علٓ منهستّْ منإً منهقتّ  ِمالعتهصد 

 مناًٗص  نضهلة علٓ ف اص  منتًّد ِعلٓ ياقة منهقصِ  من صطة. منهءلّب نى منهًُيش ِت ّو  لاة َفٌ

 WorkShop Drawingة انتُفُز ــــ  سغــــــــاخ انًُشــطـطــاخ انىسشح انتُفُزَح ويخـــطــطـيخ -52

& As Built drawings 

 Workshopرهٗع م عهىص  منتىٕ ٖتّرىب علىٓ منهًُىيش مو ٖضؼىر نُىص ن ءءىص  ِ شىة تًاٗفٖىة  - ف

Drawing  فالىىىٓ منهقىىىصِ  مو ٖقىىىيا َىىىفٌ منه ءءىىىص  نضتّٖىىىة علىىىٓ رهٗىىىع منتاصطىىىٗل منؼىىىرِ ٖة

ِنر ّنة بهقٗصش   م نًص ب علٓ يس تٗى ِذنىن يتىل حالحىة ف ىصبٗع علىٓ م يىل نىى ِيىّث منضصرىة 

 لنُٗص نارػُص علٓ منهًُيش ني م تُص نألخف برفٍٖ.

ُص فِ ؽلىب تاىيٖال  ِلػىصفص  علُٗىص فِ ؽلىب ٖقّا منهًُيش خال  تلن منهية بي م تُص ِمنهّمفقة علٗ - ب

 لعصدة د م تُص  لٗصل.

ٖقّا منهقىصِ  بىكررمض منتاىيٖال  صسىب ؽلىب منهًُىيش فِ لعىصدة منًظىر  لٗىص بُىص صسىب منهءلىّب حىم  -  

فعصدتُص لنٓ منهًُيش  خىف منهّمفقىة علُٗىص ِنُهىص ت ىر  ذنىن صتىٓ منضظىّ  علىٓ منتاصطىٗل من صفٗىة 

يش حىم تقىيا علىٓ يسىخ ن تهُىص   ىهٗصل نىى يتىل منهًُىيش ِتّزٖاُىص علىٓ منالزنة بضسب تقيٖر منهًُى

 مالؽرمف منهاًٗة.

علٓ منهقصِ  مو ٖقّا بي م ة منه ءءص  ِريمِ  من هٗص  ِمنتن ي نىى تءصبقُىص ِفىٕ صصنىة ِرىّد فٔ  - ث

 هّع فِ تًصيض فٕ َفٌ منه ءءص  ِمن هٗص  فكو ِ ِد فٔ عهل فٕ فصي َىفٌ منه ءءىص  ٖ ىّو 

صِ  بتًاٗف ِصسب منتًي منفٔ ًٖءت  علٍٗ فٕ ريِ  من هٗص  ِبن اص  مناقي ِفو عيا ِرّد نلسنصل نلهق

 َفم مناهل ػهى منه ءءص  م خرْ ال ٖاتتر نتر مل نلهءصنتص  منهصدٖة ِمنسنًٗة.

علٓ منهقصِ  مو ٖستاسر نى منهًُيش بشنو فٔ  هّع فٕ منه ءءص  فِ ريمِ  من هٗص  يتل ِيىت  - د

 .منتًاٗف بهية  صفٗة
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فىىٕ صصنىىة ت لىىف منهقىىصِ  عىىى تقىىيٖم َىىفٌ منه ءءىىص  فىىٕ منّيىىت  فىىٕ صصنىىة تقىىيٖم ن ءءىىص  نٗسىىت  - س

بصنهستّْ منإً  ِذنن ٖاتتر تقظٗرمل نى رصيب منهقصِ  ِٖتضهل منهقصِ  نس ِنٗة نص ٖترتب علٓ َفم 

 منتقظٗر.

 من تصنّرـص  ِمناًٗص : - 26

نه تلىف منااصنٗىص  لنىٓ منهًُىيش ِعلىٓ مو ت ىّو مناًٗىص  علٓ منهقصِ  تقيٖم من تصنّرص  ِمنًهصذد ِمناًٗص  

نلهصدة منّمصىية )حىالث عًٗىص  نىى حىالث نظىصد  نًشىن ن تلاىة( بضٗىج ال تتاىص ع نىع شىرِؽ ِنّمطىاص  

مناءصض ِذنن  خف منهّمفقة منهستقة علٓ م تاهصنُص فىٕ منتًاٗىف ِمو فٖىة نىّمد تسىتاهل دِو مخىف َىفٌ منهّمفقىة 

لهًُيش منض  فٕ مختٗص  نص ًٖص ىب مناهىل دِو تقىيٖم منتترٖىر نىفنن ِتتقىٓ رهٗىع  ت ّو نارػة نلرفغ ِن

 مناًٗص  ِمن تصنّرص  نضاّظة فٕ ن تب منهًُيش نضٗى ماليتُصض نى رهٗع م عهص  ِتسلٗم منهشرِث.

 

 منسالنة ِمالنى ِصهصٖة منتٗئة:  -52

علٓ منهقصِ  تسِٖي منهّيع ب صفة فرُسة ِنايم  منسالنة ِمنضهصٖة منؼرِ ٖة نع طًيِف ِمدِم  ِنىّمد 

مال اصف مالِنٕ ِمو ٖسِد رُصز مالشرمف ِنهخلٕ منهصنن منهتّمريٖىي بىصنهّيع بن ءٗىة )ؽىّميٕ( منسىالنة 

صسصب منهقىصِ  ِت ظىم  ِفٕ صصنة عيا تسِٖي منهّيع بُفٌ منءّيٕ ٖتم تننًُٗص نى يتل طصصب مناهل علٓ

نزُىصز  (Safety shoes)يٗهتُص نى دفاصتىٍ منشىُرٖة مػىصفة منىٓ تىننٗى مناىيد من ىصفٕ نىى مصيٖىة منسىالنة 

 مالشرمف مناصنل.

 

 

 :شهّنٗة منسار ِمن ٗل ن صفة بًّد من هٗص   - 58

نىىص َىىّ و منّطىىف منهىىّرس نلاهىىل فىىٕ بًىىّد رىىيمِ  من هٗىىص  ال ٖاتتىىر ِطىىاص ديٗقىىصل نت ىىصنال نزهٗىىع ل - ف

نءلىىّب مذ مو رىىيمِ  من هٗىىص  تاتتىىر فقىىؾ رىىسض نىىى ِحىىص   مناقىىي ٖ هلُىىص رهٗىىع نىىص ِ د نىىى شىىرِؽ 

ِنّمطىىاص  عصنىىىة ِخصطىىة ِمٔ نىىىى منهّمطىىاص  مناصنهٗىىىة منتىىٕ تهىىىت مالشىىص ة منُٗىىىص ِ ىىفنن نىىىى 

من تصنّرص  نهًتزص  نضيدة مشٗر منُٗص  نفنن ٖءلب نى منهقصِ  منتن ي نى رهٗىع نىص َىّ نءلىّب يتىل 

 اتئة مال اص .ت

ٖاتتىىر منسىىار الٔ بًىىي نىىى منتًىىّد منىىّم دة فىىٕ رىىيمِ  من هٗىىص  شىىصنالل نتقىىيٖم رهٗىىع منهىىّمد منهءلّبىىة  - ب

ِمرىىّ  منًقىىل منىىٓ منهّيىىع ِمرىىّد منهظىىصياص  ِمنهىىّمد منه تلاىىة منالزنىىة نلتر ٗىىب ِرهٗىىع منهلضقىىص  

نشىرِؽ مناصنىىة ِمن صطىىة منتصباىة نلاهىىل اليزىصزٌ ِفقىىصل نله ءءىص  ِمنهّمطىىاص  مناصنىة ِمن صطىىة ِم

نٗ ّو طصنضصل نال تاهص  نلغصٖة منتٕ ؽلب الرلُص  ّمض مذ ر  َفٌ منتّػٗضص  ما نم تىف ر فىٕ يىض 

 .مٔ بًي نى بًّد ريمِ  من هٗص 

منهّمطاص  مناصنة َٕ منهّمطىاص  مناًٗىة مناصنىة نلهتىصيٕ ِمالعهىص  من ُربص ٗىة منظىصد ة عىى ِزم ة  -  

ِنىىص تؼىىهًتٍ نىىى ؽرٖقىىة من ٗىىل ِشىىهّنٗة منسىىار منتىىٕ علىىٓ  0996مالشىىغص  مناصنىىة ِمال ىى صو  ىىًة 

 منهقصِ  مخفَص فٕ مالعتتص  عًي تضيٖي  ارٌ ن ل بًي نى بًّد من هٗص .
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منهّمطىىاص  من صطىىة تتقىىيا علىىٓ منهّمطىىاص  مناصنىىة ِٖ خىىف بُىىص بصنقىىي  منىىفٔ تاىىي  مِ تؼىىٗف علىىٓ  - ث

منه هلة  ٗر منهاينة صسب منهّمطاص  منهّمطاص  مناصنة ِتتقٕ شهّنٗة منسار ِنّمطاص  مالعهص  

 .مناصنة نى ن هال  مناهل منهءلّب

 

 نالصظص  لػصفٗة نلهًصيظٗى

*علىٓ منهًصيظىىٗى منهتقىينٗى نلاءىىصض نّػىىّث منتضىج منتن ىىي نىى فو ف يىىصا منظىىاضص  نلشىرِؽ ِرىىيمِ  من هٗىىص  

 طضٗضة ِنتسلسلة.

َٗئىة تًظىٗم منًقىل منتىرٔ / يسىم منهشىص ٖع  ة نىيْ ّو نى منًسى ة م طىلِٗخالفصل نفنن فكو ل ت هص  فٔ طاضص  ٖ

 بكعتتص َص م  صش منهررإ نإلنتسما منتاصيئ فطّنٗصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


