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  الجـزء األول : التعليمات الى المناقصين  
ـروط ـــــــــالجـزء الثاني: الشـ     

  ـــةـــــــــــــامـــالع
ـروط ـــــــــالجـزء الثالث: الشـ        

  ةـــــــــــالخاصــ
 

  

   
  ـدتمهيــــــ

 
في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  

وتحديث وتوحيد العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات األردني 
الشروط التعاقدية المحلية وبما يتوافق ويتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول 

  راف التعاقد .بها عالمياً ويحقق درجة عالية من التوازن بين أط
  

نضع بين أيديكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع 
اإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة 
لتطوير العقود اإلنشائية العاملة في دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة 

نشاءات األردني  من القطاعين العام والخاص الجهات ذات العالقة بقطاع اإل
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آملين أن يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحيوي 
  والهام والذي يعتبر رافداً من روافد االقتصاد الوطني .

  
  

مــديـــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة                            
  األشغال العامة واإلسكان وزير

رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                          الـمهنــدس يـحيـى  
  الكســــــــبــــــي

  عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 
الــمـهنـدس مــحــمـد خـالــــد  

                     الـهـــزايـــــمـــــــــــــــــــة   
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3 -  7 إعداد وتقديم عروض المناقصات 
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الشروط العامة                  الفصل  11 
 14 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل  الثاني
 27 المهنـــدس الثلث
 30 المقـــاول  الرابع
 40 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 42 المستخدمون والعمــال  السادس
 45 جهيزات اآللية والمواد والمصنعية الت السابع
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 48 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 52 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 54 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 61 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 68 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 86 التأميــن الثامن عشر
 90 القـوة القاهـرة التاسع عشر
 93 المطالبات ، الخالفات والتحكيم العشرون

لث
الثا
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 95 الشروط الخاصة - أ الفصل
 97 األحكـام العامة األول
 99 صاحب العمــل الثاني
 100 المهنــــدس الثلث
 101 المقـــــاول الرابع
 103 المستخدمون والعمال السادس
 105 عيةالتجهيزات اآللية والمواد والمصن السابع
 106 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 107 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 108 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 110 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 112 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 114 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 116 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 120 التأمـــــين الثامن عشر
 121 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون

 123 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 124 فيةالشروط الخاصة اإلضا 
 128 معلومات مطلوبه من المقاول 
 130 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات - ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج
 132 ملحق عرض المناقصة 2ج



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

 136 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 139 و واحد )نموذج اتفاقية فض الخالفات ( مجلس بعض 5ج
 140 نموذج اتفاقية فض الخالفات ( مجلس بثالثة أعضاء ) 6ج

 141 شروط اتفاقية فض الخالفات 
 144 نموذج ضمان األداء (كفالة التنفيذ) 7ج 

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 146 نموذج كفالة الدفعة المقدمة 9ج
 147 تسلم األشغالنموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند  10ج
 148 نموذج إقرار بالمخالصة (اإلبراء) 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول 12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  عقد المقاولة الموحد
  2010/اإلنشائية للمشـاريع

  
   2013الطبعة المعدلة الثانية 
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  الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين

  
  
  
  
  

  التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers  

 
 العطاء رقم (     /       )

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاص بمشروع:

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

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

  
  شمولية وثائق العطاء  )2(

    تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما يلي :         
  ها اإلعالن .دعوة العطاء بما في  -2-1
  التعليمات الى المناقصين. -2-2
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  عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن:  -2-3
  الشروط العامة .  - أ
 الشروط الخاصة اإلضافية.  -  ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

  المواصفات العامة والمواصفات الخاصة.  -2-4
  المخططات. -2-5 

  الكميات واالسعار. جداول  -2-6
  
  
  
  
  
  
  

 
   : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض )3
)  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل 3-1(

والظروف  العرض ،وأن يتفهم ماهيتهابنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم 
المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك 

  التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

ة يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئ  -أ
النموذج وجدول الكميات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن 

  المحددة لذلك .

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

ناقص أي تعديل،  أو أخّل ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى الم  -ج
  بأي من هذه التعليمات ، فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق   -د
ي بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر ف

  عرضه البديل أو ترفضه 
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يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل   )3-2(
  -العرض على البيانات والمعلومات التالية :

وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة ، وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بـالتوقيع عنهـا . وإذا     -أ
اك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينهـا بحيـث   كانت هن

يكون التآلف بالتكافل والتضامن ( مجتمعين ومنفردين ) ، وأن يوقع أطراف االئتالف على العرض ، وأن 
  يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

ان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بي  - ب
  حالياً ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

ذكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال   -ج
نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول  الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفاً ضمن

  الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

  يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد في  -د
المناقصة ، وعلى أن تكون تلك  ( ملحق عرض المناقصة ) كدليل على جدية التزام المناقص للدخول في

  الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .
تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل   
بق . أما المناقص الذي يحال ) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أس7(

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

) فعندها يتوجب على  Bondsأما  إذا كان المناقص منتمياً إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين (
ثل هذا الضمان وفي كل المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل م

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

عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن عليه أن يحدد    -هـ
مي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو عنواناً له في األردن ليعتبر عنوانه الرس

  رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه .
أن يقدم تحليالً ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبيناً تكاليف المواد والتجهيزات اآللية   -و

  باح إلنجاز بنود األشغال كاملة .والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألر
أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب   -ز

  الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
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لى أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من ) تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات ع3-4(
تلك البنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية 

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

هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في  إذا كان        
وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل 

تم ) أيام ، وي 7التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن ( 
توزيع اإلجابة خطياً على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل 

  هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
  

  إيداع العروض:  )3-6(        
  

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

 ----------------------------------------------------------------  
  

  

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك 
  قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع . في/ أو

  إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقاً .  -ب  
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إالّ إذا نص في دعوة العطاء على اتباع   -ج  

  أسلوب آخر .
  إلزامية العروض :) 7- 3( 

ض المقدم ملزماً للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزماً يعتبر العر
) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع العروض إالّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة  90للمناقص الذي تقدم به لفترة ( 

  التزام أطول من هذه المدة. 

  عمالت الدفع وعرض المناقصة :) 8- 3( 

ناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إالّ إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت على الم
هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار 

  تحويلها في موعد " التاريخ األساسي " .
  تقيـيم العروض وإحالة العطاء)  4(

  تقيـيم العروض :) 4-1(
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يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات االشغال الحكومية الصادرة استناداً الى  نظام 
  األشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .

  : أسلوب تدقيق العروض)4-2(
تالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود يتم إتباع الخطوات واإلجراءات ال

  - :الواردة أدناه
إذا وجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر   - أ

لي يـتم  الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتـا 
  تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلك .

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: -  ب
إلـى   : إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها  )1-(ب 

الفرق الحسابي بين ما جاء رقماً وما جاء كتابةً بالكلمات فان كان الفرق كبيراً يـتم األخـذ بالسـعر    
  األقرب من السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

  ) : إذا كان الفرق صغيراً فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-(ب
  عطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياً لقبول العرض أو رفضه .) : ويظل للجنة ال3-(ب

إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،  فإنه يتم تصحيح المجموع وفق مـا تقـرره لجنـة العطـاءات       -ج
  المختصة ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص .

من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر   -د
على بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء ) وذلك بدون مقابل سواء أرفق 

  تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه . 
باألرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط   -هـ

الوحدة بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات 
  -المختصة إتباع اإلجراءات التالية :

د ، عندها ): إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساً في حساب جملة المبلغ للبن1-(هـ 
يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية 

  الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض .
) اقل العروض قيمةً واتجهت النية   لإلحالة 1-) : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند (هـ 2-(هـ

  دنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين .عليه ، عندها يتم تطبيق أ
  )  .2-) : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس (هـ 3-(هـ

  إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا البند   -و
دة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية ( وكان سعر الوحدة رقماً غير واضح ) فيتم احتساب سعر وح

  البند .
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  إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة العطاءات المختصة الحق  - ز 
  -بما يلي : 
  رفض العرض او ، -1  

شريطة ان  تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين -2
  تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس   )4-3( 
التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون 

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

  ) الضمانات ( الكفاالت )5( 
  ضمان األداء ( كفالة التنفيذ ) :   )5-1(

  من تاريخ إبالغه خطياً بإحالة العطاء ) يوما 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة (
عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج 
ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة 

دة ( في ملحق عرض المناقصة) وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاماً ، ولدفع ما قد للعمل في األردن محد
  يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق 
المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة 
  في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها .

  ضمان إصالح العيوب ( كفالة إصالح العيوب ) :    )5-2(
على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شـهادة تسـلم األشـغال . ضـمان إصـالح العيـوب بقيمـة        

لمنجزة النهائيـة بعـد التعـديالت ، لضـمان قيامـه باسـتكمال األعمـال المتبقيـة         % من قيمة األعمال ا5
وتنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة المنصـوص عليهـا فـي ملحـق عـرض المنـاقص ، وبحيـث        
يكون هذا الضمان صادراً عن بنك أو مؤسسة ماليـة كـل منهمـا مرخصـه للعمـل فـي األردن . وبتسـليم        

  العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .هذا الضمان لصاحب 
  

  مالحظة عامة :
إذا أخّل المنـاقص بـأي مـن هـذه التعليمـات، فإنـه يحـق للجنـة العطـاءات المختصـة             

  .عرضه استبعاد
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  عقد المقاولة الموحد
  2010/اإلنشائية للمشـاريع

  
   2013الطبعة المعدلة الثانية 
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 الجـزء الثانــي 

  ــــــروط العامـــــــــــة الشـ
  
  
  
  
  
  
  
  

    الشــروط العامـة         
  الفهـرس

 
  

 الصفحة الشروط العامة الفصل
 14 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل  الثاني
 27 المهنـــدس الثلث
 30 المقـــاول  الرابع
 37 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 42 عمــال المستخدمون وال السادس
 45 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
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 48 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 52 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 54 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 61 مة كيل االشغال وتقدير القي الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 68 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر
 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 86 التأميــن  الثامن عشر
 90 لقـوة القاهـرة ا التاسع عشر
 93 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  العشرون

  
  الفصـل األول 
  أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1/1(  " Definitions "التعاريف:  
ــذه          ــد ه ــروط العق ــي ش ــا وردت ف ــة حيثم ــطلحات التالي ــات والمص ــون للكلم   يك

اه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو ( العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدن
 -الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

1/1/1  " The Contract ": العقـد  
  1/1/1/1   " Contract":  العقـد 

شروط ،  والمواصفات يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه ال 
والمخططات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب 

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

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

مذكرات يتم االتفاق عليها بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها . وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ، فإن 
يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد  مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي

 " هو تاريخ إصدار كتاب القبول .
1/1/1/4  "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة: 

يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق  
 باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

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

 عليها أو إضافات إليها تتم وفقاً الحكام العقد .
1/1/1/6  "Drawings"المخططات:  

ضافية ومعدلة يصدرها صاحب تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد ، وأية مخططات إ 
 العمل ( أو من ينوب عنه) بموجب أحكام العقد .

  "Schedules": الجداول 1/1/1/7
تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة ، وتضم الى  

ميات والقـوائم وجـداول   وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجداول وجداول الك
 اسعار الوحدة.

1/1/1/8     " Tender"عرض المناقصة: 
تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه ، كمـا اشـتملها    

 العقد.
1/1/1/9   "" Appendix to Tender ملحق عرض المناقصة 

  ض المناقصة " تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عر 
 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءاً منه .

1/1/1/10  " Bill of Quantities":  جداول الكميات 
  "Daywork Schedule ":  جدول العمل باليومية 

 تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن " الجداول " .
1/1  /2    "Parties And Persons"الفرقاء واألشخاص :  
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 '' Party'':   الفريق  1/1/2/1
 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 

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

1/1/2/3  "Contractor":  المقاول 
ص ( األشخاص) المسمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صـاحب  يعني الشخ 

 العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .
1/1/2/4  ''Engineer":  المهندس 

يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمسمى فـي   
، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس  ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة

 ) .3/4من وقت الخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقاً للمادة (
1/1/2/5  " Contractor’s Representative":  ممثل المقاول 

لمـادة  يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت الخر بموجب ا 
 ) ليتصرف نيابةً عنه .4/3(

1/1/2/6  "Employer’s Personnel":   أفراد صاحب العمل 
) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ( 

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

1/1/2/7  Personnel""Contractor’s:  المقاول مستخدمو 
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع ، بمن فيهم الموظفين والعمال  

وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي ، واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول 
 غال .في تنفيذ األش

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8
يعنيأي شخص يسمى في العقد كمقاول فرعي ، أو أي شخص يتم تعيينه كمقاول فرعي لتنفيذ جزء  

 ما من األشغال ، والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء .
  " DAB " :      مجلس فض لخالفات  1/1/2/9

الثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد ، أو أي أشخاص آخرينيتم يعني الشخص أو األشخاص الث
  ) من هذه الشروط .20/3) أو المادة (20/2تعيينهم بموجب أحكام المادة (

  . "FIDICبـ " تحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليهاال  1/1/2/10
  التواريخ ، اإلختبارات ،المدد و اإلنجاز:        1/1/3



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

Dates ,Tetes ,Periods and Completions 
 

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

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

1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز 
) 8/2تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) بموجب المـادة (  

محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة ، مع أي تمديد لمـدة  
 ).8/4دة (اإلنجاز يتم بموجب الما

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

كتغيير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم األشغـال أو أي 
 ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.قسم منها 

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

 ''Tests after Completion'' :االختبارات بعداإلنجاز 1/1/3/6    
إن وجدت) المنصوص عليها في العقد ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام  تعني تلك االختبارات ( 

الشروط الخاصة ، بعد أن يتم تسلم األشغال أو أي قسم منها( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب 
 العمل.

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

قسم منها ( حسب واقع الحال ) كما هي محددة في عرض المناقصة ( مع أي تمديـد لهـا يـتم    
) محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده في 11/3بموجب المادة:

 ) .10/1ي المادة (شهادة تسلم األشغال المشار إليها ف
 'Performance Certificate''شهادة األداء :  1/1/3/8

 ).11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة ( 
1/1/3/9  

 
  "day ''اليـوم :

 ) يوماً .365يعني يوماً شمسياً ، والسنة تعني ( 

1/1/4  ''Money And Payments''المبالغ والدفعات : 
1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة 
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تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية 
 عيوب فيها.

 " Contract Price":   قيمة العقد 1/1/4/2
 ا تتم وفقاً الحكام العقد.) وتشمل أي تعديالت عليه14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ( 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولـة ، داخـل الموقـع أو     

 خارجه ، بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .
 " Final Payment Certficate":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

 ) .14/13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة ( 
 ''Final Statement'':   المستخلص النهائي 1/1/4/5

 ) .14/11يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة ( 
 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية 1/1/4/6

 تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد (أو كلها ) ، ولكن غير العملة المحليةتعني أي عملة يتم  
 ''Interim Payment Certificate"شهادة الدفع المرحلية 1/1/4/7

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

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

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

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

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

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

 ) .14/9( بردها بموجب المادة
 ''Statement'' :   الكشف أو المستخلص 1/1/4/12

يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع ، بموجب احكام " الفصل  
 الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغال واللوازم 1/1/5
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 ''Contractor’s Equipment'' :                      معدات المقاول 1/1/5/1
تعني جميع األجهزة والماكنات والعربـات وغيرهـا مـن األشـياء الالزمـة لتنفيـذ األشـغال         

وإنجازها واصالح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشـمل األشـغال المؤقتـة وال معـدات صـاحب      
بهـا   العمل ( إن وجدت) وال التجهيزات أو المواد او األشياء األخـرى التـي شـكلت أو قصـد    

 تشكيل جزء من األشغال الدائمة .
1/1/5/2   ""Goods:  اللوازم 

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب . 
  ''Materials'' :المواد 1/1/5/3

تشكيل جزء ما من تعني األشياء من كل األنواع (غير التجهيزات اآللية) التي شكلت او قصد بها  
األشغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقط ( ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقـديمها  

 بموجب العقد .
 ''Permanent Works'':                    االشغال الدائمة 1/1/5/4

 تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد . 
 "Plant" :التجهيزات االلية 1/1/5/5

 تعني األجهزة والماكنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمة  
 ''Section'' :   قســم 1/1/5/6

  تعني أي قسم من االشغال يتم النص عليه في ملحق عـرض المناقصـة كقسـم مـن االشـغال      
 ( إن وجد) .

 ''Temporary Works'' :    تةاألشغال المؤق 1/1/5/7
تعني جميع االشغال المؤقتة من كل نوع ( باستثناء معدات المقاول ) التي يقتضي وجودهـا فـي    

 الموقع لتنفيذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .
 ''Works'':      االشغـال  1/1/5/8

 أي منها حسبما هو مناسب .تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو  
 ''Other Definitions''   :تعاريف أخرى 1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1

تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات واألدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق  
 بموجب العقد .ذات الطابع الفني ( إن وجدت) التي يقدمها المقاول 

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

 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3
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لغرض استعمالها مـن   تعني األجهزة والماكنات والعربات ( إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل 
قبل المقاول في تنفيذ األشغال كما هي محددة في المواصفات ، ولكنها ال تشمل تلك التجهيـزات  

 التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد .
 ''Force Majeure'':   القوة القاهرة 1/1/6/4

 كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " . 
 ''Laws'':    القوانين 1/1/6/5

تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك األنظمة الصادرة عن أية  
 سلطة عامة مشكلة قانونياً .

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

 ''Site'': الموقـع 1/1/6/7
تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات اآلليـة والمـواد فيهـا ،     

 وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديداً على اعتبارها جزءا من الموقع .
 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/6/8

 صورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه ب 
 ''Variation Order''):   التغيير ( األمر التغييري 1/1/6/9

يعني أي تغيير في األشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام "الفصل  
 الثالث عشر " .

 ''Interpretation'':    التفسير )1/2(
 -باستثناء ما يقتضيه السياق خالفاً لذلك ، تكون :في العقد ،  
 الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر . -أ 
الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصـرف  -ب 

 أيضاً إلى المفرد .
أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشـترط ان تكـون تلـك    األحكام التي تتضمن كلمة " يوافق "  -ج 

 الموافقة مسجلة كتابياً .
" خطياً " أو "كتابةً" تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة اإللكترونيـة  -د 

تبار بحيث تشكل سجالً دائماً .أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها ال تؤخذ في االع
 لدى تفسير هذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت )1/3(
حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول ، أو تقديرات أو  

 -إشعارات أو طلبات ، فان هذه االتصاالت يجب :
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عار باالستالم) أو أن يتم إرسالهــا  أن تكون محررة خطياً وأن يتم تسليمها باليد ( مقابل إش  -أ 
بالبريد أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونياً حسبما ينص عليه في ملحــق عـرض   

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

 -المناقصة ، ومع ذلك :
 قد أرسل إشعاراً بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقاً لذلك ، و .  إذا كان المرسل إليه 1 
. إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبوالً أو موافقة ، جاز إرسالها على 2 

 العنوان الذي صدر منه الطلب .
قبـول أو تـأخير   ال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو ال 

إصدارها دون مبرر معقول ، كما انه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا اإلشعار إلى الفريق 
اآلخر أو إلى المهندس ، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو إلى الفريق اآلخر حسبما تتطلبـه  

 الحالة .
 ''Law and Language'':   القانون واللغة )1/4(

د خاضعاً لقانون الدولة ( أو أي سلطة أخرى ) كما يتم تحديده في ملحـق عـرض   يكون هذا العق 
 المناقصة.

اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحدة ، فان اللغة المحددة في ملحق عـرض   
 المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .

حديدها ، تعتمد اللغة التي صيغ يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم يتم ت 
 بها العقد (أو معظمة ) ، بأنها هي " اللغة المعتمدة" .

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

 -حسب التسلسل التالي : العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق
 اتفاقيـة العقد ( إن وجدت ) . -1 
 كتاب القبـول .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 
 الشروط الخاصة . -4 
 الشروط العامة هذه . -5 
 المواصفات . -6 
 المخططات . -7 
 الجداول ، وأية وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد . -8 
لك غموضاً في الوثائق ، أو تبايناً فيما بينها ، فانه يتعين على المهندس إصدار أما اذا تبين أن هنا 

 التعليمات أو اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .
 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد )1/6(
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 ) يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول إال28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل ( 
  إذا اتفق الفريقان على غير ذلك ، وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.

كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة (إن وجدت) والتي 
 قد تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

 ''Assignment'':   التنـازل )1/7(
ال يحق الي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه او عن أي فائدة او مصلحة في العقـد او   

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

 حريــة التقدير في هذا الشأن ، و 
ستحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضـمان لمصـلحة أي بنـك او    تحويل ما ا -ب 

 مؤسسة مالية .
  ''Care and Supply of Documents'':    العناية بالوثائق والتزويد بها )1/8(

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ،  
بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقاً ، ويتحمـل المقـاول    يتم تزويد المقاول

  نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها .
أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها من قبـل  

) 6ل ان يقدم للمهندس (صاحب العمل . وما لم ينص العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاو
 نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقـد ، والنشـرات المشـار إليهـا فـي       
المواصفات ووثائق المقاول ( إن وجدت) ، والمخططات، والتغييرات، وغيرها مـن االتصـاالت   

لعمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المتعلقة بالعقد .  ويحق لمستخدمي صاحب ا
  المعقولة .

إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التـي تـم إعـدادها لغايـة     
استعمالها في تنفيذ األشغال ، فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوراً عن مثل هـذا  

 الخطأ أو العيب .
تأخرإصدارالمخططات و/أو  )1/9(

 :التعليمات

 

Delayed Drawings or nstructions 

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ االشغال الى التأخير او  
االعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات او تعليمات خالل مدة معقولة، وعلى ان يتضـمن  

بيان تفاصيل المخططات او التعليمات واالسباب الداعية الصدارها ، وموعد الحاجة اليها ،  االشعار
 وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من اعاقة للعمل او تأخيره .

اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصـدار أيـة مخططـات او     
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كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة إليها ، فانه تعليمات ضمن وقت معقول مما 
يتعين على المقاول أن يقدم إشعاراً آخر إلى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشـأنها ، مـع   

 -) من حيث :20/1مراعاة أحكام المادة (
أو سوف يتـأخر وذلـك   أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر  -أ 

 )، و 8/4بموجب المادة (
 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، إلضافتهما إلى قيمة العقد . -ب 
كما يتعين على المهندس بعد استالمه لمثل هذا اإلشـعار اآلخـر أن يقـوم أعمـاالً للمـادة       

 )، باالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .3/5(
ان تأخر المهندس في إصدار التعليمات ناتجـاً عـن خطـأ أو تـأخر بسـبب فعـل       إال انه إذا ك 

المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في إصدار وثائق المقـاول فـي مثـل هـذه الحالـة ، ال      
 يعتبر المقاول مستحقاً للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .

  إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : )1/10(
“Employer’s Use of Contractor’s Documents “ 

في العالقة بين الفريقين ،يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكيـة الفكريـة فيمـا يتعلـق      
 أو التي تم اعدادها لصالحه ) . " بوثائق المقاول" والتصاميم التي قام هو بإعدادها (

قد انه يعطـي صـاحب العمـل حقـاً كـامالً غيـر       يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية الع 
منقوص الستنساخ او استخدام او التداول بوثائق المقاول ، بمـا فـي ذلـك ادخـال التعـديالت      

 -عليها ، وهذا الحق :

يعتبر مطبقاً خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االشـغال ذات العالقـة،ايهما    -أ 
 أطول،و 

تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق  يخول أي شخص - ب 
 المقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ، و 

يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتهـا ، بواسـطة أي جهـاز        -ج 
و أي اماكن أخرى يحددها العقد ، بما في ذلك استبدال أي اجهزة حاسوب حاسوب في الموقع أ

 يكون المقاول قد قام بتوريدها .
ينبغي أن ال يسمح صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ألي طرف ثالث باستخدام او استنساخ أو  

صالحه) دون التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها ( او تم اعدادها ل
 موافقة المقاول ، ألية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام هذه  " المادة ".

  إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل: )1/11(
" Contractor’s Use of Employer’s Documents"                        

قوق الملكية الفكرية األخرى لكل في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وح 
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من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو التي تم إعدادها 
لصالحه ) يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق 

  لغايات العقد.
ه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، فان

 باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .
 "Confidential Details'':  التفاصيـل السرية )1/12(

لمهندس يتعين على المقاول ان يفصح للمهندس عن كل المعلومات السرية وغيرها مما قد يطلبه ا 
 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

 Compliance with Laws"''التقيـد بالقوانين: )1/13(
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم يـنص   

 -على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :
على صاحب العمل أن يكون قد حصل ( أو سيحصل) على التصاريح الالزمة بشأن يتعين  -أ 

تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم 
تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي 

 مل في القيام بذلك ، و ضرر نتيجة إخفاق صاحب الع
يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال اإلشعارات ، وتسديد الرسوم والضرائب ، والحصول على  -ب 

التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية 
من أي ضرر نتيجة إخفاق عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل ويقيه 

 المقاول في القيام بذلك.
 '' Joint and Several Liability'المسؤوليات المشتركة والمنفردة : )1/14(

اذا شكل المقاول ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ائتالفـاً او مشـاركة او أي تجمـع مـن      
  -ة ما يلي :شخصين او اكثر في شكل يختلف عن الشركة ، فانه يجب مراعا

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

أن يقوم هؤالء األشخاص بإبالغ صاحب العمل عن اسم قائد االئتالف ، وبحيث يكون لقائـد   -ب 
 االئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤالء األشخاص ، و

المقاول بتغيير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقـة المسـبقة مـن    أن ال يقوم  -ج 
 صاحب العمل.
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 الفصل الثاني 
 صاحب العمـل

THE EMPLOYER  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

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

في الوقت ( أو االوقات ) المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول والحيازة يمكن ان ال 
 يخص بها المقاول وحده .

لى ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةأي أساس او منشأ او إذا نص في العقد ع 
تجهيزات او طريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة 
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 حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان االداء . حبسفي المواصفات ، اال انه يجوز لصاحب العمل 
لم يتم تحديد مثل هذا الموعد في ملحق عرض المناقصة ، فانه يتعين على صاحب العمل ان يعطـي   إذا 

المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيـذ االشـغال   
 ) .8/3والسير فيها وفقاً لبرنامج العمل المشار اليه في المادة (

ل تأخراً و/او كلفة ما نتيجة الخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقـع او  إذا تكبد المقاو 
حيازته خالل ذلك الوقت ، فعلى المقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها 

 -) للبت في :20/1، مع مراعاة احكام المادة (
التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجـب  أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك  -أ 

 ) ، و 8/4احكام المادة (
 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . -ب 
ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا اإلشعار ان يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المـادة   

  تفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها .) سواء باال3/5(
إال انه اذا كان تاخر صاحب العمل ( والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ) ناتجاً عن خطأ او تأخير من 
قبل المقاول ، بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقديم " وثائق المقاول " فانه في مثـل هـذه الحالـة ال    

 عويض عن أي كلفة او ربح .يستحق للمقاول أي تمديد او ت
   ''Permits, Licenses or Approvals'' التصاريح او التراخيص او الموافقات: )2/2(
يقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول(عند طلبه)  

 -بخصوص ما يلي :
 العقد مما هو غير متوفر بصورة عادية ، والحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة ب  -أ 
طلبات المقاول للحصول على التصاريح او التراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة  -ب 

:- 
 التقيد بالقوانين ) ، و  1/13. فيما يتعلق بمتطلبات المادة (1 
 . لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ، و 2 
 . لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .3 

 Employer`s Personnel''''أفراد صاحب العمل: )2/3(
يكون صاحب العمل مسؤوالً عن افراده ومستخدمي المقاولين االخـرين العـاملين معـه فـي الموقـع       

 -من حيث :
  ) ، و4/6التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة (  -أ 
ــود   -ب  ــاول بموجــب البن ــة مــن المق ــا هــي مطلوب ــوفير اجــراءات الســالمة كم ــزام بت   االلت

 ) .4/18) وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة (4/8من المادة ( (أ ، ب ، ج )
  "Employer’s Financial Arrangements''الترتيبات المالية لصاحب العمل: )2/4(
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وماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليالً معقوالًعلى ) ي28يقوم صاحب العمل خالل ( 
انه قد قام بعمل الترتيبات المالية الالزمة لتوفير دفع قيمة العقد ، وفق التقديرات في حينه ، طبقاً الحكام " 

  الفصل الرابع عشر " .
لمالية، فإنه يتعين عليـه إشـعار   أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات ا

 المقاول بالتفصيالت المتعلقة بذلك.
 ''Employer’s Claims''مطالبات صاحب العمل: )2/5(
اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقاً في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط أو لغير ذلك  

بالعيوب ، فإنـه يتعـين عليـه ، او علـى      اإلشعار من األسباب المتعلقة بالعقد ، و/ أو أي تمديد لفترة
المهندس ، إشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل . ورغم ذلك فإنه غير مطلوب منه ان يرسـل أيـة   

) 4/19إشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهالك الماء والكهرباء والغاز بموجب المادة (
) او مقابل أي خدمات أخـرى  4/20قدمها صاحب العمل إعماال للمادة (او مقابل المعدات والمواد التي ي

 يطلبها المقاول .
العمل على درايـة بالواقعـة أو    ينبغي إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ان يصبح صاحب 

" فانه يجب  " فترة اإلشعار بالعيوبالظروف التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشعار بتمديد 
 إصداره قبل انقضائها.

يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " العقد أو األسس األخرى للمطالبة ، وان تتضمن اثبات صحة ادعاء  
صاحب العمل بتلك المبالغ و / او فترات التمديد التي يعتبر ان له حقاً فيها بموجب العقد . ويتعين علـى  

) لالتفاق عليها او إعداد 3/5درس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة (المهندس في مثل هذه الحالة أن ي
  -التقديرات لما يلي :

 ن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له ، و/أوإ) أية مبالغ ( 1( 
 ) .11/3، عمالً بأحكام المادة ( لفترة اإلشعار بالعيوبن وجد) إ) أي تمديد ( 2( 

اال أن صـاحب العمـل ال يعتبـر    تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع . هذه المبالغ يمكن  
، أو التقدم بمطالبة ضـد المقـاول    مخوالً بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع

  لغير ذلك ، إالّ وفقاً الحكام هذه المادة " .
 

 الفصل الثالث 
  المهنــدس

THE ENGINEER  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية المهندس : )3/1( 
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يام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون مستخدمو يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس " للق 
 المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه الواجبات.

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

الضرورة . وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية 
ما ، فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة . ويتعهد صاحب العمل أن ال يفرض 

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

 العمـل ، فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل .
 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : 
مهندس بأداء واجباته أو ممارسة صالحيته ، سواء نص عليها صراحة في العقد ، أو عندما يقوم ال  -أ 

 كانت مفهومة ضمنياً منه ، فإنه يقوم بها نيابةً عن صاحب العمل ، و 
ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفـريقين مـن أي مـن الواجبـات او االلتزامـات او       -ب 

 المسؤوليات المحددة في العقد ، و 
 ان أي مصادقة او تدقيق او شهادة او قبول او فحص او تفتيش او إصدار أي تعليمات أو إشـعار   -ج 

أو اقتراح ، او طلب اختبار ، او أي تصرف مماثل من قبل المهندس ( بما في ذلك اغفـال عـدم   
وليته الموافقة ) ال تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب احكام العقد ، بما في ذلك مسؤ

 عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشروط .
 ''Delegation by the Engineer'':  التفويض من قبل المهندس )3/2(

أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من  –من وقت آلخر  –للمهندس  
وز له أن يلغي مثل هـذا اإلسـناد أو التفـويض . ويشـمل هـؤالء      الصالحيات المنوطة به ، كما يج

المساعدون المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش أو الختبار على بنود التجهيزات 
أو المواد أو اختبارها . يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو اإللغاء خطياً ، وال يعتبر مثل هذا اإلجراء 

 بعد تسلم الفريقين إشعارات بذلك ، إال انه ال يحق للمهندس تفويض صالحيته بإعداد التقديرات نافذا إال
 ) إال إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض .3/5أعماال للمادة (

يشترط في هؤالء المساعدين ان يكونوا من ذوي الكفاية الالئقة ، ومؤهلين الداء واجبـاتهم والقيـام    
) مـن  1/4المنوطة بهم ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة (بالصالحية 

 العقد .
يتعين على كل من مساعدي المهندس ، الذين تم اسناد واجبات اليهم او تفويضهم بصالحية مـا ، ان   

  فويض . وتعتبر يصدروا التعليمات الى المقاول ، وان يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة لهم بالت
أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعليمات، او إشعار او اقتراح، 

وكانها  –ضمن حدود تفويضه  –أو طلب او اختبار ، او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم 
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 صادرة عن المهندس ، ورغم ذلك :
د المهندس في رفض أي عمل او تجهيزات او مواد ال يعني المصادقة فإن أي إخفاق من جانب مساع -أ 

عليها ، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك األعمال أو التجهيـزات  
 أو المواد .

اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس ، فإنه يجوز للمقـاول   -ب 
الموضوع إلى المهندس ، الذي ينبغي عليه ، دون توانٍ ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل ان يحيل 

 مضمونها .
 ''Instructions of the Engineer":تعليمات المهندس  )3/3(

للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت ، تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت الزمة  
 اصالح أية عيوب فيها ، عمالً باحكام العقد .لتنفيذ االشغال و 

ال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس ، او من أي من مساعديه المفوضين رسمياً بموجب احكام  
  هذا "الفصل" . اما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييراً ( أمراً تغييرياً ) فانه يتم تطبيق احكام

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

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

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

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

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

  المفوض ، حسب واقع الحال .
 

 "Replacement of the Engineer":  استبدال المهندس )3/4(
) يومـاً  42اذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبـل مهلـة ال تقـل عـن (     

ره اسـم وعنـوان وتفاصـيل    من تاريخ االستبدال ان يشعر المقاول بـذلك ، وان يحـدد فـي إشـعا    
خبرة المهندس البديل . وليس لصاحب العمل أن يقوم بتعيـين المهنـدس البـديل اذا كـان للمقـاول      
اعتراض معقول عليه ،على أن يقـوم المقـاول بإشـعار صـاحب العمـل باعتراضـه ،مـع بيـان         

 التفاصيل المؤيدة لذلك.
 "Determinations":  التقديرات )3/5(
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ذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " الغراض االتفاق أو اعداد التقديرات حيثما تقتضي ه 
فانه يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدي للتوصل الى اتفاق. الي أمر ، 

وجب احكام ، فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة منصفة بم اما اذا لم يتوصل الى اتفاق
 العقد، آخذاً في االعتبار كل الظروف ذات العالقة . 

ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها ، مع التفصيالت  
المؤيدة . ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تمت 

  لى أن تتم ) إعادة النظر فيها ، بموجب أحكام " الفصل العشرين " .( أو إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 الفصل الرابع 
 المقـاول

THE CONTRACTOR  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 احكام العقد ووفقاً لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها .
لمحددة فـي العقـد ، وجميـع افـراد جهـازه      يتعين على المقاول ان يقدم التجهيزات و " وثائق المقاول " ا 

المنفذ ، واللوازم والمستهلكات وغيرها مـن األشـياء والخـدمات ، سـواء كانـت ذات طبيعـة مؤقتـة أو        
  دائمة ، مما هو مطلوب منه الداء مهام التصميم والتنفيذ وإنجاز األشـغال واصـالح أيـة عيـوب فيهـا .      

سـالمة جميـع عمليـات الموقـع وعـن جميـع أسـاليب        يعتبر المقاول مسؤوال عن كفايـة واسـتقرار و  
  .اإلنشاء

 باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، فان المقاول:  
يعتبر مسؤوالً عن جميع " وثائق المقاول " ، واألشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات والمـواد   -1 

 ليكون هذا البند موافقاً لمتطلبات العقد ، و 
 دا ذلك ، ال يعتبر المقاول مسؤوالً عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة .فيما ع -2 
ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول       

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

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

ول"  لهذا الجزء من االشـغال وفقـاً لالجـراءات    يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس " وثائق المقا -أ 
 المنصوص عليها في العقد ، و

يشترط ان تكون " وثائق المقاول " متسقة مع المواصفات والمخططات ، وان تتم صياغتها بلغة االتصال  -ب 
) وان تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبهـا المهنـدس الضـافتها الـى     1/4المحددة في المادة (

 المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و 
يعتبر المقاول مسؤوالً عن هذا الجزء من االشغال ، وان يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز االشغال موفياً  -ج 

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

كما تم تنفيذه " ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصل ، حتى يتمكن صـاحب  
العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه .  وال يعتبر هذا الجزء من االشغال  انه قد 

 ) اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشغيل الى المهندس .10/1تسلمه بموجب المادة ( تم انجازه لغرض
 "Performance Security": ضمـان االداء  )4/2(

يتعين على المقاول ان يستصدر ( على حسابه ) ضمان االداء لغاية االنجاز الالئق لالشغال ، وذلـك بالقيمـة    
ها ال رض المناقصة ، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندونوع العملة المحددين في ملحق ع

 .تطبق احكام هذه " المادة "
) يوماً من تاريخ تسلمه " كتاب القبول " 28يتعين على المقاول ان يقدم ضمان االداء الى صاحب العمل خالل ( 

 .، وان يرسل نسخة منه الى المهندس
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دراً عن كيان مالي ومن داخل الدولة ( او نظام تشريعي آخر ) موافق عليهما من ينبغي ان يكون الضمان صا 
قبل صاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة ، أو بصيغة اخرى يوافق عليها 

 صاحب العمل .
المقاول االشغال وينجزهـا  يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظل ضمان االداء ساري المفعول الى ان ينفذ  

ويصلح اية عيوب فيها . اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين ان المقاول لـن يكـون   
) يوماً ، فإنه يتعين عليـه ان  28مخوالً بتسلم " شهادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ (

 نجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها . يقوم بتمديد سريان الضمان الى ان يتم ا
يتعين على صاحب العمل ان ال يقدم مطالبة بخصوص ضمان االداء اال فيما يخص المبالغ التي تستحق له  

 -بموجب العقد ، وذلك في الحاالت التالية :
وفي هذه الحالة اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة ،  -أ 

 يجوز لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء ، او 
اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له ، سواء كان ذلك بناء على موافقة من  - ب 

خالل ) ، او بموجب احكام " الفصل العشرين " وذلك 2/5المقاول ، او كما يتم تقديره بموجب المادة (
 ) يوماً من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 42(

طلبه ) يوماً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن 42خالل (  في اصالح اي عيباخفاق المقاول  -ج 
 او بإصالح العيب ،

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

يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويقيه من جميع االضرار والخسائر والنفقات ( بما في ذلك االجور  
واالتعاب القانونية ) مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي يعتبـر  

 نه غير محق في مطالبته .فيه صاحب العمل ا
 ) يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة االداء.21يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء الى المقاول خالل ( 

 " Contractor’s Representative":   ممثل المقاول  )4/3(
ية لينوب عنـه بموجـب   ينبغي على المقاول ان يعين " ممثل المقاول " وان يعطيه كامل الصالحيات الضرور 

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

الى المهندس ، للحصول على موافقته، اسم ومؤهالت الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له. واذا لم تـتم  
ها الحقاً من قبل المهندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول ، الموافقة عليه او تم حجب

 فإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهالت شخص اخر يكون مناسباً لهذا التعيين .
المسبقة علـى   ال يحق للمقاول ان يلغى استخدام ممثله او ان يستبدله ، بدون الحصول على موافقة المهندس 

 ذلك .
يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشغال المقاول ، واذا ما تطلبت الظروف  

تغيب هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء تنفيذ االشغال ، فانه يتعين على المقاول ان يسـمي بـديالً مناسـباً    
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 اشعار المهندس بذلك . بموافقة المهندس المسبقة ، وان يتم
) ، كمـا يجـوز لممثـل    3/3يتعين على  ممثل المقاول ان يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول  ِإعماالً للمادة ( 

المقاول ان يفوض بعض سلطاته او مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل ، وان يلغي هذا التفويض في أي 
اء ال يعتبر نافذاً اال اذا وافق المهندس عليـه ، بعـد ان يتسـلم    وقت الحق . ولكن مثل هذا التفويض او االلغ

إشعاراً مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفوض ومؤهالته والسلطة او المهام او 
  الصالحية التي فوض بها او التي تم الغاؤها.

باستعمال لغة االتصال المحددة بموجب المادة يجب ان يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء االشخاص متمرسين 
)1/4. ( 

  Subcontractors"": المقاولون الفرعيون  )4/4(
 ال يحق للمقاول أن يلزم األشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين . 
عال أو يعتبر المقاول مسؤوالً عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مستخدميه ، كما لو كانت تلك األف 

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

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

 لمباشرة عمل أي مقاول فرعي ، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، و
كل مقاولة فرعية ان تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل ان يتم التنازل عن هذه  يشترط في اتفاقية -د 

) (عندما يلزم تطبيقها ) ، او في حالة انهاء العقد من قبـل  4/5المقاولة الفرعية اليه ، بموجب المادة (
 ) .15/2صاحب العمل بموجب احكام المادة (

   "Assignment of Benefit of Subcontract"   التنازل عن المقاولة الفرعية :  )4/5(
، وقيام المهندس (قبل  فترة اإلشعار بالعيوب "في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء "  

هذا التاريخ ) بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين 
ان يقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسؤوالً امام صاحب العمل عن أي عمل على المقاول 

 يؤديه المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل .
 "Co-operation": التعـاون  )4/6(

العقد ، او استجابةً لتعليمات المهندس ، ان يقدم التسهيالت يتعين على المقاول ، كما هو منصوص عليه في  
 المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :

 افراد صاحب العمل ، و  -أ 
 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل ، و  - ب 
 لة قانونياً ،العاملين لدى اية سلطات عامة مشكّ -ج 
 وقع او بجواره ، من غير االعمال المشمولة في العقد . ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعمال في الم 
إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورة ان  
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مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات 
 االشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول .المقاول و

أذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق  
الوثائق في الوقت  دخول بموجب " وثائق المقاول " ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس مثل هذه

 وبالطريقة المحددين في المواصفات .
 "Setting Out": تثبيت االشغال  )4/7(

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقاط االصـلية واالسـتقامات والمناسـيب المرجعيـة      
مسؤوالً عن دقة التثبيت لجميـع  الموصوفة في العقد ، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول 

 اجزاء االشغال ، وعليه ان يقوم باصالح أي خطأ في أماكن او مناسيب او مقاييس او استقامات االشغال .
يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد ، او تلك  

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

اذا تكبد المقاول تأخراً في تنفيذ االشغال و/او في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في  
ولـة وان يتالفـى   ان يكتشف مثل هذه االخطاء بصورة معقمتمرس النقاط المرجعية ، ولم يكن بمقدور مقاول

التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً إلى المهنـدس لتقـدير   
 -) لما يلي :20/1استحقاقاته بشأنه ، مع مراعاة احكام المادة (

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

 ، و اضافتهما الى قيمة العقد . مع ربح معقولأي كلفة كهذه  - ب 
) ، ان يقوم باالتفاق عليها او 3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، فانه يتعين عليه اعماالً للمادة ( 

 اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :
 ف الخطأ متعذراً بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و ) فيما اذا كان اكتشا1( 
 ) األمرين المذكورين في الفقرتين ( أ ، ب ) اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى.2( 

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

 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ، و  -أ 
 اية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ، و العن - ب 
أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضرورية ، بقصد تجنب  -ج 

 تعرض هؤالء االشخاص للخطر ، و 
ــتم انج   -د  ــى ان ي ــغال ال ــة االش ــة ومراقب ــارة والحراس ــييج واالن ــوفير التس ــليمها ت ــا وتس ازه

 بموجب احكام " الفصل العاشر" ، و 
توفير اية اشغال مؤقتة ( بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ) مما قد يلزم ، بسبب تنفيذ  -هـ 
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 االشغال ، الستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .
 "Quality Assurance"توكيد الجودة :  )4/9(

يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد ، على ان يكون هـذا النظـام    
 متوافقاً مع تفاصيل العقد ، كما يحق للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام .

قبل مباشرة أي مـن مراحـل    –لعلمه  –ى المهندس يجب تقديم تفاصيل جميع االجراءات ووثائق المطابقة ال 
التصميم والتنفيذ ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس ، فإنه يجب ان يظهر على هذه الوثيقة 

 ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .
 و التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقد.إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفي المقاول من أي من واجباته ا 

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

ما في ذلك الظواهر ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع ، ب
البيئية ، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ 

 االساسي ، اال ان المقاول يعتبر مسؤوالً عن تفسيره لجميع تلك المعلومات . 
كلفة ) يعتبر المقاول انه قد حصل كما انه والى المدى الممكن عملياً ( مع االخذ في الحسبان عاملي الوقت وال 

على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تؤثر على عرضه 
او على االشغال  والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره ، وانه اطلع على 

رها ، وانه قد اقتنع شخصياً قبل تقديم عرض المناقصة بكل االمور ذات العالقة ، جميع المعلومات التي سبق ذك
 شاملة  ( وليس بالحصر ) ما يلي :

 شكل وطبيعة الموقع ، بما في ذلك احوال الطبقات تحت السطحية ، و  -أ 
 االحوال الهيدرولوجية والمناخية ، و  - ب 
 الشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ، و مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ ا -ج 
 قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و  -د 
متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،   -هـ 

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

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

 قد اقتنع شخصياً بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و  - أ 
ة والكشوف والفحوص انه قد وضع عرضه ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات  الضروري - ب 

 ) .4/10وقناعاته بكل االمور التي تمت االشارة اليها في المادة (
باستثناء ما قد يرد خالفاً لذلك في العقد ، فان " قيمة العقد المقبولة " يجب ان تغطي جميع التزامات المقـاول   
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ء الضرورية لتنفيذ االشغال وانجازها إن وجدت ) وكل االشيا –المطلوبة في العقد ( بما فيها المبالغ االحتياطية 
 بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها .

 "Unforeseeable Physical Conditions"االوضاع المادية غير المنظورة  : )4/12(
يقصد بمصطلح " االوضاع المادية " : االوضاع المادية الطبيعية والعوائق االصطناعية وغيرها من العوائـق   

وثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ االشغال ، بما فيها االوضاع تحت السطحية الطبيعية والمل
 والهيدرولوجية ، ولكنها ال تشمل االحوال المناخية .

اذا واجه المقاول اوضاعاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة ، فانه يتعين عليـه ان يشـعر    
ب فرصة ممكنة عملياً ، وعلى ان يتضمن االشعار وصفا لها وبيان االسباب التي حدت به المهندس بها في اقر

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

عقولة والمناسبة تجاه هذه " االوضـاع  كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ االشغال ، متخذاً االحتياطات الم 
المادية " ، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكّل أي من هذه التعليمات تغييراً 

 ( امراً تغييرياً ) ، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ( الثالث عشر) بشأنها . 
دية غير المنظورة ، والى المدى الذي يمكن اعتبارهـا كـذلك وقـام    اذا واجه المقاول مثل هذه االوضاع الما 

بارسال إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخراً في مدة االنجاز و/او كلفة ما بسببها ، فانه يكون مسـتحقاً  
 -) ، لما يلي :20/1مع مراعاة احكام المادة (

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

 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد . - ب 
يقوم المهندس بعد استالمه االشعار المشار اليه سابقاً بالمعاينة و/او التحري عن تلك " االوضاع الماديـة " ،   

 يها او اعداد التقديرات لما يلي :) باالتفاق عل3/5ومن ثم يقوم عمالً بالمادة (
 فيما اذا كانت تلك " االوضاع المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك ، و  -1 

 تقدير االمرين الموصوفين في البندين ( أ ، ب ) اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى .  -2 
) 2ى التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (ومع ذلك ، فانه يمكن للمهندس قبل االتفاق عل 

اعاله ، ان يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى في أجزاء األشغال المماثلة ( ان وجدت) افضل مما 
كان منظوراً ( بصورة معقولة ) عند تقديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضاع 

) ان يقدر او يصل باالتفاق على تخفيض الكلفة بسـبب  3/5لمواتية ، يجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة (ا
تلك األوضاع المواتية ، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشـهادات الـدفع ، اال ان محصـلة    

ضاع المادية التي تمت مواجهتها في التعديالت الناتجة عن البند "ب" أعاله وهذه الخصميات ، باعتبار كل األو
 أجزاء مماثلة من األشغال ، يجب ان ال تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.

للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية ، كما كان يتوقعها المقاول عنـد تقـديم    
 بات.عرض المناقصة ، اال ان المهندس ال يكون ملزماً بمثل هذا إث
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 "Rights of Way and Facilities"حق المرور والتسهيالت :  )4/13(
، بما فيهـا   بحقوق المرور الخاصة و/أو المؤقتة التي تلزمهيتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة  

اضـافية   اية تسهيالت –على مسؤوليته ونفقته  –طريق الدخول الى الموقع ، ويتعين على المقاول ان يوفر 
 خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .

 "Avoidance of Interference"تجنب التدخل :  )4/14(
 يجب على المقاول ان ال يتدخل بغير ضرورة ، او على نحو غير الئق ، بما يلي : 
 راحة الجمهور ، او  -أ 
ء اكانت عامة او خاصة بملكية صاحب الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات ، سوا - ب 

 العمل او االخرين .
كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسائر والنفقات ( بمـا فيهـا اتعـاب     

 ونفقات التقاضي ) عن كل ما ينتج من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير الئقة .
  "Access Routes": لموصلة المسالك ا )4/15(

الموصلة الى الموقع ، وانه قد اقتنع بأوضاعها ، كما  المسالك يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالئمة 
يطلب منه ان يبذل الجهود المعقولة لتجنب االضرار بالطرق او الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة لحركـة  

 الطرق المناسبة . مرور المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدام العربات و
 وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط : 
يكون المقاول مسؤوالً ( فيما بين الفريقين ) عن أي صيانة قد تكون الزمة المسالك الموصلة بسبب   -أ 

 استعماله لها ، و 
ى امتداد هذه الطرق ، وان يحصل على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية علـ - ب 

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

 ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي  مسلك موصل ، و  -ج 
 ل او مالءمتها ، و ال يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصو -د 
 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.   -هـ 

 " Transport of Goods":  نقـل اللوازم  )4/16(
 ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفاً لذلك ، فانه : 
) يوماً عن  تاريخ وصول ايـة تجهيـزات او   21تقل عن (يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بمدة ال  -أ 

 قطعة رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع ، و 
يكون المقاول مسؤوال عن التوضيب والتحميل والنقل واالستالم والتنزيل  والتخزين وحماية كل اللـوازم   -ب 

 وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال ، و 
  ن يعـوض صـاحب العمـل ويحميـه مـن أيـة اضـرار او  خسـائر او نفقـات          يتعين على المقاول ا -ج 



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

( بما فيها االتعاب واالجور القانونية ) مما قد ينجم عن أي   ضرر يحصل نتيجة لنقل اللـوازم ، وان يقـوم   
 بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تنتج عن عمليات النقل .

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

وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة  لتنفيذ االشغال،
نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى  اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات المهندس،

 خارج الموقع .
             "Protection of the Environment"حماية البيئة: )4/18(

ــع        ــل الموق ــة ( داخ ــة البيئ ــة لحماي ــوات المعقول ــع الخط ــاذ جمي ــاول اتخ ــى المق ــين عل   يتع
نتيجة للتلوث او الضجيج او غيره مما  وخارجه ) وان يحد من احداث االزعاج او الضرر لالفراد او للمتلكات

 قد ينتج عن عمليات التنفيذ .
كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة االنبعاثات ، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته ،  

 .ال تتجاوز القيم المسموح بها في المواصفات ، وال القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق
        "Electricity, Water and Gas"الكهرباء والماء والغاز: )4/19(

يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة والماء والخدمات األخرى التي قد يحتاجها ، باستثناء ما هو منصوص  
 عليه .

قع لغرض تنفيذ األشغال للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في المو 
، حسب التفاصيل ومقابل األسعار المبينة في المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية 

 أدوات تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .
دة ) مقابل هذه الخدمات ، أو يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ( بموجب األسعار المحد يتم 

) إلجراء التقديرات ، وعلى 3/5) الحتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة (2/5تقديرها أعماالً للمادة (
 المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

  معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:  )4/20(
"Employer’s Equipment and -Issue Materials"                       

فـي   -إن وجـدت –يتعين على صاحب العمل ان يسـمح للمقـاول باسـتعمال " معـدات صـاحب العمـل "        
تنفيذ األشغال وفقاً للتفاصيل والترتيبات ومقابل األسعار المحددة في المواصـفات ، ومـا لـم يـنص علـى      

 غير ذلك في المواصفات :
 معداته ، إال أن ،  يكون صاحب العمل مسؤوالً عن  -أ 
  المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات صاحب العمل " أثناء قيام  مستخدمي المقاول بتشغيلها أو  -ب 

 قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .
ق او يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال " وفق االسعار المحددة " مقابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفا 
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) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب 3/5،  2/5بالتقدير من قبل المهندس وفقاً الحكام المادتين (
 العمل .

(إن وجدت) وفقاً مجاناً بالمواد التي يلتزم بتقديمها  –دون مقابل) –يتعين على صاحب العمل ان يزود المقاول  
ل ، وعلى صاحب العمل ان يقوم وعلى مسؤوليته ونفقته  بتزويـد  للتفاصيل المحددة في متطلبات صاحب العم

تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد ، ويقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً ، واعالم المهندس فـوراً  
عن أي نقص او عيب او قصور فيها ،  وما لم يكن قد تم االتفاق بين الفريقين على غير ذلك ، فعلى صاحب 

 لعمل ان يصحح فوراً أي نقصٍ او عيبٍ او قصورٍ فيها . ا
بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايتـه ومراقبتـه ، اال ان    

التزام المقاول بمعاينتها وحمايتها ال يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقصٍ او قصورٍ او عيبٍ مما لم 
 ن باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .يك

  "Progress Reports":  تقارير تقدم العمل )4/21(
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين على المقاول ان يعد تقارير تقدم العمل الشـهرية   

لفترة حتى نهاية الشهر الذي يلـي  ) نسخ ، على ان يغطي التقرير االول منه ا6ويسلمها الى المهندس على (
 ) أيام من آخر يوم من الفترة المتعلقة بها .7تاريخ المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهرياً ، خالل (

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

 يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : 
الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم ( إن وجـدت) ، وثـائق    -أ 

المقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشاء، التركيب واالختبارات، وشاملة لكل مرحلة 
 انجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب  احكام الفصل الخامس، و من  مراحل العمل و

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ، و -ب 
فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات والمواد : بيان  اسماء المصـنعين وامـاكن التصـنيع     -ج 

 تقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعلية : ونسبة ال
 ) لمباشرة التصنيع ، و 1( 
 ) لمعاينات المقاول ، و 2( 
 ) لالختبارات ، و 3( 
 ل الى الموقع ، و يوصت) للشحن وال4( 
 ) ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ( -د 
 جودة ، ونتائج االختبارات وشهادات المواد ، ونسخاً عن وثائق توكيد ال -هـ 
) وبمطالبات المقـاول وفقـاٌ للمـادة    2/5قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة ( -و 

 ) ، و 20/1(
احصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطـة بـالنواحي    -ز 

 يئية والعالقات العامة ، و الب
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المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشغال والتقدم المخطط له ، مع بيان تفاصيل الوقائع او الظروف التي  -ح 
 قد تعيق االنجاز وفقاً للعقد ، وبيان االجراءات الجاري اتخاذها ( او التي ستتخذ ) لتالفي التأخير.

 " Security of the Site":  األمن في الموقع  )4/22(
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 يكون المقاول مسؤوالً عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه ، و  -1 
يكون مستخدمي المقاول المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بأفراد المقاول صاحب العمـل وأي   -2 

اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخـولين بالتواجـد   اشخاص آخرين يتم 
 كأفراد مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

 "Contractor`s Operations on Site": عمليات المقاول في الموقع  )4/23(
ـ      ل المقـاول عليهـا ،   يتعين على المقاول ان يحصر عملياته في الموقع واية مسـاحات اخـرى قـد يحص

ويوافق عليها المهندس على اعتبارها ساحات عمـل ، كمـا يتعـين عليـه ان يتخـذ جميـع االحتياطـات        
الضرورية لالبقاء على معدات المقاول وافراده ضمن حـدود الموقـع وهـذه السـاحات االخـرى ، بحيـث       

 يتم تجنب التعدي على االراضي المجاورة .
االشغال ، ان يحافظ على الموقع خاليـاً مـن جميـع العوائـق غيـر الضـرورية       على المقاول، اثناء تنفيذه  

، وان يقوم بتخزين او اخـراج المعـدات الفائضـة عـن االسـتعمال ، وان ينظـف الموقـع مـن جميـع          
 االنقاض والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .

م بتنظيـف كـل اجـزاء الموقـع او االشـغال      على المقاول ، عند صدور شهادة تسلم االشـغال ، ان يقـو   
المتعلقة بشهادة التسلم تلك ، وان يزيل ما به من المعـدات والمـواد الفائضـة عـن االسـتعمال ، وكـذلك       
النفايات واالنقاض واالشغال المؤقتة ، بحيث يترك تلـك االجـزاء مـن الموقـع واالشـغال نظيفـة وفـي        

في الموقع حتـى نهايـة " فتـرة االشـعار بـالعيوب " ، بمـا       وضع آمن ، اال انه يجوز للمقاول ان يحتفظ 
 قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . 

  "Fossils"االثريات :  )4/24(
توضع جميع المواد المتحجرة او النقود او االدوات او المنشـآت وغيرهـا مـن المتبقيـات او المـواد ذات       

االثرية التي تكتشف في الموقع تحـت رعايـة صـاحب العمـل وتصـرفه . وعلـى       القيمة الجيولوجية او 
المقاول اتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع أفراده او أي اشـخاص اخـرين مـن ازالتهـا او االضـرار بـأي       

 من هذه المكتشفات .
ودهـا ،  كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثـل هـذه الموجـودات ، ان يشـعر المهنـدس فـوراً بوج       

 وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها . 
واذا تكبد المقاول تأخراً في مدة التنفيذ و/ او كلفة ما نتيجة امتثالـه لتلـك التعليمـات ، فعليـه ان يرسـل       

 ) بخصوص ما يلي : 20/1إشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة (
يد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير ، اذا كـان االنجـاز تـأخر او سـوف  يتـأخر ، وذلـك بموجـب        تمد -أ 

 ) ، و 8/4المادة (
 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
) لالتفـاق عليهـا أو   3/5ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا اإلشعار االخر ، بالتصـرف وفقـاً للمـادة (    
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  ه االمور .إجراء التقديرات لهذ
  
 

 الفصل الخامس 
  المقـاولون الفرعيون المسمون

NOMINATED SUBCONTRACTORS  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعريف المقاول الفرعي المسمى : )5/1(
"Definition of Nominated Subcontractor"               

 يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي : 
 نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى ، او  -أ 
التغييرات والتعديالت " باصدار  –يقوم المهندس ، وفقاً الحكام " الفصل الثالث عشر الذي  - ب 

 تعليمات الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي .
 "Objection to Nomination"االعتراض على التسمية :  )5/2(

ان يقوم  له اعتراض معقول عليه ، على ،ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى 
بإشعار المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة . ويعتبر االعتراض معقوالً اذا كان مبنياً (اضافة 
الشياء اخرى ) على أي من االمور التالية ، اال اذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول 

 -عن تبعات ذلك االمر :
مقاول الفرعي ال يملك التأهيل الكافي ، او الموارد او ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا ال - أ 

 القدرة المالية ، او 
ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول  - ب 

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

ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اعمال المقاولة الفرعية ( بما فيها اعداد التصميم  -ج 
 ، ان وجدت ) :

) على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات 1( 
 العقد ، و التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب 

) أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد او تلك 2( 
المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك 

 المسؤوليات.
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  الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: )5/3(
"Payment to Nominated Subcontractors"  

يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس  
كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من 

و منصوص عليه ب) فيما عدا ما ه-13/5النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة (
 ).5/4في المادة (

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

من المقاول اثباتاً معقوالً بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع 
السابقة قد تم دفعها له ، محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات او غيرها ، اال اذا قام 

 المقاول بما يلي :
 تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس ، او  - أ 
) اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه 1(- ب 

 ، و المبالغ او يرفض دفعها 
) أن يقدم للمهندس اثباتاً معقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول 2(     

 في اجرائه .
عندئذ يجوز لصاحب العمل ( بناء على تقديره منفرداً ) ، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي  

تم تصديقها سابقاً ، ( بعد حسم الخصميــات المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد 
المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفــة 
بالفقرتين ( أ ، ب)  اعاله بشأنها . وعلى المقاول في مثل هذه الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك 

 بل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسمى.المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من ق
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 الفصل السادس 
 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOUR  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

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

 من مستخدمين وعمال ، محليين او غيرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم .
  معدالت االجور وشروط العمل : )6/2(

"Rates of Wages and Conditions of Labour"                                
ين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو يتع 

متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال . واذا لم 
ة ظروف العمالة توجد مثل هذه المعدالت او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعا

بحيث ال تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف التي يتم مراعاتها محلياً من قبل اصحاب العمل 
 لمهن تجارية او صناعية مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول .

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

يتعين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال الذين  
 يعملون ضمن افراد صاحب العمل .

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

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

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

 "Working Hours"ساعات العمل : )6/5(
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ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج ساعات  
 العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا :

 كان منصوصاً على خالف ذلك في العقد ، أو   -أ 
 تمت موافقة المهندس عليها ، او  - ب 
مرار في العمل امراً حتمياً ، او كان ضرورياً النقاذه حياة االشخاص ، او للمحافظة على كان االست -ج 

 سالمة االشغال ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس فوراً بذلك .
 Facilities for Staff and Labour"المرافق للمستخدمين والعمال : )6/6(
في متطلبات صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يوفر ويصون ما لم ينص على خالف ذلك  

المرافق وتجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه ، وعليه ان يوفر المرافق المنصوص عليها في 
 المواصفات الفراد صاحب العمل.

زءاً من ينبغي على المقاول ان ال يسمح الي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشآت التي تشكل ج 
 االشغال الدائمة كمكان دائم او مؤقت القامتهم .

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

صحي ، ومرافق االسعاف االولي ما يلزم من كادر  –بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية  –وان يوفر 
، وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف ، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقع وفي المساكن 
الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات 

 الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .
مقاول ان يعين ضابطاً للوقاية من الحوادث في الموقع ، وبحيث يكون هذا الشخص ذا يتعين على ال 

تأهيل مناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، وان يكون مخوالً 
عين بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا السياق يت

 على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته . 
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ  

بالممتلكات على السجالت ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق 
 النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .

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

 م لقيام المقاول بالتزاماته . االشغال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلز
ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ( عمالً باحكام المادة  

) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها ( بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل  1/4
 تنفيذ االشغال بصورة مرضية وآمنه . التعرض لها وطرق منع الحوادث ) ، لغرض

 "Contractor`s Personnel"المقاول : مستخدمو )6/9(
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يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ، وبإمكان  
دم في ) أي شخص مستخاستبعاد( او ان يعمل على  بإستبعادالمهندس الطلب الى المقاول ان يقوم 

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

 متمادياً في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة ، أو  -أ 
 انه يقوم بواجباته بشكل غير كاف او باهمال ، أو  - ب 
 ، او انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد  -ج 
 انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 
 واذا كان ذلك مناسباً ، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ( او يعمل على تعيين ) شخصاً بديالً مناسباً. 
  سجالت مستخدمو ومعدات المقاول  : )6/10(

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

المقاول مصنفين حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع . يجب ان يتم تقديم هذه 
ينجز المقاول السجالت الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان 

 أي عمل معروف بأنه الزال متبقياً بتاريخ االنجاز المحدد في " شهادة تسلم االشغال " .
 "Disorderly Conduct":السلوك غير المنضبط  )6/11(
يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب او  

اوفيما بينهم ، وان يحافظ على االمن  او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول تجاوز على القانون
 وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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 الفصل السابع 
  والمواد والمصنعية التجهيزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 خرى على النحو التالي :اال
 بالطريقة المحددة في العقد ( إن وجدت) ، و    -أ 
 بطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها ، و   - ب 
باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ( اال اذا نص في العقد على غير ذلك  -ج 

 .( 
 "Samples" العينـات : )7/2(

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول  
 على موافقته قبل استعمال تلك المواد في االشغال :

عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ،  - أ 
 و 

 ة عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ، أي - ب 
 وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في االشغال . 

 "Inspection"  المعاينة : )7/3(
 يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي : 
الموقع والى جميع االمـاكن التـي يـتم الحصـول علـى المـواد       الدخول بيسرٍ الى كل أجزاء  -أ 

 الطبيعية منها.
ان يتمكنوا خالل االنتاج والتصـنيع واالنشـاء ، ( فـي الموقـع وخارجـه ) مـن الفحـص         -ب 

والمعاينة والقياس واختبار المـواد والمصـنعية ، والتحقـق مـن تقـدم تصـنيع التجهيـزات        
 وانتاج وصناعة المواد .
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ى المقاول ان يتيح الفراد صاحب العمل الفرصة الكاملـة للقيـام بهـذه االنشـطة ، بمـا      يتعين عل 
في ذلك توفير حق الـدخول والتسـهيالت ، والتصـاريح ، وادوات السـالمة ، علمـاً بـأن قيـام        

 المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية .
ندما يـتم تجهيـز االشـغال وقبـل تغطيتهـا او حجبهـا       كما يتعين على المقاول اشعار المهندس ع 

عن النظر ، او توضيبها بقصد التخـزين او النقـل . وعلـى المهنـدس ان يجـري الفحـص او       
المعاينة او القياس او االختبار دون أي تأخير غير معقـول ، او ان يعلـم المقـاول انـه الحاجـة      

متـى   –ر المهنـدس ، فانـه يترتـب عليـه     الجراء الكشف عليها . أما اذا اخفق المقاول في إشعا
ان يكشف عن االشغال التي تمت تغطيتهـا ، ثـم يعيـدها الـى وضـعها       –طلب منه المهندس ذلك 

 السابق واصالح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك .
 " Testing"  االختبـار : )7/4(

جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على  
 التي يتم اجراؤها بعد االنجاز ( إن وجدت) .

يتعين على المقاول ان يقدم جميع االدوات ، والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ،  
كادراً مؤهالً وخبيراً ، مما والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والمواد ، و

يلزم الجراء االختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على 
 وقت ومكان اجراء االختبار الي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من االشغال. 

مكان او تفاصيل االختبارات المنصوص يجوز للمهندس، اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير  
عليها ، او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة او 
االضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ، فان 

 المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى . كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها 
) ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً بمدة ال تقل عن ( 

لحضور االختبارات . واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ، فانه يمكن للمقاول 
ت ، اال اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك ، وتعتبر أن يمضي في اجراء هذه االختبارا

 هذه االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .
اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر  

ول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته صاحب العمل مسؤوالً عنه ، فإنه يتعين على المقا
 ) ، بخصوص :20/1بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة (

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

 الى قيمة العقد . أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما - ب 
) باالتفاق 3/5يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ، ان يقوم اعماالً الحكام المادة ( 

 عليها ، او اجراء التقديرات لهذه االمور .
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يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، دون توان ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد  
الختبارات قد اجيزت ، يقوم بتوقيع شهادة االختبار ، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المهندس بأن ا

 المضمون . واذا لم يكن المهندس قد حضر اجراء االختبارات ، فعليه قبول نتائجها على انها صحيحة.
 "Rejection" الرفـض : )7/5(

ايا من التجهيزات أو المواد او  إذا وجِد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختبار ، ان 
المصنعيات معيب ، او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد ، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او 
المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول ، مع بيان االسباب الداعية للرفض ، ويتعين على 

 مرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد .المقاول تالياً لذلك ان يصلح العيب في البند ال
وإذا طلب المهندس اعادة االختبار الي من التجهيزات او المواد او المصنعيات ، فإنه يجب اعادة  

اجراء االختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد 
) ان يدفع 2/5تبار ، فإنه يتعين على المقاول إعماالً للمادة (كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة االخ
 هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل .

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

 المقاول بما يلي :
 الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، واخالء  -أ 
 ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطلبات العقد ، و  - ب 
تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االشغال ،  -ج 

 ذلك من االسباب. بسبب حصول حادث ما ، او واقعة غير منظورة ، او لغير
ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خالل مدة معقولة ، ال تتجاوز المدة  

المحددة ( ان وجدت ) في التعليمات ، او ان ينفذها فوراً اذا كان االمر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة 
 االستعجال كما هو مبين في الفقرة (ج) اعاله . 

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر  
لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقاً 

يدفع لصاحب العمل ) ان 2/5لدفعة ما بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين على المقاول ، اعماالً للمادة (
 كل النفقات المترتبة على مثل هذا االخفاق .

 :       " of  Plant and Materialsملكية التجهيزات اآللية والمواد  )7/7(
"Ownership 

إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكاً لصاحب  
 هن او حقوق للغير ) اعتباراً من التاريخ األبكر مما يلي :العمل ( خالياً من أي ر

 عندما يتم توريدها الى الموقع ، أو  -أ 
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عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل - ب 
 ) . 10/ 8اعماالً للمادة  ( 

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

 وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :
 المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع ، و  -أ 
موقع ( سواء كانت طبيعية التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج ال- ب 

  او مصنعة ) اال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع .
 

 الفصل الثامن 
 المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق العمل 

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION  
           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ماً ) يو42االقل ، وما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل (
  من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول. 

يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد " تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل 
 بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

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

 بكاملها ، او الي قسم منها ، (حسب واقع الحال ) ، بما في ذلك :
 تحقيق نجاح " االختبارات عند االنجاز" ، و    -أ 
بحيث يمكن  قسم منها ، انجاز كل االشغال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي  - ب 

 ) .10/1اعتبارها انها قد اكتملت الغراض تسلمها بموجب المادة ( 
 "Programme" برنامج العمل : )8/3(

) يوماً من تاريخ تسلمه الشعار 28خالل ( يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس  برنامج عمل زمني مفصل 
ايضاً ان يقدم برنامجاً معدالً في أي وقت يتبين فيه ان البرنامج ) كما يتعين عليه 8/1المباشرة بموجب المادة (
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السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البرامج على ما 
 يلي :

مرحلة من مراحل الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل  -أ 
والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ،   التصميم ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول

 واالنشاء ، والتركيب واالختبار ، و 
 ادوار المقاولين الفرعيين المسميين  لكل مرحلة من مراحل العملو  بيان - ب 
 ات المحددة في العقد ، و بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبار -ج 
 تقريرا مسانداً يتناول : -د 
  الوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و -)1( 

بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول  -)2(
 ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية .مصنفة حسب االنواع 

بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى  –) يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج 21خالل ( –وما لم يقم المهندس  
تزاماته االخرى عدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة ال

 وفقاً للعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط الداء انشطتهم .
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون توانٍ، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن  

ل ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز ان تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ االشغا
للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث المحتملة او الظروف المستقبلية و/او 

 ) المتعلقة بالتغييرات .13/3ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة (
بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد ( مبيناً مدى عدم  اذا قام المهندس في أي وقت 

التوافق ) او انه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه يتعين على المقاول 
 تقديم برنامج معدل الى المهندس اعماالً الحكام هذه " المادة " .

    "Extension of Time for Completion" النجاز :تمديد مدة ا )8/4(
بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او كان  –) 20/1اعماال للمادة ( –يعتبر المقاول مخوالً  

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

) ، او أي تغير  جوهري 13/3التغييرات ، اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة ( -أ 
 آخر في كمية بند ما من بنود االشغال المشمولة في العقد ، او .

 أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او  - ب 
 روف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ، او الظ -ج 
النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او تغيير في   -د 

 االجراءات الحكومية ، او 
رين أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده ، او ايٍ من المقاولين االخ -هـ 
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 العاملين لحسابه في الموقع .
اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االنجاز " ، فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك اعماال  

) فان له ان يعيد النظر في 20/1) وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة (20/1للمادة (
 ويجوز له ان يزيد ، ولكن ليس له ان ينقص التمديد الكلي لمدة االنجاز .التقديرات السابقة 

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

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

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

 ). 8/4بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 
 "Rate of Progress" :نسبة تقدم العمل  )8/6(

 اذا تبين في أي وقت : 
 ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح االنجاز متعذراً خالل مدة االنجاز ، و/ او  -أ 
 ) ، 8/3ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف يتخلف ) عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة (  - ب 
)، عندئذ يمكن للمهندس ان يصدر  8/4تلك االسباب الواردة في المادة (  ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من 

) ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعماً بتقرير يبين االساليب  8/3تعليماته الى المقاول عمالً بالمادة ( 
 المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز .

ما لم يصدر المهندس تعليمات خالفاً لذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة ، و 
و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول  التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاول

 –العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاولونفقته. أما اذا ادت هذه االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب 
ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، باالضافة الى أية تعويضات عن  –) 2/5عمالً باحكام المادة ( 

 ) الحقاً. 8/7التأخير( ان وجدت) بموجب المادة ( 
  "Delay Damages" تعويضات التأخير  : )8/7(

) فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل 8/2االلتزام بانجاز االشغال وفقاً الحكام المادة (اذا اخفق المقاول في  
) تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق ، وتكون هذه التعويضات بالمقدار  2/5اعماالً الحكام المادة (  

المحدد في شهادة تسلم المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة ، وذلك عن كل يوم اعتباراً من التاريخ 
االشغال، اال ان مجموع التعويضات المستحقة بموجب هذه" المادة" ، يجب ان ال تتجاوز الحد االقصى 

 لتعويضات التأخير ( إن وجدت ) كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة .

اق ، فيما عدا حالة انهاء تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخف 
) قبل انجاز االشغال ، على ان اداء هذه التعويضات ال  15/2العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة ( 
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يعفي المقاول من أي من التزاماته النجاز االشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته االخرى 
 التي يتحملها بموجب العقد .

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

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

الذي يكون فيه التعليق من  –والى المدى  –لمهندس ايضاً ان يبين اسباب التعليق في اشعاره . فاذا ول 
 ) ال تطبق . 8/11،  8/10،  8/9مسؤولية المقاول ، فإن احكام المواد التالية ( 

 "Consequences of Suspension" تبعات تعليق العمل : )8/9(
االنجاز و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عمالً اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة  

) ، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدير ما يستحقه  8/8بالمادة ( 
 ) بخصوص :  20/1المقاول عمالً باحكام المادة ( 

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

 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد .  - ب 
) لالتفاق على او اعداد 3/5وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار ، يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة ( 

 تقديراته بشأن هذه االمور .
بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصالح ما  علماً 

هو ناتج عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ، او عن أي اخفاق من قبله في الحماية او التخزين او 
 ) .8/8المحافظة على االشغال عمالً باحكام المادة (

  مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل  : الدفع )8/10(
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"       

 :يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذا 
 ) يومـاً ، و 28او المواد، قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ( كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/ -أ 
قام المقاول باالشارة على ان تلـك التجهيـزات و/او المـواد اصـبحت ملكـاً لصـاحب العمـل وفقـاً          -ب 

 للتعليمات الصادرة عن المهندس . 
 "Prolonged Suspension"       التعليق المطول : )8/11(

) يوماً ، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان 84) لمدة تتجاوز (8/8جب المادة (اذا استمر تعليق العمل بمو 
) يوماً 28فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ ( ،يصرح له باستئناف العمل

نه الغاء بموجب التالية لتاريخ الطلب ، جاز للمقاول ، بعد اشعار المهندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأ
احكام " الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال . اما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها 

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

يقوما بالكشف على االشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول ان يقوم باصالح أي 
  استرداء او عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق .

  
  
  
  
 

  الفصل التاسع 
 تبارات عند االنجاز االخ

TESTS ON COMPLETION  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 د) . -4/1، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة (
) يوماً قبل الموعد الذي يكون 21يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار ال تقل مدته عن ( 

االنجاز. وما لم يتفق على خالف ذلك ، يتم فيه المقاول مستعداً الجراء أي من االختبارات عند 
) يوماً بعد هذا الموعد ، في اليوم او االيام التي يقوم المهندس 14اجراء هذه االختبارات خالل(

 بتحديدها . 
عند تقييم نتائج " االختبارات عند االنجاز" ، يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت الثار  

وعندما تعتبر االشغال،  ،على اداء االشغال او خواصها االخرى  استخدام صاحب العمل لالشغال
او أي قسم منها، انها قد اجتازت مرحلة " االختبارات عند االنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير 

 مصدق بنتائج تلك االختبارات الى المهندس .
 "Delayed Tests"االختبارات المتأخرة : )9/2(

تأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة اذا قام صاحب العمل ب 
 ) بخصوص التدخل في اجراء االختبارات.10/3) و/أو المادة (7/4الخامسة من المادة (

اذا تم تأخير اجراء " االختبارات عند االنجاز" من قبل المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس ان  
) يوما من تاريخ 21لب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل (يرسل اشعاراً الى المقاول يط
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تسلّم االشعار ، ويتعين على المقاول ان يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام 
 التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.

) يوماً ، جاز 21ل فترة الـ (اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خال 
الفراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك 

 االختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .
 "Retesting"اعادة االختبار : )9/3(

منها باجتياز " االختبارات عند االنجاز " فيتم تطبيق احكام المادة اذا اخفقت االشغال او أي قسم  
) عليها . ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته الي جزء 7/5(

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

)9/4( 

 

 ت عند االنجاز :االخفاق في اجتياز االختبارا
"Failure to Pass Test onCompletion" 

اذا اخفقت االشغال ، او أي قسم منها ، في اجتياز " االختبارات عند االنجاز " بعد اعادتها  
 ) ، فان المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية : 9/3بموجب المادة (

 ) ، او 9/3نجاز مرة اخرى بموجب المادة (أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند اال -أ 
اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من  - ب 

االشغال او أي قسم منه، فللمهندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها ( حسب واقع الحال 
لتعويضات المنصوص عليها ) ، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس ا

 ج)، او -11/4ضمن احكام الفقرة (
 ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. -ج 
في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعاله ، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته  

غ يكون مناسباً لتغطية القيمة المتحققة عن االخرى وفقاً للعقد ، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبل
خفض قيمة االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ االخفاق ، وما لم يكن هذا التخفيض 
المتعلق بهذا االخفاق محدداً في العقد ( أو حددت طريقة احتسابه ) ، فان لصاحب العمل ان 

 يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين التاليتين : 
يدفع  ان يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين ( كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ) و -1 

 مقابله قبل اصدار شهادة تسلم االشغال ، او 
 ) .3/5) و (2/5ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين (  -2 
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  الفصل العاشر
  تسلّم االشغال من قبل صاحب العمل 

EMPLYER'S TAKING OVER  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسلم االشغال واقسام االشغال : )10/1(
"Taking Over of the Works and Sections"                              

) بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند االنجاز" ، فانه 9/4باستثناء النص الوارد في المادة ( 
 يتعين ان يتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما : 

) المتعلقة 8/2تكون االشغال قد تم انجازها وفقاً للعقد ، بما في ذلك االمور المحددة في المادة ( -1 
 از ، وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة (أ) ادناه ، و بمدة االنج

يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكـام هـذه "   -2 
 المادة " .

) 14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال يقل عن ( 
 ،انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم -برأي المقاول –اً من التاريخ الذي تكون فيه االشغال يوم

 واذا كانت االشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة .
 المقاول : ) يوماً من تاريخ تسلمه طلب28يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خالل ( 
ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال ، او أي قسم  -أ 

منها ، انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل 
أو  ئت من اجله ( إلى أنللغرض الذي انش –أو أي قسم منها  -جوهري على استعمال االشغال 

 حينما يتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب )، او 
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ان يرفض الطلب ، مبيناً االسباب ، ومحدداً العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل انجازه  - ب 
 حتى يمكن اصدار شهادة تسلم االشغال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل

 التقدم باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة " .
) 28أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ ( 

يوماً، وكانت االشغال او القسم ( حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقاً للعقد، 
 تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة . " ار شهادةوعندها يجب اعتب

          ”Taking Over of Parts of the Works"تسلم اجزاء من االشغال : )10/2(
ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال  –بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً –يجوز للمهندس  

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

عليه في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ) اال اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة 
شهادة التسلم ،  تسلم االشغال لذلك الجزء . اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل اصدار

 فإنه : 
 يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله ، و  - أ 
تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ، وتتوقف  - ب 

 مسؤولية المقاول عن العناية به ، و 
 دس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك .يتعين على المهن -ج 
بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصة  

وعلى المقاول ان  ،للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز"
تلك االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عملياً ، وقبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " يقوم باجراء 

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

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

 اليها ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . 
) باالتفاق على 3/5ار، ان يقوم عمالً باحكام المادة (ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشع 

 تلك الكلفة والربح او تقديرهما .
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اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال (غير القسم ) فان تعويضات التأخير عما تبقى من  
ن وجد ) وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال ( ا ،االشغال يجب تخفيضها

اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه  ،اذا تم تسلم جزء ما منه، يتم تخفيضها ايضاً
بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية لالشغـال او القســم من 

)، ان يقوم 3/5االشغـــال ( حسب واقع الحال ) ويتعين على المهندس عمالً باحكام المـادة (
علماً بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على  ،باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب

  ) وال تؤثر على قيمة الحد االقصى لها .8/7المقدار اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة (
  
  
 

  التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز: )10/3(
“Interference with Tests on Completion"                               

) يوماً الي سبب يعتبر 14لفترة تتجاوز ( –اذا تعذر على المقاول اجراء " االختبارات عند االنجاز"  
صاحب العمل مسؤوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) انه 

 لمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكناً فيه انجاز االختبارات عند االنجاز. قد تم تس
ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقاً لذلك ، ولكن يتعين على المقاول ان يقوم 

 ،بالعيوب " باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عملياً قبل انقضاء " فترة االشعار
) يوماً يتضمن اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب 14وعلى المهندس ان يرسل اشعاراً بمهلة (

 الشروط ذات العالقة في العقد .
عند  اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات 

اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة  االنجاز ، فللمقاول ان يرسل
 - ) ، بخصوص :20/1(

أي تمديد في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك  -أ 
 ) .8/4بموجب المادة (

  لعقد .أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة ا  -  ت 
) باالتفاق عليها 3/5أن يقوم إعماالً للمادة ( -بعد تسلمه الشعار المقاول –وعلى المهندس   -  ث

 .أو إعداد التقديرات المتعلقة بهذه األمور
 تتطلب اعادتها الى وضعها السابق : االسطح التي )10/4(

                                  “”Surfaces Requiring Reinstatement  
باستثناء ما نص عليه خالفاً لذلك في شهادة تسلم االشغال ، فان شهادة التسلم الي قسم او جزء ما  

من االشغال ، ال يمكن اعتبارها تصديقاً على انجاز أية اراضٍ او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى 



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

 وضعها السابق .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الحادي عشر 
  المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  منها ، في الحالة التي يتطلبها العقد  قسملغاية ان تكون االشغال ووثائق المقاول ، واي  
( باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ) بتاريخ انقضاء " فترة االشعار 

 ة بها ، او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملياً ، فانه يتعين على المقاول : بالعيوب " المتعلق
انجاز أي عمل متبق اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، خالل مدة معقولة وفقاً  -أ 

 لتعليمات المهندس ، و 
  لتعليمات صاحب العمل تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقاً  - ب 

( او من ينوب عنه ) ، بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك االشغال او في أي 
 قسم منها ( حسب واقع الحال ).

واذا ما ظهر عيب او حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان يرسل  
 للمقاول اشعاراً بها .
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 "Cost of Remedying Defects  "الح العيوب :كلفة اص )11/2(
ب)على مسؤوليته ونفقته -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة( 

 الخاصة،اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى: 
 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه ، او  -أ 
 او مصنعية مخالفة لشروط العقد ، او  تقديم تجهيزات او مواد - ب 
 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  -ج 
اما اذا كانت ، والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر ، كلياً او جزئياً فانه يجب  

ي مثل هذه الحالة يتم تطبيق ابالغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ( او نيابة عنه ) دون توانٍ وف
 ) المتعلقة باجراء التغييرات .13/3احكام المادة (

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

هـا بموجـب   لصاحب العمل الحق في تمديد فترة االشعار بالعيوب فـي االشـغال او أي قسـم من    
والى الحد الذي تكون فيه هـذه االشـغال او أي قسـم منهـا او أي بنـد رئيسـي        )،2/5المادة (

من التجهيزات ( حسب واقع الحال بعد تسلمه) ال يمكـن اسـتعماله لالغـراض المقصـودة منـه      
 ، وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين . 

) ، او بناء على 8/8تم تعليق توريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة (اذا  
) فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا " الفصل " ال 16/1اجراءات المقاول بموجب احكام المادة (

به تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف تنقضي 
 فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك .

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

الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر الصالح تلك العيوب او ينوب عنه ) ان يرسل اشعاراً بشكل معقول 
 االضرار قبل انقضائه .

واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك ان يتم  
) ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات 11/2االصالح على حساب المقاول اعماالً للمادة (

 الية ( حسب اختياره ) : الت
ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين ، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول ، ولكن  -أ 

دون ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ . وفي مثل هذه الحالة ينبغي على 
كبده بصورة معقولة من تكاليف ان يدفع الى صاحب العمل ما ت –) 2/5اعماال للمادة ( –المقاول 

 الصالح العيب او الضرر .
ان يطلب الى المهندس ان يتوصل إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد  - ب 
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 ) ، او 3/5مقابلها حسب اجراءات المادة (
اذا كان العيب او الضـرر يـؤدي الـى حرمـان صـاحب العمـل بصـورة جوهريـة، مـن           -ج 

تفادة الكاملة من االشغال أو أي جزء رئيسـي منهـا فلـه ان ينهـي العقـد بكاملـه، او       االس
انهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها ممـا ال يمكـن اسـتخدامه لالغـراض المقصـودة      
منه، وبدون االجحاف بأية حقوق اخرى تترتـب لصـاحب العمـل بموجـب العقـد، او غيـر       

العمل الحق في اسـترداد جميـع المبـالغ التـي تـم       ذلك من االسباب، وبحيث يكون لصاحب
دفعها على االشغال او على ذلـك الجـزء ( حسـب واقـع الحـال ) مضـافاً اليهـا نفقـات         

 التمويل ونفقات التفكيك واخالء الموقع واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول .
     "Removal of Defective Work"     إزالة االشغال المعيبة : )11/5(

بعد  –اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاول  
ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من التجهيزات  –الحصول على موافقة صاحب العمل 

ة ضمان االداء تكون معيبة او تالفة ، اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيم
 بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك التجهيزات المنقولة ، او ان يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها .

 "Further Tests" االختبارات االخرى : )11/6(
اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ، فإنه يجوز للمهندس ان يطلب  

) يوماً من 28من االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل (إعادة اجراء أي 
 تاريخ اتمام اصالح العيب او الضرر .

يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها االختبارات السابقة ، اال ان  
الضرر حسبما يتم تحديده بموجب  كلفة اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن العيب او

 ) فيما يخص كلفة اعمال االصالح .11/2المادة (
 "Right of Access" حق الدخول الى الموقع : )11/7(

الى ان يتم اصدار " شهادة االداء " ، يظل المقاول متمتعاً بحق الدخول الى االشغال ، كما يتطلب  
اته بموجب احكام هذا " الفصل " ، اال فيما ال يتعارض االمر بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزام

 مع االعتبارات االمنية المعقولة لصاحب العمل .
 "Contractor to Search"   واجب المقاول في البحث عن االسباب : )11/8(

ان يبحـث بموجـب توجيهـات المهنـدس عـن       –اذا طلب المهندس ذلك  –يتعين على المقاول  
وما لم تكن كلفة اصالح العيـوب علـى حسـاب المقـاول بموجـب      ، االشغال اسباب أي عيب في

) ، فانه يتعين علـى المهنـدس ان يقـدر الكلفـة المترتبـة علـى عمليـة        11/2احكام المادة (
) إمـا باالتفـاق او باعـداد    3/5البحث عن االسباب ، مع ربح معقول ، بموجب احكـام المـادة (  

 قيمة العقد .التقدير الالزم لها واضافتهما الى 
 "Performance Certificate"                 : شهادة االداء )11/9(
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ال يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة االداء " للمقاول  
 ه بموجب العقد . مبيناً فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة من

) يوماً من بعد انقضاء آخر فتـرة مـن   28يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة االداء " خالل ( 
ان يكون المقاول قد قدم جميـع " وثـائق    فترات االشعار بالعيوب ، او في اقرب فرصة ممكنة، بعد

عيوب فيها ، كما يتم ارسـال   المقاول " وانجز االشغال وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصالح اية
 نسخة من شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 ان " شهادة االداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةً لقبول االشغال . 
 "Unfulfilled Obligations " :االلتزامات غير المستوفاه  )11/10(

عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه.  بعد ان يتم صدور " شهادة االداء "، يبقى كل فريق مسؤوالً  
وعليه ، يظّل العقد ساري المفعول بين الفريقين الى ان يتم تحديد طبيعة ومـدة االلتزامـات غيـر    

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

ن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول ، يتعين على المقاول ، عند تسلمه لشهادة االداء ، ا 
 والمواد الفائضة  والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة .

) يومـاً مـن بعـد تـاريخ     28واذا لم تكن جميع هذه المعدات واللوازم قد تمت ازالتهـا خـالل (   
ـ      تخلص تسلم صاحب العمل لنسخة " شهادة االداء " ، فانه يحـق لصـاحب العمـل ان يبيـع او ي

من بقاياها ،  ويكون صاحب العمل مخوالً بأن يسـترد التكـاليف التـي تكبـدها التمـام عمليـة       
 البيع او التخلص واستعـادة الموقـع .

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع . اما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقـه   
  الرصيد المتبقي الى صاحب العمل . صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يدفع
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 الفصل الثاني عشر 
 كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Works to be measured" كيل االشغال  : )12/1(
 صل " .تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الف 
عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشـعاراً معقـوالً إلـى ممثـل      

 المقـاول ، والذي يتعين عليه : 
ان يمتثل دون توانٍ اما بالحضور او ان يرسل ممثالً آخر مؤهالً لمساعدة المهندس في اجراء  -أ 

 الكيل ، أو
 يطلبها المهندس منه . ان يقدم جميع التفاصيل التي  -ب 
  اذا تخلف المقاول عن الحضور او ارسال ممثل عنه ، فعندها يعتبر الكيل الـذي يعـده المهنـدس     

 ( أو من ينوب عنه ) مقبوالً ككيل صحيح . 
وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ،  

ى المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود فانه يتعين عل
لالتفاق عليها مع المهندس ، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة . فاذا تخلف المقاول عن الحضور 

  تعتبر القيود مقبولة وصحيحة 
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ها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع علي
أن يشعر المهندس بذلك، مبيناً األمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود ويتعـين علـى   
المهندس بعد تسلمه لهذا اإلشعار، أن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها وفي 

) يوماً مـن بعـد تـاريخ دعوتـه     14خالل ( حالة أن المقاول لم يرسل ذلك اإلشعار إلى المهندس
 لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة.

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

 التالي :
 ل كيالً هندسياً صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة ، و تكال االشغا -1 
 يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق. -2 

 "Evaluation"تقدير القيمة: )12/3(
) 3/5مالً باحكام المادة (ع –باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس  

أن يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشـغال ، وذلـك    –
) اعـاله ،  12/2و  12/1باعتماد الكيل الموافق عليه او الذي يتم تقديره بموجب احكام المادتين (

 وبسعر الوحدة المناسب للبند .
اسب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لم يكن هذا البند موجوداً ، يعتمد سعر يكون سعر الوحدة المن 

الوحدة لبند مشابه . ومع ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من االشـغال ، فـي   
 الحالتين التاليتين :

ية المدونة في جدول %) من الكم10) اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على (1( -أ 
 الكميات او أي جدول آخر، و 

) كان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند ، يتجاوز 2(  
 %) من قيمة العقد المقبولة "، و 0.01(

ى كان الختالف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـ )3(  
 %)، و 1(

 إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت " ، او  ) 4(   
 بموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و  غييرتن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات ب) ا1(-ب 
 ) انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و 2( 
ر وحدة محدد مناسب الن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من ) انه ال يوجد له سع3( 

 او ان العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه . ،بنود العقد
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول اثر  

 أو ( ب ) اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها . االمور الموصوفة في الفقرتين ( أ ) و / 
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد  
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الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات 
 عالقة .

التفاق على سعر الوحدة المناسب او تقديره فإنه يتعين على المهندس ان يقوم والى ان يحين وقت ا 
 بوضع سعر وحدة مؤقت الغراض شهادات الدفع المرحلية .

 ”Omissions:”   االلغاءات )12/4(
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما (أو كالً ) من التغيير ( االمر التغييري ) ، ولم يكن قد تم االتفاق  

 ى تحديد قيمته ، فانه :عل
اذا كان المقاول سوف يتكبد ( او قد تكبد ) كلفة ما كان مفترضاً فيها ان تكون مغطاة بمبلغ يشكل  -أ 

 جزءاً من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل االلغاء ، و 
 ن قيمة العقد ، و بالغاء العمل سوف ينتج عنه ( او نتج عنه ) ان هذا المبلغ ال يشكل جزءاً م -ب 
ان هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالـة   -ج 

يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقديم التفصيالت المؤيدة . كما يتعين على المهندس 
ان يتوصـل باالتفـاق، او ان يقـوم     –) 3/5عمالً باحكام المادة ( –، عند تسلمه لهذا االشعار 

 باعداد التقدير الالزم لهذه الكلفة ، الضافتها الى قيمة العقد.
 

 الفصل الثالث عشر 
  التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "Right to Vary"     :  صالحية احداث التغيير   )13/1(
ي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال ، ان يبادر باحداث تغييرات في االشغال ، بإمكان المهندس ، في أ 

 سواء من خالل تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحاً للنظر فيه . 
 يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ( امر تغييري ) وينفذه بدون توانٍ ، اال اذا قدم المقاول اشـعاراً  

الى المهندس يعلمه فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية 
، على ان يرفق باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأية . لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، يتعين عليه 

 اما ان يلغى اويثبت او يعدل في تعليماته .
 -يير ( امر تغييري ) على ما يلي :يمكن ان يشتمل كل تغ 
تغييرات في الكميات الي بنـد مـن بنـود االشـغال المشـمولة فـي العقـد ( اال ان مثـل هـذه           -أ 

 التغييرات ال تشكل امراً تغييرياً بالضرورة ) ، أو
 تغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال ، أو -ب 
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 اسيب واالماكن و/او االبعاد الي جزء من االشغال ، أوتغييرات في المن -ج 
 الغاء أي من االشغال ( اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ) ، أو  -د 
حتى  ما لم و -تنفيذ أي عمل اضافي ، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -هـ 

ة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافية أي " اختبارات عند االنجاز " متعلق ذلك
 اخرى ، او 

 تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االشغال .  -ز 
ال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/او أي تعديل في االشغال ، اال اذا قام المهندس ( أو الى ان يقوم )  

 ير .باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كتغي
 "Value Engineering":الهندسة القيمية   )13/2(

يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحاً خطياً ، يعرض فيه رأيه ، الذي إن تم اعتماده ،  
 فانه :

 يعجل في انجاز االشغال ، أو -1 
يذ او صـيانة او تشـغيل   يخفض قيمة االشغال ( لمصلحة صاحب العمل ) فيما يخص عمليات التنف -2 

 االشغال ، او 
 يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او  -3 
 انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 
يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول ، وان يكون مستوفياً لمتطلبات اجراء التغييرات المحددة  

 ) الحقاً .13/3دة (في الما
اذا اشتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديالً على تصميم أي جزء من االشـغال   

 الدائمة ، فانه يتعين القيام بما يلي ( اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ) :
 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   - أ 
 أ ، ب، ج، د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1حكام الفقرات ( تطبق عليه ا  -ب 
اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء ، فانه يتعين على المهنـدس ، عمـالً    -ج 

) ان يقوم باالتفاق على او تقدير بدل االتعاب المترتب علـى تعـديل التصـميم    3/5باحكام المادة (
 %) من الفرق بين المبلغين التاليين : 50مينه في قيمة العقد . ويكون هذا البدل مساوياً لـ (لتض

التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء ، مما هو ناتج عن التعديل ، باستثناء التعديالت  -)1( 
بموجـب  ) ، والتعديالت بسبب تغير التكاليف 13/7بسبب تغيير التشريعات بموجب المادة ( 

 ) ، و 13/8المادة (
التخفيض الحاصل ( ان وجد ) في قيمة تلك االجزاء المغيرة بالنسبة لصاحب العمل ، مأخوذاً  -) 2( 

 في االعتبار اي نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية .
 دل لالتعاب . ) ، فعندها ال يحتسب أي ب2) تقل عن قيمة (1اال انه اذا وجد أن قيمة ( 

   "Variation Procedure"     اجراءات التغيير: )13/3(
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعليمات بتغييرٍ ما ، فإنه يتعين على المقاول ان  

( ان كان يستجيب للطلب كتابياً في اسرع وقت ممكن عملياً ، اما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتثال 
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 هذا هو الحال )، او بأن يقدم ما يلي :
 وصفاً لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و  - أ 
)، واثره 8/3مقترحات المقاول الي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة ( -ب 

 على مدة االنجاز ، و 
 تقدير قيمة التغيير . اقتراح المقاول بخصوص -ج 
) او 13/2يتعين على المهندس ، باسرع ما يمكن عملياً ، بعد تسلمه القتراح المقاول ( بموجب المادة ( 

لغير ذلك ) ان يرد على المقاول إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاته عليه ، علماً بأنـه  
 ل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد . يتعين على المقاول ان ال يؤجل تنفيذ أي عم

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، يجب ان تصدر من المهندس الى المقاول ، وعلى  
 المقاول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات . 

ليماته او وافق يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشر" ، اال اذا اصدر المهندس تع 
 على غير ذلك عمالً باحكام هذا الفصل " .

  "Payment in Applicable Currencies"الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها : )13/4(
اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم االتفاق على أي تعديل لالسعار  

اجراء تقدير بشأنه ، كما ذكر اعاله ، فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل  او الموافقة عليه ، ان تم
عملة من العمالت الواجب الدفع بها . وبناء عليه ، فانه يجب االشارة الى النسب الفعلية او المتوقعة 

ة لدفع قيمة للعمالت التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العمالت المختلفة المحدد
 العقد . 

 "Provisional Sums  " المبالغ االحتياطية  :  )13/5(
يتم استخدام كل مبلغ احتياطي فقط كلياً او جزئيـاً وفقـاً لتعليمـات المهنـدس ، ويـتم تعـديل قيمـة         

 العقد وفقاً لذلك .
مل او اللوازم او الخدمات التي تم ال يشمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالع 

رصد المبلغ االحتياطي الجلها ، وفقاً لتعليمات المهندس . ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهندس ان يصدر 
 -تعليمات بخصوص ما يلي :

لعمل ينفذه المقاول ( بما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلوب تقديمها ) ، ويتم تقـدير   -أ 
 ) و/أو13/3كتغيير بموجب المادة (قيمته 

التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمتها على النحـو   -ب 
 التالي ، الضافتها إلى قيمة العقد :

 المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ( او المستحقة الدفع من قبله ) ، و  -1 
المصاريف االدارية والربح ، محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبـالغ الفعليـة بتطبيـق     مبلغاً مقابل -2 

النسبة المئوية ذات الصلة ( إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة ، فان لم ترد مثـل  
 هذه النسبة في الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

ل ، عندما يطلب المهندس منه ذلك ، ان يقـدم لـه العـروض المسـعرة والفـواتير      يتعين على المقاو 
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 والمستندات والحسابات او االيصاالت االثباتية . 
 "DayWork"     :  العمل باليوميه   )13/6(

لالعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة ، يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس  
لعمل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ، وباالجراءات ا

 المحددة تالياً اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشموالً في العقد، فان احكام هذه المادة ال تطبق. 
م الى المهندس العروض المسعرة ، كمـا  ان يقد –قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم  –يتعين على المقاول  

انه يتعين عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع ان يقدم الفواتير والمستندات والحسابات او االيصاالت المتعلقة 
 بأي من هذه اللوازم . 

 وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فانه يتعين على المقـاول ان  
يقدم كشوفاً يومية دقيقة ( على نسختين ) تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ 

 عمل اليوم السابق :
 اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و  -أ 
 تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و  -ب 
 لتجهيزات والمواد المستعملة . كميات وانواع ا -ج 
يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف اذا وجده صحيحاً او وافق عليه ، ومن ثم يعيده الـى   

المقاول . الحقاً لذلك يقوم المقاول بتقديم كشف مسعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينه في كشف 
 . ) 14/3الدفعة التالية بموجب احكام المادة (

  Adjustments for Changes in Legislation"لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" )13/7(
  يتعين ان تعدل قيمة العقد لمراعاة اية زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير فـي قـوانين الدولـة     

القضائية او الحكومية ( بمافي ذلك سن قوانين جديدة والغاء او تعديل قوانين قائمة ) او في التفسيرات 
الرسمية لها، اذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساسي ، ونتج عنه تأثير على اداء المقاول اللتزاماته 

 بموجب العقد .
اذا تكبد المقاول ( او كان سيتكبد ) تأخيراً و / او كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين او في  

حصل بعد التاريخ االساسي ، فانه يتعين على المقـاول ان يرسـل إشـعاراً الـى     تلك التفسيرات ، مما 
 ) بخصوص : 20/1المهندس بذلك ، لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة (

تمديد مدة االنجاز بسبب التأخير الحاصل ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجـب   -أ 
 و ) 8/4المادة (

 أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
ان يتوصل الى  –) 3/5عمالً باحكام المادة ( –وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، فانه يتعين عليه  

 اتفاق عليها او ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور . 
 Adjustments for Changes in Cost""التعديالت بسبب تغير التكاليف  :  )13/8(

أن مصطلح " جدول بيانات التعديل الوارد في هذه المادة "  يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفـق   
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  بملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .
لغ التي تدفع للمقاول يجب ان يتم تعديلها لتشـمل اثـر   في حالة تطبيق احكام هذه " المادة " ، فإن المبا 

الزيادة او النقصان بسبب أي ارتفاع او انخفاض يطرأ على اجور االيدي العاملة او على اسعار اللـوازم  
وغيرها من مدخالت االشغال  من خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه " المادة " ، والى المدى الذي 

لشامل بسبب أي ارتفاع او انخفاض في الكلفة غيرمغطى ضمن احكام هذه المادة او يكون فيه التعويض ا
احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انها تحتـوي علـى مبلـغ عرضـي     

 للتعويض عن التقلبات االخرى في الكلفة .
ول ( كما يتم تقدير قيمتها باسـتعمال الجـداول   يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقا 

المناسبة ومن خالل تصديق شهادات الدفع ) وذلك بتطبيق المعادلة التالية ، وذلك لحاالت الدفع بالعمالت 
المختلفة كٍل على حدة ، علماً بأن هذا التعديل ال يسري على أي عمل يتم تقديره على اساس الكلفـة او  

 االسعار الدارجة . 
  -ما المعادلة فتكون بالصيغة التالية :أ 

 ) +0/ لن) + د ( ل 0/من) + ج ( م 0/عن) = أ + ب ( ع ن معامل التعديل (ت 
 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 حيث : 
منيـة (ن)  ت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خالل الفتـرة الز  

  مقدرة باالشهر ، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة . 
= معامل ثابت يتم تحديده في جدول بيانات التعديل ذات الصلة ، ويمثل الجزء غير القابل للتعديل من   أ

 الدفعات التعاقدية .
ـ   ي تنفيـذ االشـغال كالعمالـة    ب، جـ، د = معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة ف

  والمعدات والمواد . 
)= مؤشرات الكلفة الحالية او االسعار المرجعية للفترة ( ن ) معبراً عنها بعملة الـدفع  ن، ل ن، م ن(ع 

ذات الصلة ، ويطبق كل واحد منها على عنصر الكلفة المجدول ذي الصلة ، وذلك في 
( التي تتعلق بها شهادة الدفع المعنية) بـ التاريخ الذي يسبق اليوم االخير من الفترة 

 ) يوماً .49(
)= مؤشرات االسعار " االساسية او المرجعية لعناصر الكلفة في موعد التاريخ االساسي لكل 0، ل0، م0(ع 

 عملة من العمالت . 
ـ   ديل ، واذا على ان يتم استعمال " مؤشرات االسعار " او االسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التع

كان هنالك شك في مصدرها ، فيتم تقديرها من قبل المهندس . ولهذا الغرض فانه يجب االسترشاد بقـيم  
"مؤشرات االسعار " بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو ان هذه التواريخ ( وكذلك هـذه  

 القيم ) قد ال تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجعية . 
ت التي تكون فيها " عملة مؤشر االسعار " غير العملة المحددة في الجدول ، فانه يجب اجـراء  في الحاال 
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التحويل الالزم في اسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ انطباق مؤشر 
 االسعار . 

، فإنه يتعين على المهندس وضـع  والى ان يحين الوقت الذي يكون فيه تحديد مؤشرات االسعار متاحاً  
مؤشر مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلية ، وفي الوقت الذي يصبح فيه مؤشر االسعار متاحاً ، 

 يعاد احتساب قيمة التعديل وفقاً لذلك . 
قة اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فانه يتم احتساب التعديل على المبالغ المسـتح  

 بعد مدة االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين : 
كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع واالربعين قبل تاريخ انقضاء " مدة االنجاز "  -1 

 لالشغال ، او 
 دليل االسعار او السعر الحالي ، -2 
 ايهما افضل لصاحب العمل .  
( ب، ج ، د ) للعناصر المكونة للكلفة ( ع ، م ، ل ) المحددة في جدول أما بخصوص معامالت التوزين  

بيانات التعديل ، فإنه ال يعاد النظر فيها اال اذا اصبحت غير معقولة ، او غير متوازنة ، او انها لم تعـد  
  تنطبق ، نتيجة للتغييرات . 

  
  
  
 

 الفصل الرابع عشر 
  قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

 The Contract Price""قيمة العقد  : )14/1(
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :  
 ) ، وتكون هذه القيمة خاضعة الي  12/3يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة (  - أ 

 العقد ، و تعديالت تتم بموجب احكام 
يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من قبله بموجـب  - ب 

وال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي   العقد، 
 ) ، و  13/7المـادة ( 
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ره من الجداول هي كميات تقريبية ، وال تعتبر بأنها هي ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غي -ج 
 الكميات الفعلية والدقيقة : 

 لتلك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او  -1 
 الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و  -2 
ن تاريخ المباشرة ، اقتراحه المتعلق ) يوماً م28يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، خالل ( - د 

بتحليل السعر لكل بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع . وللمهندس ان يعتبر هذا التحليل عنـد  
 اعداده شهادات الدفع ، اال انه ال يعتبر ملزماً باعتماده . 

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : )14/2(
دفعة مقدمة ، كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز ، عندما يقدم المقاول  يدفع صاحب العمل الى المقاول 

الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمـة وطريقـة دفـع    
 اقساطها ( ان تعددت ) والعمالت التي يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة . 

م ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمـة فـي   ما ل 
 ملحق عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

) باصدار شهادة دفع 14/3يقوم المهندس بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عمالً باحكام المادة ( 
 الول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : مرحلية للقسط ا

 ) ، و 4/2ضمان االداء بموجب المادة ( -1 
كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكون صادرة عـن   -2 

صاحب العمل ، وتكون هذه الكفالة كيان مالي ومن داخل دولة ( او نظام تشريعي آخر ) يوافق عليهما 
  بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل . 

  
 

يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة  
لة اوالً باول بالقدرالمسترد من المقاول كما الى صاحب العمل بكاملها ، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفا

يتم بيانه في شهادات الدفع . واذا كان من بين شروط الكفالة انقضائها بتاريخ محدد ، ولم يكن قـد تـم   
) يوماً من تاريخ حلول موعد انقضائها ، فإنه يتعين على المقاول في مثل هـذه  28استرداد قيمتها قبل (

 الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل .  الحالة ، ان يمدد صالحيتها
  يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصميات بنسب مئوية من شهادات الدفع ، على النحو التالي ، 

 ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة : 
ثناء الدفعة المقدمة والخصميات االخرى كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة ( باست - أ 

 %) من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ االحتياطية ، و 10ورد المحتجزات ) ما يتجاوز (
  %) مـن قيمـة كـل شـهادة دفـع     25يتم اجـراء الخصـميات بنسـبة اسـتهالك الـدين لــ (       -ب 

 المحتجزات ) بالعمالت ونسب الخصم مـن  ( باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات االخرى ورد
 الدفعة المقدمة ، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة المقدمة . 

اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام  
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 –أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسـع عشـر"  " الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"
فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسدد يصبح مستحقاً وواجب السداد فوراً من المقاول  –حسب واقع الحال 

 الى صاحب العمل .  
 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديم طلبات الدفع المرحلية )14/3(

  المقـاول ان يقـدم الـى المهنـدس بعـد نهايـة كـل شـهر كشـف المطالبـة بالـدفع             يتعين علـى  
نسخ ) وبحيث يكون الكشف معدا على النموذج المعتمد من قبل المهندس ، ومبيناً فيه تفاصـيل   6( من 

عن المبالغ التي يعتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفقاً به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري 
 .) 4/21تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة (

يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية ، حسب انطباقها ، والتي يجـب ان يعبـر عنهـا     
 -بعمالت الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : 

ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهــر ( شـاملةً     غال المنفذةالقيمة التعاقدية التقديرية لالش - أ 
 التغييرات ، ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ) ، و 

أي مبالغ يجب اضافتها او خصمها مقابـل تعـديل االسـعار بسـبب تغيـر التشـريعات او بسـبب        -ب 
 )، و13/8و  13/7باحكام المادتين ( تغير التكاليف، عمالً 

أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، وبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعاً  -ج 
من اجمالي المبالغ المتحققة اعاله ، حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صـاحب العمـل الحـد    

 في ملحق عرض المناقصة ، و  االقصى لقيمة المحتجزات ( ان وجد) كما هو مذكور
اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجـب احكـام المـادة     -د 

 ) ، و 14/2(
 ) ، و 14/5أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة (-هـ 
أصبحت مستحقة بموجب أي من احكام العقد ، او لغير ذلـك   اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد -و 

 من االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين " ، و 
  خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة .  -ز 

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

فع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط ، عندئذ ، وما لم يكن قد نـص  اذا تضمن العقد جدوال للد 
 على غير ذلك في هذا الجدول :

أ) - 14/3إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة (- أ 
 اعــاله، و 

 ) المتعلقة بالتحضيرات ، و 14/5ال تطبق المادة (- ب 
اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي -ج 

لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام 
الذي تاخر به تقدم العمل  ) لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى3/5المادة (

 عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
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أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات ، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمة للدفعات  
) يوماً 42الول خالل (التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يتم تقديم التقدير ا

من تاريخ المباشرة  ويستمر تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، الى ان يتم اصـدار  
 شهادة تسلم االشغال . 

 التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال ( التحضيرات )  : )14/5(
"Plant and Materials Intended for the Works”                                 

 – 14/3اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ، عمالً باحكام الفقرة ( 
 -هـ ) ما يلي :

 مبلغاً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، و -1 
خفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات والمواد قد دخلت كجزء من الت -2 

 أ) . -14/3االشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة (
) ادناه مشمولة ضـمن ملحـق عـرض    1-) و (ج1–اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين ( ب  

 ال تطبق .  المناقصة ، فان احكام هذه المادة
 يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية :  
 ان يكون المقاول :  -أ 
قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للمعاينة ( بما فيها طلبات الشراء وااليصاالت ، والتكاليف ، واستعمال  -1 

 و التجهيزات والمواد ) ، 
 قد قدم كشفاً بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيداً ببيانات اثباتية كافية ،  -2 
 -وان أيا مما يلي :       
 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :  - ب 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و  -1 
 شحنها باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عمالً باحكام العقد ، و انها قد تم  -2 
انها موصوفة ضمن سند شحن صحيح او أي اثبات اخرى للشحن ، وتم تسليمها الى المهندس مع  -3 

بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين ، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة ، وكفالة بنكية معدة على 
كيان مالي موافق عليها من قبل صاحب العمل وبالمبالغ والعمالت المحـددة  نموذج وصادرة عن 

بموجب احكام هذه " المادة" . يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعـة المقدمـة   
) ، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يـتم ايصـال التجهيـزات    14/2المشار اليه في المادة (

 كل مالئم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او : والمواد وتخزينها بش
 ان التجهيزات والمواد ذات العالقة : -ج 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع ، و  -1 
ـ  2  ا ضـد الفقـدان او الضـرر او           انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايته

 االسترداء، ويظهر انها تفي متطلبات العقد . 
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% )  من تقديرات المهندس لكلفة التجهيـزات  80عندها يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديقه معادالً (  
في هذه المادة  والمواد ( بما في ذلك كلفة االيصال الى الموقع ) ، مع االخذ في الحسبان الوثائق المذكورة

 والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد . 
أ) -14/3تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجب الفقرة ( 

في ذلك الوقت ، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه ، والـذي يعتبـر   
ق على هذا المبلغ والدفع بانواع ونسب العمالت الواجب تطبيقها ، لهذه القيمـة االضـافية   معادالً لما يطب

 للتجهيزات والمواد ذات العالقة . 
        "Issue of Interim Payment Certficates"اصدار شهادات الدفع المرحلية   )14/6(

  
تسلم صاحب العمـل ضـمان االداء ويوافـق    لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان ي 

) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثـائق  28خالل مدة ( –عليـه ، وبعدها يتعين على المهندس 
ان يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبيناً فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انـه   -المؤيدة لها 

 بها التفاصيل المؤيدة .  يستحق للمقاول بصورة منصفة ، ومرفقاً
اال ان المهندس ال يعتبر ملزماً قبل صدور " شهادة تسلم االشغال "  باصدار أي شهادة دفع مرحليـة ، اذا   

كانت قيمتها ( بعد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى ) اقل من الحـد االدنـى ( ان وجـد ) للدفعـة     
، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشـعر  المرحلية المشار اليه في ملحق عرض المناقصة 

 المقاول بذلك.
 اال انه :  ،ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر 
اذا كان أي شئ تم توريده او أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد ، فيمكن حبس كلفة  -أ 

 صالح او االستبدال ، و / أو االصالح او االستبدال حتى يتم انجاز ذلك اال
اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقاً للعقد وتم إشعاره بذلك مـن  -ب 

 قبل المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه . 
م بعمل أي تصحيح او تعديل كان يجـب اجـراؤه بشـكل    ان يقو -في أي شهادة دفع  -يجوز للمهندس  

مناسب على قيمة أي شهادة دفع سابقة، كما ان أي شهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشـراً علـى رضـا    
 المهندس او موافقته او قبوله او اقتناعه. 

 "Payment" :الدفع للمقاول   )14/7(
 يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : 
) يوماً 21) يوماً من تاريخ اصدار كتاب القبول ، او خالل (42قسط االول من الدفعة المقدمة خالل (ال -أ 

) ولكفالة الدفعة المقدمة عمالً بالمادة 4/2من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان االداء ، عمالً بالمادة (
 ) ايهما كان متأخراً اكثر ، و 14/2(

) يوماً من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق 56ية ، خالل (المبلغ المصدق لكل دفعة مرحل -ب 
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 المؤيدة له ، و 
) يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة 56المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل ( -ج 

 هذه.
بلغ في الحساب البنكي الذي يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع الم 

 يعينه المقاول في دولة الدفع ( لهذه العملة ) والمحددة في العقد .
 " Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : )14/8(

) ، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 14/7اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة ( 
دفعها له ، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير . وتحسب هذه المدة اعتباراً التمويل عن اية مبالغ يتأخر 

) بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ( في 14/7من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة (
 ب) . – 14/7حالة الفقرة 

ا لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم وم 
%) ويتعين دفعها بالعملة 3السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافاً اليها (

 المحددة لها . 
تصديق، و دون االجحاف بأي حق او يكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او  

 تعويض آخر .
 ”  Payment of Retention Money” رد المحتجزات  : )14/9(

عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول  
يتم رد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة . اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فانه 

%) من النسبة الناتجة عن 40باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع (
 قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها . 

ر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي يحق للمقاول فور إنقضاء آخ 
بشهادة مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من 

قد % ) من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة الع40االشغال ، فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل ( 
المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب 

 المتعلقة به . 
اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب  

 فيذها .تصديق الكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تن
عند احتساب هذه النسب ، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً  

 ) .13/8) او بسبب تغير التكاليف عمالً باحكام المادة (13/7باحكام المادة (
 Statement at Completion"" كشف دفعة االنجاز ( عند تسليم االشغال)  :    )14/10(

) يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم 84تعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز ( ي 
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) 14/3مع الوثائق المؤيدة ، حسب متطلبات المـادة (  –) نسخ 6على ( –االشغال ، كشف دفعة االنجاز 
 مبيناً فيه : 

 لتاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، وقيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى ا -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها ، و  -ب 
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديم  -ج 

ز ، ومن ثم يقوم المهندس تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجا
 .)14/6بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (

 طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي )  : )14/11(
Application for Final Payment Certificate"                                      

) يوماً من تاريخ تسلمه شهادة االداء، مسودة 56دس خالل (ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهن 
ومبيناً  -مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس –) نسخ 6على ( –المستخلص النهائي 

 -فيها تفاصيل ما يلي :
 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  -أ 
 اول ان له حقاً فيها بموجب العقد، او لغير ذلك . أي مبالغ اخرى يعتبر المق - ب 

اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ،  
فانه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة 

ول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة معقولة ، وعلى المقا
 المتفق عليها ، يسمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص النهائي ) .

مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة المستخلص  
ا ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب النهائي التي يتم االتفاق عليه

العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ( مع ارسال 
 نسخة منها الى المقاول ) . 

بموجب احكام المادة  ) او تمت تسويته20/4بعد ذلك ، اذا تم فض الخالف نهائياً بموجب احكام المادة ( 
) فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع 20/5(

 ارسال نسخة منه الى المهندس .
   "Discharge"             المخالصـة  : )14/12(

اقراراً خطياً يثبت فيه ان " ان يسلم صاحب العمل  ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي 
يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما  "المستخلص النهائي

يتصل به ، ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء 
صيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من ر

 من هذا التاريخ . 
   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شهادة الدفعة الختامية: )14/13(
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) 14/11) يوماً من تسـلمه" المسـتخلص النهـائي" بموجـب المـادة (     28ينبغي على المهندس خالل ( 
 -)، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبيناً فيها :14/12المادة ( والمخالصة بموجب

 المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و   -أ 
الرصيد المستحق (إن وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل ( حسب  -ب 

ات التي دفعها صاحب العمل ، ورصيد االقتطاعـات التـي   واقع الحال) وذلك بعد احتساب جميع الدفع
 تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .

) والمخالصة عمالً باحكـام  14/11اذا لم يقم المقاول بتقديم " المستخلص النهائي " عمالً باحكام المادة ( 
المقاول فـي تقـديم    ) ، فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بذلك . واذا اخفق14/12المادة (

) يوماً من تاريخ طلب المهندس،  فللمهندس عندئذ ، ان يصدر شهادة الدفعـة  28المستخلص خالل مدة (
 الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع للمقاول .

 ”Cessation of Employer`s Liability” انتهاء مسؤولية صاحب العمل: )14/14(
  تبر صاحب العمـل مسـؤوالً تجـاه المقـاول عـن أي امـر أو شـئ  نـاتج عـن هـذا العقـد            ال يع 

 -( او متصل به ) او عن تنفيذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً :
 ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضاً  -أ 
) ، باستثناء االمور او االشياء المسـتجدة  14/10ة (ضمن "كشف دفعة االنجاز" الموصوف في الماد -ب 

 بعد اصدار شهادة تسلم االشغال . 
على كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" ال يحد من مسؤولية صاحب العمـل بموجـب التزاماتـه فـي      

التعويض، او من مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت الغـش او التقصـير المتعمـد، او المسـلك     
 مبالي من قبله.الال

 "Currencis of Payment"عمالت الدفع : )14/15(
وما لم ينص على غيـر   -يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة  

  اذا كان الدفع سيتم باكثر من عملة واحـدة، فيجـب ان يـتم الـدفع علـى       -ذلك في الشروط الخاصة 
 -النحو التالي :

 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : -أ 
تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف  -1 

تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير 
 ذلك، و 

) وتعديل 13/5يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالً باحكام المادة ( -2 
 )، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق، و 13/7االسعار بسبب التشريعات عمالً باحكام المادة (

يتم دفعها بالعمالت أ،ب،ج،د) ، ف-14/3اما الدفعات والخصميات االخرى المشار اليها في الفقرات ( -3 
 )" اعاله ، و1–والنسب المحددة في الفقرة "(أ 

الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان يتم بالعمالت والنسب المحددة في  -ب 
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 ذلك الملحق ، و 
تي تـم انفـاق   أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسدد بالعملة ال -ج 

 المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفريقين ، و 
اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق  -د 

لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ  دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز
 من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى ، و 

اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العمالت التي  -هـ 
 كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الفصل الخامس عشر
  انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : )15/1(
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقوم المهندس بارسال اشعار له طالباً منه  

 تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .
 " Termination by Employer" انهاء العقد من قبل صاحب العمل : )15/2(

 قد في الحاالت التالية :يحق لصاحب العمل انهاء الع 
) او في االسـتجابة إلشـعارٍ   4/2اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان االداء بموجب المادة ( -أ 

 ) ، أو 15/1بالتصويب كما ورد في المادة (
اذا تخلى المقاول عن تنفيذ االشغال ، او اذا بين بوضوحٍ نيته في عدم االستمرار في تنفيذ  -ب 

 العقد ، او  التزاماته بموجب
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 
 مواصلة العمل وفقاً الحكام " الفصل الثامن " ، او  -1 
) 7/6) المتعلقة بالرفض ، او المادة (7/5التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة ( -2 

 لالشعار ، او ) يوماً من تاريخ تسلمه 28المتعلقة باعمال االصالحات ، خالل (
إذا قام المقاول بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصـول   -د 

 على الموافقة المطلوبة ، او  
أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً، او تعرض لتصفية موجوداته، او صدر امر اداري  -هـ 

ى االستمرار في العمل تحت اشراف حـارس  ضده او اجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق عل
قضائي او مصف او مدير لمصلحة دائنيه، او انه حدثت اية واقعة لها نفس التأثير ألي من 

 هذه االفعال أو الحوادث ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ، او  
او  ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ( بصورة مباشرة او غير مباشرة ) رشـوة  -و 

 هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 
 ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، او -1 
ان يظهر او يمتنع عن اظهـار محابـاة او عـدم محابـاة ألي شـخص لـه عالقـة         -2 

ـ       اء او بالعقد، او اذا قام أي مـن مسـتخدميه  وكالئـه او مقاوليـه الفـرعيين باعط
بشـكل مباشـر او غيـر مباشـر) الي شـخص كحـافز او        ( الوعد باعطاء أي رشوة

مكافأة حسبما هو موصـوف فـي الفقـرة " و"، اال ان تقـديم المقـاول ايـة حـوافز        
  ومكافآت قانونية الفراده ال يستوجب انهاء العقد .

لمقاول خطياً ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار ا    
العمل  ) يوماً ، ان ينهي  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال انه يمكن لصاحب14لمدة (

 باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) او (و) اعاله .   
ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان اليجحف بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب  

 عقد ، او لغير ذلك من االسباب.ال
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يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسـليم المهنـدس اللـوازم     
المطلوبة وجميع " وثائق المقاول" ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه . 

فذ فوراً اية تعليمـات معقولـة   ومع ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لين
 مشمولة في االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ :

 التنازل عن أي مقاولة فرعية ، و  -1 
 حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال .  -2 
خـرين  بعد االنهاء ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل االشغال، و / او ان يستخدم أي اشخاص آ 

ويجوز عندئذ لصاحب العمل وهؤالء االشخاص االخرين ان يستخدموا أياً من لـوازم   ،الكمالها
المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها المقاول، او تلـك التـي تـم    

 اعدادها لصالحه . 
االشغال المؤقتة سوف يتعين على صاحب العمل عندئذ ، ان يرسل اشعاراً بأن معدات المقاول و 

يتم االفراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره ، وعلى المقاول ان يقوم فـوراً بإزالتهـا   
على مسؤوليته وحسابه . اال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي اسـتحقاقات  

لتحصيل استحقاقاته ،  عليه الى صاحب العمل ، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم
 واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

  التقييم بتاريخ انهاء العقد : )15/3(
  "Evaluation at the  Date of Termination " 

عقد قد اصبح نافـذاً  بعد ان يكون االشعار بانهاء ال –وبأسرع ما يمكن عملياً  –على المهندس 
) باالتفاق علـى قيمـة االشـغال    3/5) ، ان يقوم عمالً باحكام المادة (15/2بموجب المادة (

واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل االشغال المنفذة بموجب العقد 
 او اجراء تقديراته بشأنها . 

 " Payment after Termination" الدفع بعد انهاء العقد : )15/4(
) ، ان 15/2لصاحب العمل ، بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد اصبح نافذاً بموجب المادة ( 

 يقوم بالتالي : 
 ) ، و/ أو 2/5ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً الحكام المادة ( -أ 
تحقق من  تكاليف تنفيذ االشـغال وانجازهـا   ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين ال -ب 

واصالح اية عيوب فيها ، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول ( إن وجدت ) ، 
 واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل ، و/ أو 

ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف  -ج 
صرفها لغرض إنجاز االشغال ، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تسـتحق للمقـاول    اضافية تم

وبعد استرداد مثل هذه الخسـائر واالضـرار    ،) 15/3مقابل انهاء العقد بموجب المادة (



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

 والتكاليف االضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .
  حق صاحب العمل في انهاء العقد  : )15/5(

"Employer`s Entitlement to Termination”                   
يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر اشعاراً بذلك  

) يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول لالشعار 28الى المقاول ، ويعتبر االنهاء نافذاً بعد مرور (
ضمان االداء اليه من قبل صاحب العمل ، ايهما الحق ، اال انه ال المذكور ، او من تاريخ اعادة 

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه " المادة " ليقوم بتنفيـذ االشـغال بنفسـه او    
 للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر .

ـ    ام المـادة  بعد هذا االنهاء ، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداته وفقـاً الحك
 ) .19/6) ، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة (16/3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل السادس عشر
  تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR  
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 حق المقاول في تعليق العمل : )16/1(
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "                               

) ، او لم ينفـذ  14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة ( 
) ، او لـم يتقيـد   2/4صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة (

) ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشعار 14/7باحكام المادة ( بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عمالً
) يوماً الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل ( أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لـم  21بمهلة ال تقل عن (

وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع ، اواثباتاً معقوالً بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الدفع له ( حسـب  
 حال ) وحسبما هو وارد في االشعار . واقع ال

ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق لـه بموجـب احكـام     
 ) .16/2) وال بحقه في انهاء العقد عمالً باحكام المادة (14/8المادة (

المالية او الدفعة المستحقة له قبل قيامه  اذا تسلم المقاول الحقاً الشعاره شهادة الدفع او دليل الترتيبات 
 بتوجيه اشعار االنهاء ، فانه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً . 

أما اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و/ أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل ( او ابطاء عملية التنفيذ )  
ادة " ، فعليه ان يرسل اشعاراً الى المهندس باالمر ، لتقدير استحقاقاته بشأنها ، بموجب احكام هذه " الم

 ) بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة (
تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام  -أ 

 ) ، و 8/4المادة (
 ح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد . أي كلفة كهذه مع رب -ب 
) 3/5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، يتعين عليه المضي باالجراءات بموجب احكـام المـادة (   

 لالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
 " Termination by Contractor" انهاء العقد من قبل المقاول : )16/2(

 مقاول انهاء العقد في الحاالت التالية :يحق لل 
) يوماً من تاريخ ارساله االشعار الـى صـاحب العمـل    42اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقوالً خالل ( -أ 

) بخصوص اخفاق صاحب العمل في االلتزام بعمل الترتيبات الماليـة حسـب   16/1بموجب المادة (
 ) ، او 2/4احكام المادة (

) يوماً من تاريخ تسلمه لكشف تلـك  56المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل (اذا اخفق  -ب 
 الدفعة مع البيانات المدعمة ، او 
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) يومـاً مـن   42اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خالل ( -ج 
) ( باستثناء 14/7احكام المادة (انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجب 

ــب     ــل بموج ــاحب العم ــات ص ــوص مطالب ــا بخص ــق اقتطاعه ــي يتحق ــميات الت   الخص
 ) ، او 2/5المادة (  

 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او   -د 
) 1/7اقية العقد او بالمـادة ( ) المتعلقة باتف1/6اذا أخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة ( -هـ 

 المتعلقة بالتنازل ، او 
اذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها ، حسبما هو منصوص عليه في  -و 

 ) ، او 8/11المادة (
 اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقع تحت التصفية ، او فقد السيولة ، او صدر امـر  -ز 

اداري ضده ، او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه ، أو قد حدثت أية واقعة لها نفس التأثير ألي 
 من هذه االفعال او االحداث( بموجب القوانين الواجبة التطبيق )، 

) يوماً ، 14ففي أي من هذه االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطياً بمهلة ( 
ي العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (و) او (ز) ان ينه
 اعاله .

إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك  
 من االسباب . 

 :التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول  )16/3(
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       

بعد ان يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجـب احكـام المـادة     
) ، او باالنهـاء االختيـاري   16/2) ، او بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المـادة ( 15/5(

) ، نافذاً ، فإنه يتعين علـى المقـاول ان   19/6لى حصول قوة قاهرة بموجب احكام المادة (المترتّب ع
 يباشر على الفور بما يلي :

التوقف عن تنفيذ أي عمل ، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشـأنه مـن قبـل     -أ 
 ، و المهندس لغرض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال 

 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 
 ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها المور السالمة ، وان يغادر الموقع. -ج 

 " Payment on Termination":        الدفع عند انهاء العقد  )16/4(
) قد اصبح 16/2يتعين على صاحب العمل ، بعد ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المادة ( 

 نافذاً ، ان يقوم بالتالي :
 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 
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 ) ، و19/6ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ( -ب 
 ئت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء.ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فا -ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع عشر
  المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY  
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 " Indemnities": التعويضــات )17/1(
يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كال من صاحب العمل وافراده ووكالئهم ضد جميع  

البات واالضرار واالعباء والنفقات (بما فيها االجور والنفقات القانونية) وذلـك فيمـا يتعلـق    المط
 -بالتالي:

االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت  -أ 
ـ   غال وانجازهـا  ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت) او عن تنفيـذ االش

واصالح اية عيوب فيها ، ما لم تكن معزوة الى االهمال او الفعل المتعمد او نقضٍ للعقد من قبل 
 صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 

الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية ( فيما عدا االشغال ) ، وذلك  -ب 
 كون فيه هذا الضرر او الخسارة : الى المدى الذي ي

ناجماً عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ( ان وجدت ) أو عـن تنفيـذ وانجـاز االشـغال      -1 
 واصالح اية عيوب فيها ، و 

يعزى الى أي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي من وكالئهم  -2 
 قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة . او أي شخص مستخدم من 

كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكالئهم ضد اية مطالبات او  
 اضرار او خسائر او نفقات ( بما فيها االجور والنفقات القانونية ) بخصوص ما يلي : 

لوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او ا ) 1( 
 نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و  

  اية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات  ) 2( 
 ) .18/3) من المادة (3، 2،  1-( د  

 " Contractor's Care of the Works" قاول باالشغال :اعتناء الم )17/2(
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى  

)، عندما تنتقل 10/1صدور " شهادة تسلم االشغال" ( او تعتبر وكأنها قد صدرت ) بموجب المادة (
عمل ، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم هذه المسؤولية الى صاحب ال

 اصدار" شهادة تسلم لالشغال "( او اعتبارها وكأنها قد صدرت ) بخصوصه.
بعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقاً لذلك، يظل المقاول مسـؤوالً عـن العنايـة بـأي      

  الــى ان يــتم اســتكماله . ”غالعمــل متبــق بالتــاريخ المحــدد فــي " شــهادة تســلم االشــ
اذا لحق باالشغال او اللوازم او وثائق المقـاول أي ضـرر او خسـارة خـالل فتـرة مسـؤولية       
المقاول عن العناية بها، الي سـبب مـن االسـباب ( باسـتثناء المخـاطر المبينـة فـي المـادة         

عـن أي   ، فإن المقاول يكون  مسؤوالً عـن أي ضـرر أو خسـارة، قـد تنـتج      )) الحقا17/3ً(
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كمـا يكـون المقـاول مسـؤوالً      ،فعل أو أفعال قام بها المقاول  بعد صدور شهادة تسلم  االشـغال 
ولكنهـا ناشـئة    ،كذلك عن أية اضرار او خسائر قد تحصل بعد إصدار شـهادة تسـلم  االشـغال   

 عن حدث سابق كان المقاول مسؤوالً عنه.
 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل : )17/3(

 ) الحقاً هي :17/4ن المخاطر المشار اليها في المادة ( ا 
الحرب او االعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغـزو ، او افعـال االعـداء     -أ 

 االجانب.
التمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بـالقوة ، او الحـرب    -ب 

 الدولة ، االهلية في 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشخاص ليسوا  -ج 

 من أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، 
االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية او التلوث باالشعاعات النووية داخـل   -د 

ستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول مثل هذه االعتـدة او المـواد المتفجـرة او    الدولة ، با
  .االشعاعات

موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة   -هـ 
 تفوق سرعة الصوت،

باستثناء ما هو منصوص عليه استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ،  -و 
 في العقد ، 

تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخـرين يعتبـر    -ز 
 صاحب العمل مسؤوالً عنهم ، و 

أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امراً غير منظور ، والتي لم يكن بوسـع مقـاول متمـرس     -ح 
 واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها .  توقعها بصورة معقولة

 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمل : )17/4(
) اعـاله أي خسـارة او   17/3اذا (والى المدى الذي) نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ( 

المقاول ان يشعر المهندس بذلك فوراً ضرر لالشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على 
 وان يقوم باصالح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس . 

واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/ او كلفة ما بسبب اصالح تلك االضرار او الخسائر ، فإنه يتعين  
)  20/1بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة ( عليه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته

 بخصوص:
تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلـك بموجـب    -أ 

 ) ، و 8/4احكام المادة (
  أي كلفة كهـذه ، الضـافتها الـى قيمـة العقـد ، مـع احتسـاب ربـح معقـول للحـالتين           -ب 
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 ) اعاله . 17/3ين في المادة (( و ، ز) الواردت 
) باالتفاق عليها او 3/5يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لالشعار الالحق ان يتصرف وفقاً للمادة (  

 اجراء التقديرات بشأن هذه االمور . 
 حقوق الملكية الفكرية والصناعية: )17/5(

 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             
يعني مصطلح " التعدي" في هذه " المادة " : أي تعد ( او زعم بالتعدي ) على أية حقوق من حيـث   

براءة االختراع او التصاميم المسجلة او حقوق التأليف او العالمات او االسماء التجارية او االسرار 
لمتعلقة باالشغال ، كما يعني مصطلح " التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية ا

 مطالبة " اية مطالبة ( او اجراءات للمطالبة ) بادعاء حصول تعد ما . 
) يوماً مـن تـاريخ   28اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق االخر حول اية مطالبة خالل ( 

عن حقه في التعويض بموجب احكام  تسلم مطالبة ما ، اعتبر الفريق االول ( في هذه الفقرة ) متنازالً
ــذه   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " المادة " .  
 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء :  
 قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او  -أ 
 اشغال :  ناتجاً عن استخدام صاحب العمل الية -ب 
 ) لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او 1( 
) متصالً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كان هذا االستخدام معروفاً للمقاول قبل موعد " 2( 

 التاريخ االساسي " او انه منصوص عليه في العقد . 
ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عـن او تكـون    يتعين على المقاول 

 متعلقة:
 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 
 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالً عنه .  -2 
  لمعـوض اذا استحق الي فريق تعويض بموجب احكام هذه " المادة " ، فإنه يتعين علـى الفريـق ا   

( ان يقوم على حسابه ) بالتفاوض لتسوية االدعاء وأية اجراءات قضائية او تحكيمية قد تنجم عنها 
. وعلى الفريق االخر ان يساعد في تفنيد االدعاء بناء على طلب الفريق المعوض وحسـابه . كمـا   

مجحفاً بحق الفريق يتعين على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون 
 المعوض ، اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء

 على طلب من قبل الفريق االخر . 
 " Limitation of Liability"      محدودية المسؤولية :  )17/6(
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ن استخدام أي من االشغال ، او فوات ربـح  ال يعتبر أي فريق مسؤوالً تجاه الفريق االخر ازاء فقدا 
عن أي عقد ، او فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى ، او الي ضررٍ او خسارة غير مباشـرة  
او بالتتابع مما قد يلحق بالفريق االخر بسبب العقد ، باستثناء ما تم النص عليـه مـن تعويضـات    

 ) المتعلقة بالتعويضات . 17/1عقد ، والمادة () المتعلقة بالدفع عند انهاء ال16/4بموجب المادة (
إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به ،  

يجب ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة او " قيمة العقد المقبولة" ( إن لم يكن قد تـم  
 صة ) وذلك فيما عدا : تحديد مبلغ ما في الشروط الخا

 ) ،  4/19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة ( ■ 
 ) ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه ، بموجب المادة ( ■ 
 ) ،1/ 17التعويضات ، بموجب المادة ( ■ 
 ) ، 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة ( ■ 
احكام هذه " المادة " من مسؤولية الفريق المخّل في أي من حاالت الغش او التقصير المتعمد  وال تحد 

 او سوء التصرف بال مباالة من قبله . 
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  الفصل الثامن عشر

  التأمين
INSURANCE 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " General Requirements for Insurances" : لتأمينات المتطلبات العامة ل )18/1(

لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريق المسؤول عن  –يعني مصطلح " الفريق المؤِّمن " في " هذا الفصل "  
 استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل . 

" فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط حيثما يكون المقاول هو " الفريق المّؤمن  
تأمين مقبولة لدى صاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط يتفق عليها الفريقان 
قبل تاريخ " كتاب القبول " ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االولوية على ما يرد في هذا " الفصل " 

 م . من احكا
حيثما يكون صاحب العمل هو " الفريق المؤمن " فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط  

 متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 
اذا كان مطلوباً في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك ( أي للفريقين مجتمعين ) ، فإنـه يجـب    

التأمينية لكل فريق مَؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له . اما تطبيق التغطية 
اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضافيين" أي الشخاص آخرين غير الفـريقين  

 المَؤمن لهما بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه يتعين :
لمشتركين االضافيين ، فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صـاحب  ان ينوب المقاول عن هؤالء ا -1 

 العمل نائباً عنهم ، و 
ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهـة التأمينيـة او ان    -2 

 يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و 
من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الواردة في وثيقة  للفريق المؤمن ان يطلب -3 

 التأمين . 
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر  

 ة او الضرر.الخسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسار
يتعين على " الفريق المؤمن " ذي العالقة ان يقدم الى الفريق االخر، خالل الفترات المحددة فـي ملحـق    

 عرض المناقصة ( والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ) ما يلي :
 اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و  -أ 
) والتأمين 18/2نسخاً من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة (- ب 

 ) .18/3ضد اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة (
كما يتعين على " الفريق المؤمن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخاً عن ايصاالت السداد الى الفريق  
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 وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك.  االخر ،
يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين . كما يتعين على " الفريق  

تأكد من ادامة سريان الوثائق المؤمن " ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان ي
 التأمينية بموجب احكام هذا " الفصل " . 

ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على  
موافقة مسبقة من الفريق االخر . واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ( او حاولت اجراء ) أي تعديل على 

ن ، فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالً ان يعلم شروط التأمي
 الفريق االخر فوراً باالمر . 

اذا تخلف " الفريق المؤمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقاً لشروط العقد ، او  
  وثائق وفقاً لمتطلبات هذه " المادة "، فانه يحق للفريق االخر اخفق في أن يقدم دليالً مقنعاً ونسخاً من ال

( باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ) ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات 
المطلوبـة ، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط ، وعلى الفريق المؤمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى 

 يتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك . الفريق االخر ، و
ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشكل تحديداً على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات  

المقاول و/ او صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد. ان أياً من المبالغ التي لم يتم التأمين 
لتأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقاً لهذه الواجبات او عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات ا

االلتزامات او المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة 
تأمين يمكن استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ، 

االخر بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل ، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء  ولم يقم هو
 استصدار تلك الوثيقة ، يتحملها " الفريق المؤمن" .

) 2/5ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة ( 
 ) المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . 20/1عمل او المادة (المتعلقة بمطالبات صاحب ال

 : التأمين على االشغال ومعدات المقاول )18/2(
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      

المقاول بمبلغ يعادل يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق  
قيمتها االستبدالية الكاملة مضافاً اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح.  يجب ان 

أ ) وحتى تاريخ -18/1يسري هذا التأمين اعتباراً من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة (
 اصدار شهادة تسلم االشغال " .

" الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شهادة  كما يتعين على 
االداء "  ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح 

 العيوب عمالً باحكام " الفصل الحادي عشر "  
معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما  يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على 

في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى 
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 الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .
ه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان 

 المقصودة بهذه " المادة " :
 ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤمّن " .  - أ 
ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين  - ب 

من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو من الجهات التأمينية ، ويتم 
 الخسارة فقط ، و

ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل  -ج 
 ) ، و  17/3المدونة في المادة (

شغال وتعزى الى قيام صاحب وان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من اال -د 
العمل باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضررٍ او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة 

ج، ز،ح) من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن -17/3في الفقرات (
بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في  التأمين عليها بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث

 ملحق عرض المناقصة ، ( واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه الفقرة (د) ال تنطبق ) ، 
 ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي : -هـ 
التصميم او المواد او المصنعية أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في  -1 

(إال انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة 
 ) الحقاً ) ، و2بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند (

من االشغال ،  أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى -2 
 اذا كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ، و 

أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذي يكون معه  -3 
 المقاول مسؤوالً عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

) فيما يخص 14/5موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة ( اللوازم عندما ال تكون -4 
 التجهيزات والمواد المقصود استخدامها في االشغال . 

بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة (د)   –بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ االساسي" –اذا تبين  
تعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعاراً اعاله لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه ي

 ويكون صاحب العمل عندئذ : ،الى صاحب العمل بشأن الموضوع، مرفقاً به التفاصيل المؤيدة
للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطية  –) 2/5مع مراعاة احكام المادة ( –مستحقاً  -1 

 ن المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و التأمينية التجارية المعقولة التي يكو
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد  -2 

 ) .18/1صادق على الغائها من التأمين بموجب احكام المادة (
 التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات  : )18/3(

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      
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يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية  
او أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ( باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة 

) ) ، وذلك لما يمكن 18/4) أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة (18/2لمادة ( بموجب احكام ا
 ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االداء ". 

يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون  
(واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن  صى لعدد الحوادث،هناك حد اق

 احكام هذه المادة ال تطبق ) .
ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في  

 هذه " المادة " :
 ل المقاول " كفريق مؤمن " ، وان يتم استصدارها وادامتها من قب - أ 
 ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، و  - ب 
ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل  -ج 

 )، و )18/2مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،( باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة (
 رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :  -د 
حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، وان يقوم  -1 

 بإشغال هذه االرض الغراض االشغال الدائمة ، و 
اللتزامـات المقـاول بتنفيـذ االشـغال واصـالح أيـة        الضرر الذي يعتبر نتيجة ال يمكن تفاديها -2 

 عيـوب فيها، و 
 )، ما لم يكن الغطاء التأميني لها 17/3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ( -3   

 متاحاً بشروط تجارية معقولة . 
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأمين على مستخدمي المقاول )18/4(

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واالضرار  
والخسائر والنفقات ( بما فيها االجور والنفقات القانونية ) التي قد تنتج عن اصابة او مرض او اعتالل 

 او وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 
شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذا كما يجب  

التأمين يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اهمال من قبل 
 صاحب العمل او افراده . 

ها هؤالء االشخاص مشتركين في يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون في 
تنفيذ االشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم 

  ، ولكن يظل المقاول مسؤوالً عن االلتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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 الفصل التاسع عشر
 القوة القاهرة

FORCE MAJEURE  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 " Definition of Force Majeure"تعريف القوة القاهرة  : )19/1(
 يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ : 
 انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و  -أ 
 ورة معقولة قبل ابرام العقد ، و انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بص - ب 
 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 
 انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر .  -د 
ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف  

 ئية التالية ، طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ( أ ، ب ، ج ، د ) جميعها : االستثنا
  .الحرب او االعمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو ، او افعال االعداء االجانب -1 
  .لقوة او الحرب  االهليةالتمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم با -2 
االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من  -3 

 غير أفراد المقاول والمستخدمين االخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ، و
او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء  االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، -4 

  يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و  ما 
 كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .  -5

 " Notice of Force Majeure"االشعار عن القوة القاهرة  : )19/2(
اذا تعذر على احد الفريقين ( او كان سيتعذر عليه ) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة  

قاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاراً الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة 
تي اصبح ( أو سيصبح ) متعذراً عليه أداؤها . يتعين القاهرة ، وان يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات ال

) يوماً من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ( او يفترض 14ان يصدر هذا االشعار خالل (
 فيه انه قد درى ) بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة . 

االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذوراً من اداء  
 القاهرة المانعة له من ادائها . 

  وبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريق
 في ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد . 
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 " Duty to Minimise Delay"تأخر :واجب التقليل من ال )19/3(

يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء  
التزاماته بموجب العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة 

 القاهرة . 
 " Consequences of Force Majeure"     لقاهرة   :تبعات القوة ا )19/4(

اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته بموجـب العقـد نتيجـة لقـوة قـاهرة تـم ارسـال اشـعار          
يكـون  ، )، وتكبد بسببها تأخراً فـي مـدة التنفيـذ و/ او كلفـة مـا     19/2بشأنها عمالً بأحكام المادة (

 )، مستحقاً لما يلي : 20/1(المقاول، مع مراعاة احكام المادة 
تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كـان االنجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر، وذلـك         - أ 

 ) ، و 8/4لمادة (ابموجب احكام 
أن تدفع له هذه الكلفة، اذا كـان الحـدث او الظـرف مـن النـوع الموصـوف فـي أي مـن          -ب 

 -19/1حصـل أي مـن االحـداث فـي الفقـرات (      وفيما اذا) 5,4,3,2,1د/ -19/1(الفقرات 
 ) في  الدولة.  3،5,4، 2 ،1د/

) لالتفاق عليها او اعداد 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة ( 
 تقديراته بشأنها .   

  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي )19/5(
Force Majeure Affecting Sub Contractor”                                     

  نتيجةً لقوة قاهرة بناء اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاء
على شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف 

االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء بموجب  االضافية او
 أحكام هذا " الفصل " . 

 إنهاء العقد اختيارياً ، الدفع واالخالء من مسؤولية االداء   : )19/6(
"Optional Termination, Payment and Release "                               

) يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي 84تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة (اذا  
) 140) ، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (19/2تم ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة (

ن الي فريق ان يرسل الى يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمك
) أيام من تاريخ 7الفريق االخر اشعاراً بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد (

ارسال االشعار ، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عمالً 
 ) . 16/3باحكام المادة (
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العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها ،  عند انهاء 
 واصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي : 

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 
لمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تس - ب 

على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل ( وضمـــن 
مسؤوليته) حال تسديده الثمانها ، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، 

 و 
اول فـي تلـك الظـروف بشـكل معقـول نتيجـة توقعـه        أي كلفة او مسؤولية اخرى تكبدها المق -ج 

 النجـاز االشغال، و 
كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده ( او الى أي  -د 

 مكان آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ) ، و 
لذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله ا -هـ  

 وذلك عند انهاء هذا العقد . 
  االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون  : )19/7(

"Release from Performance under the Law”                                  
ث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ( بما في بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حد 

ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصوراً بها )، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية 
مستحيالً او مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار 

خر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك في اداء أي التزام آ
  :الظرف او الحدث

يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما  -أ 
 بخصوص أي اخالل سابق بالعقد ، و 

يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان  - ب 
 ) آنفاً ، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . 19/6احكام المادة (
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 الفصل العشـرون
  المطالبات والخالفات والتحكيم

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Contractor`s Claims"مطالبات المقاول :  )20/1(
اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و / او اية دفعة اضافية  

بموجب أي " مادة " من هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان 
ل الى المهندس إشعاراً مبيناً فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكون المطالبة .  يتعين ارسال هذا يرس

من تاريخ دراية المقاول او  ) يوما28ًوذلك خالل مدة ال تتجاوز (االشعار في اقرب فرصة ممكنة عملياً ، 
 وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف . 

فإنـه لـن يـتم تمديـد مـدة       ) يوماً تلـك ، 28الشعار خالل فترة الـ (إذا اخفق المقاول في ارسال ا 
ولن يكون المقاول مستحقاً للحصـول علـى أي دفعـة اضـافية ، وبـذلك يعتبـر صـاحب        االنجاز ، 

وفيما عـدا ذلـك ،  فإنـه ينبغـي تطبيـق       العمل أنه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة .
 " المادة ". االحكام التاليـة مـن هــذه 

كما يتعين على المقاول ايضاً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد ، وان يقدم  
 التفاصيل المؤيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف المذكورين . 

ه الضرورة الثبات ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستلزم 
دون ان  –صحة المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس . ويمكن للمهندس 

بعد تسلمه آلي اشعار بموجب هذه " المادة " ، ان  –يكون مضطراً لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها 
ن السجالت المعاصرة . ويتعين على يرصد حفظ السجالت و / او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوي

المقاول ان يتيح للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها ، وان يقدم له نسخاً منها (اذا طلب 
 منه ذلك).

) يوماً من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف 42كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل ( 
من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه ان يكون قد درى به ) ، او خالل  الذي ادى الى تكون المطالبة ( او

اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس ، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل 
ف المؤيدة السس المطالبة وتمديد المدة و / او الدفعة االضافية المطالب بها . اما اذا كان للحدث او الظر

 الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه : 
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 تعتبر المطالبة المفصلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية ، و - أ 
يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهرياً ، مبيناً في كل منها مدة  - ب 

ها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغير
  بصورة معقولة .

 ) يوماً من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن28يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ( -ج
  الحدث أو الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.     

) يوماً من تاريخ تسلمه مطالبة ما، او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة 42خالل (يتعين على المهندس، 
ان يقيم المطالبة ويرد عليها اما  –أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول  - سابقة

اخرى  بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها ، وله ايضاً ان يطلب أية تفاصيل
 ه على اسس المطالبة خالل تلك الفترة ، واذا لم يفضرورية،ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزماً بتقديم رد
المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى خالف، وألي فريق أن يحيل 

لتي تثبت ان المهندس لم يف الخالف الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات ا
 بالتزامه.

يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة  
بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة .  ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة 

تحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوراً بذلك الجزء من المطالبة الذي االدعاء لكامل المطالبة ، فإن اس
 تمكن من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه . 

  -)، باالتفاق على 3/5يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان يتصرف وفقاً الحكام المادة (  
 او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص : 

 ) ، و/ أو  8/4مديد في مدة االنجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة ( ) أي ت1( 
 ) الدفعة االضافية ( ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد . 2( 
واذا لم ، تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة 

المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في يلتزم 
االعتبار مدى ( ان وجد ) أثر هذا االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة 

استبعادها بموجب الفقرة  االنجاز و/ او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تم
 الثانية من هذه " المادة" . 

 تعيين مجلس فض الخالفات ( المجلس)  : )20/2(
"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "                

يقين ان )، ويتعين على الفر20/4يتم فض الخالفات من قبل "مجلس فض الخالفات" اعماال الحكام المادة ( 
 يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة . 

يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من  
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فاق من اشخاص ذوي تأهيل مناسب ( االعضاء ) واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االت
 قبل الفريقين على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثالثة . 

اذا كان " المجلس " يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول علـى موافقـة    
الفريق االخر عليه ، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين لالتفاق على العضو الثالث ، 

 ه رئيساً للمجلس . والذي يتم تعيين
على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء االعضاء  

من بين االسماء الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في 
 المجلس . 

و المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعض 
الى الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال 

 اية تعديالت يتفق عليها فيما بينهم .
المنفرد او لكٍل  فآة لعضو المجلسيجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكا 

  من األعضاء الثالثة ، وايضاً على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .
يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي  

 " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .   حوله ، لكنه ال يحق الي فريق أن يستشير " المجلس
اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل  

مناسب ( ليكون أو يكونوا بدالء ) لعضوٍ او اكثر من اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير 
حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء  ذلك ، فإن التعيين يصبح نافذاً في

 مهامه بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انهاء التعيين.
اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس  

العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب االجراءات التي تم من خاللها تعيين 
 احكام هذه " المادة " . 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول  
" ( بما في ذلك باالنفراد . وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس 

) نافذه ، إال اذا تم  14/12كل عضو فيه ) تنتهي عندما تُصبح " المخالصة " المنوه عنها في المادة ( 
 النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على غير ذلك .

  االخفاق في االتفاق على تعيين " المجلس:   )20/3(
Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“  

 اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديداً :
لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعـد المحـدد ضـمن الفقـرة االولـى       - أ 

 ) ، او 20/2من المادة ( 
اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ) اذا كان " المجلس"  - ب 
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 من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او يتكون
 لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور اعاله ، او -ج 
) يوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد  42لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة (  -د 

ثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام للمجلس ، او احد االعضاء ال
او بسبب االستقالة او انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في 

الفريقين  بناء على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال –الشروط الخاصة 
ويكون هذا التعيين نهائياً وقطعياً ، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا  ،بتعيين عضو المجلس هذا  –

 مكافآة هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه مناصفة.

 

 اتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخالفات ( المجلس ): )20/4(
"Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "                      

اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في  
ذلك أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه 

جلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختين من يمكن الي فريق احالة الخالف خطياً الى " الم
ذلك االشعار الى الفريق االخر والمهندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقاً الحكام 

 هذه " المادة " . 
لخالف اليه واذا كان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة ا 

 وفقاً الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار . 
يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون توانٍ ، وان يوفرا امكانية  

مكين المجلس من اتخاذ قرار الدخول الى الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض ت
 بشأن ذلك الخالف ، ويفترض ضمناً ان المجلس ال يعمل كهيئة تحكيم.

) يوما من تاريخ تسلمه اشعاراً بإحالة الخالف اليه ، او 84يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز (  
اره بشأنه ، ويشترط في هذا خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قر

القرار ان يكون معلال ، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالً باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار 
ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم مراجعته بطريقة التسوية الودية او من خالل 

وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه يتعين  اجراءات التحكيم كما سيرد الحقاً ،
 على المقاول في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقاً الحكام العقد . 

) يوماً من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل 28بقرار " المجلس "  فعليه خالل ( أحد الفريقين ضاذا لم ير 
االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل فترة الـ  إشعاراً للفريق

) يوماً ( او حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك ) من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه ، عندئذ يجوز 84(
يعلم الفريق االخر بعدم ) يوماً المنقضية ، ان 84) يوماً التالية لفترة الـ (28ألي فريق خالل فترة الـ (

 رضاه . 
في أي من هاتين الحالتين ، يتعين بيان االمـر المتنـازع عليـه واسـباب عـدم الرضـى فـي ذلـك          
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اإلشعار ، وكذلك التنويه على انه يتم اصداره بموجب احكام هـذه " المـادة " . وباسـتثناء مـا يـرد      
فريـق المباشـرة بـأجراءات التحكـيم     ) فإنـه ال يجـوز ألي    20/8 (و )20/7تالياً في المـادتين ( 

 حول الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . 
أما اذا قام " المجلس " باصدار قراره المتعلق بأي أمر متنـازع عليـه ، ولـم يصـدر إشـعار بعـدم        

للقـرار ، فـإن قـرار " المجلـس "      ) يوماً مـن بعـد تـاريخ تسـلمه    28الرضا من أي فريق خالل (
 يصبح نهائياً وملزما لكال الفريقين . 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : )20/5(
) اعاله ، فإنه يتعين على الفريقين محاولـة تسـوية   20/4اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماالً للمادة ( 

، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعـد  الخالف بشكل ودي ومالم يتفق الفريقان على خالف ذلك
اليوم السادس والخمسين من تاريخ ارسال االشعار بعدم الرضى ، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخالف 

 بينهما ودياً .  
 " Arbitration"   التحكيــم : )20/6(
مجلـس " ( ان وجـد )   ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف وديـاً ، فـإن أي خـالف حـول قـرار " ال      

بشأنه، مما لم يصبح نهائياً وملزماً، تـتم تسـويته( بواسـطة التحكـيم الـدولي). ومـا لـم يتفـق         
   -الفريقان على غير ذلك، فانه :

 .) ، وI.C.Cتتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (  -أ 
بل هيئة تحكيم مكونـة مـن ثالثـة اعضـاء يعينـون بموجـب قواعـد        تتم تسوية الخالف من ق -ب 

 التحكيم المذكورة ، و 
 ) . 1/4تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ( -ج 
تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او  

هندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علماً بأنه ال تقييم صدر عن الم
شئ يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته او تقديم ادلة في 

 أي امر متعلق بالخالف . 
التحكيم بخصوص البينات او الحجج التي  كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة 

سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر 
 أي قرارٍ  للمجلس " بينه مقبولة في التحكيم . 

أي من الفريقين أو يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات  
 المهندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال . 

 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : )20/7(
"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "     

 في حالة انه : 
 ) ، و 20/4دم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة (لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بع -أ 
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 اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ( ان وجد ) نهائياً وملزماً ، و  - ب 
 اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار ،  -ج 
ان  –بــدون االجحــاف بــأي حقــوق اخــرى قــد تكــون لــه  –عندئـذ ، يمكــن للفريــق االخــر   

) وفــي مثـل هــذه  20/6موضــوع عـدم االمتثــال هـذا الــى التحكـيم بموجــب المـادة (    يحيـل  
) 20/5) المتعلقـــة بقـــرار المجلـــس و (20/4الحالـــة ، ال تطبـــق احكـــام المـــادتين (

 المتعلقة بالتسوية الودية.
 انقضاء فترة تعيين ( المجلس)  : )20/8(

  "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "          
اذا نشأ أي خالف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد او مما هو ناشـئ عنـه او عـن تنفيـذ االشـغال ،       

ولم يكن هنالك وجود " لمجلس " فض الخالفات " سـواء بسـبب انقضـاء فتـرة تعيينـه ، او لغيـر       
 ذلك من االسباب، فإنه : 

ـ 20/4ال يتم تطبيق احكام المـادة (  -أ  ) المتعلقـة  20/5ة بقـرار المجلـس ، وال المـادة (   ) المتعلق
 بالتسوية الودية ، و 

 ) . 20/6يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة ( -ب 
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يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في     
 ا الجزء كشروط خاصة للعقد .هذ

إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به     
 بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك " المواد " .

 
 
 

  
  
  
  
  

  الشروط الخاصة     -أ
  

 األحكام العامة  -
  صاحب العمل -
  دسالمهنــ -
 المقـــاول -
 المستخدمون والعمال -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل -
 كيل األشغال وتقدير القيمة -
 التغيـيرات والتعديالت -
 قيمة العقد والدفعات -
 لتعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاو -
 المخاطر والمسؤولية  -
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 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -
 
  
  
  

  
  الفصل األول

  األحكام العامة 
  "General Provisions " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:الفرقاء واألشخاص  –) 1/1/2المادة (
  

  ) ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند (
  " ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " 

  ( إضافي ) : –) 1/1/2/11البند (
  الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل،  
  ات التي تساهم بها الحكومة.و يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشرك

  

  ) 1/1/3/1البند (
  -يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
  

  : التاريخ االساسي
إال إذا تم النص في  ) يوما14ًيعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ (

  ر ذلك  .ملحق عرض المناقصة على غي
  

  (إضافي): –) 1/1/3/10المادة (
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  :المدة المعقولة
) يوما، أينما وجدت، وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب 14هي المدة التي ال تزيد عن (

  أن يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.
  

  المبالغ والدفعات : –) 1/1/4المادة (
  المادة :يضاف البندان التاليان إلى نهاية 

  ( إضافي ) : –) 1/1/4/13البند (
  

  الدفعات األخرى :
  

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو 
 قيمة مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال
الحصر وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر 
من قبل المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو 

الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاوده ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض 
  نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً. 

  
  

  ( إضافي ) : –) 1/1/4/14البند (
  

  الدفعات الممنوعة :
  

يرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غ
ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض 
النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من 

تخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق مس
بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 

  فعالً . المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه
  

  التفسير : -)  1/2المادة (
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
  " في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة

  ج) ). -16/4% ) من هذه الكلفة "  ( وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة (5(  
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  اتفاقية العقد : –)  1/6المادة (
  

  تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية 

  بموجب القوانين النافذة " .
  
  
  

  
  فصل الثانيال

  صاحب العمل
 "The Employer " 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

  

  أفراد صاحب العمل : –)  2/3المادة ( 
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

يجـب تضـمين عقـودهم أحكامـاً      " في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ، فإنـه 
مماثلة للتعاون وااللتزام بتوفير إجراءات السالمة ، كما يتعـين علـى صـاحب العمـل أن يشـعر المقـاول بوجـود        

  هؤالء المقاولين اآلخرين " .
  

  الترتيبات المالية لصاحب العمل : –)  2/4المادة ( 
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع  " تكون الترتيبات
خالل مدة اإلنجاز ، إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله 

  وخصوصياته األخرى " .
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  الفصل الثالث
  المهندس      

       " The Engineer " 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

  : واجبات وصالحية المهندس –)  3/1المادة ( 
  

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ويتعين  
  في األمور التالية : الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطياً بذلكعليه 

  
  إصدار التعليمات بتغيير .  -1
  تمديد مدة اإلنجاز .  -2
  تحديد تعويضات التأخير .  -2
  الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين .  -4
  إصدار األمر بتعليق العمل .  -5
  

  : تبدال المهندساس –)  3/4المادة ( 
  

  -يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي :
) يوما من تاريخ االستبدال أن 28إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن (

اول اعتراض يشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإذا كان للمق
) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب  14معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل (
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العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم 
  كون قراره نهائياً وباتاً .صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه وي

  

  : ( إضافية )  –)  3/6المادة ( 
  

  االجتماعات اإلدارية :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على 

منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة 
  العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .

  
  

  الفصل الرابع 
  المقاول

   "The Contractor " 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــ

  ضمان األداء : –)  4/2( المادة 
  

  يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
  

) يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ إذا نص 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ("
إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته  على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان

  ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج 
وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما المرفق بهذه الشروط الخاصة . 

يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج 
دن وأن يكون مقبوالً لدى كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األر

  صاحب العمل .
% مـن قيمـة العقـد ، أو    5بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفض قيمـة ضـمان األداء لتصـبح بنسـبة     

% مـن قيمـة العقـد ، أو تخفـيض قيمـة      5أن يستبدل بها ضمان إصالح العيوب ( كفالة إصالح العيوب ) بواقـع   
  %) .5ضمان األداء إلى (

على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة  كما يتعين
إلى أن ينجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأن المقاول لن يكون مخوالً 
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) يوماًُ . فإنه يتعين  28عد النهائي لصالحية أي منهما بمدة (بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق المو
  . "عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال 

  

  المقاولون الفرعيون : –)  4/4المادة ( 
  يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

  

الت الفرعية التي يسـمح للمقـاول الرئيسـي إيكالهـا إلـى المقـاولين الفرعيــين        إن الحد األقصى لمجموع المقاو
% ) من قيمة العقد المقبولة وفقاً السعار العقـد إالّ إذا كـان المقـاول الفرعـي مطلوبـاً بموجـب العقـد ،        33هو (

الفرعيــين مـع   وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه األعمـال التـي سـيقوم بإيكالهـا إلـى المقـاولين       
تحديد النسبة من قيمة العقد لكلعمل سينفذ من قبل أي مقـاولفرعي . علـى المقـاول أثنـاء فتـرة التنفيـذ تزويـد        
المهندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود المقاوالت الفرعية ، كما يتعـين علـى المهنـدس التأكـد مـن عـدم       

  ة مخالفات بهذا الخصوص .تجاوز النسبة المبينة آنفاً وإبالغ صاحب العمل عن أي
مـن قـانون مقـاولي اإلنشـاءات، فيـتم اإللتـزام بالنسـبة         16في حال العطاءات التي تنطبق عليها أحكام المـادة  

  التي يقررها مجلس الوزراء .
  إجراءات السالمة : –)  4/8المادة ( 

  
  تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

يعملون في الموقع في نفس الوقت ، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السالمة المطلوبة " إذا كان هنالك عدة مقاولين 
  من المقاول ، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

دات يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها " وفقاً ألحكام كـو 
  البناء الوطني .

  

  توكيد الجودة : –)  4/9المادة ( 

إذا قرر صاحب العمل أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عـرض  
ن نظام الجودة المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، وإيراد التفاصيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلك فال يكو

  مطلوباً..
  معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: –)  4/20المادة ( 

  

يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها 
م األخـرى لتوضـيح نـواحي المسـؤولية     إلى المقاول بصورة مفصلة ، ولبعض أنواع التسهيالت يتعين تحديد األحكا

  والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .
  األمن في الموقع : –)  4/22المادة ( 
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  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين 

  الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية . في
  

  االشغال المؤقتة (إضافية) : –)  4/25المادة ( 

  
  األشغال المؤقتة :

  

يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصيانتها وتشغيلها ، في   -أ
  جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .

  كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها .  -ب
  

  

  الفصل السادس
  المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour "  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :تعيـين المستخدمين والعمال   –)  6/1المادة ( 

  
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية 

  المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
  
  
  

  ساعات العمل : –)  6/5المادة ( 
  

  

  التالية إلى نهاية المادة .تضاف الفقرة 
" تكون أيام العمل خالل األسبوع : ( السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ) لمدة ثماني ساعات عمل 

  يومياً بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " .
  

  مناظرة المقاول :  –)  6/8المادة ( 
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  إلى نهاية المادة . تضاف الفقرة التالية
" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه 

  اللغة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .
  
  

  مستخدمو المقاول : –)  6/9المادة ( 
  

  ت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.لتحديد أعداد ومؤهال
  

  ( إضافية ) :  –)  6/12المادة ( 
  

  مقاومة الحشرات والقوارض :  -أ
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في 

ض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الموقع من أذى الحشرات والقوار
الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها 

  استعمال مبيدات الحشرات .
  

  حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية :  - ب
  

ى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو يحظر على المقاول أن يحضر إل
  يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .

  

  حظر استعمال األسلحة :  -ج
  

متفجرة  يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد
يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من 

  حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع .
  

  احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية :  - د
  

  ة المتعارف عليها .على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الديني
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  الفصل السابع 
  التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship "  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طريقة التنفيذ : –)  7/1المادة ( 

  
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو 

م االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيت
  "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 

  

  
  االختبار : –)  7/4المادة ( 

  

  

إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد 
  اصفات الخاصة والعامة )  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .( بما فيها المو
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  الفصل الثامن
  المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

   "Commencement, Delays and Suspension "  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مدة اإلنجاز : –)  8/2المادة ( 

  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو 

  في الشروط الخاصة اإلضافية  " .
  

  

  برنامج العمل : –)  8/3المادة ( 
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
  ) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها .14ن على المقاول أن يقدم برامج العمل المعدلة خالل (" يتعي
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  تعويضات التأخير : –)  8/7المادة ( 
ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال 

  في حالة التراكم .وكيفية احتسابها 
  

  

  ( إضافية) : –)  8/13المادة ( 
  

  

  مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة اإلنجاز المبكر حسب ما هو 

  لشروط الخاصة االضافية .وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في امنصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة ، 
  

  

  
  
  
  
  

  الفصل التاسع
  االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion "  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  التزامات المقاول : –)  9/1المادة ( 

  
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم األشـغال ،  وإذا   " يتعين أن ينص
كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في الحسبان أن بعض 

  أجزاء األشغال غير مكتملة " .
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  رالفصل العاش
  تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 

"Employers Taking - Over  "  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –)  10/1المادة ( 

  

  -لمادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( يتعين على المهندس ..... ) إلى نهاية ا
  
عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن   -أ

استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" المطلوبة 
وز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ( وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن بموجب العقد ، فيج

يرفق بهذا األشعار تعهداً منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب 
.  
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إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال  ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً  
.  

) يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه 14يقوم المهندس خالل (   - ب
إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ( وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ) ، فإما أن يشهد بأن األشغال قد أنجزت 

وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول  وأنها في
استكمالها قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح 

  األشغال بشكل مقبول لدى المهندس 
) يوماً األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل 14( وفي حال انقضاء مدة (

يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من 
 المقاول باستكمال االعمال تمهيداً الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ) .

      

يوما من تسلمه تقرير المهندس ( الذي يشهد فيه بأن األشغال قد تم إنجازها وأنها ) 21( يقوم صاحب العمل خالل   – ج
على أن ال ) يوماً المشار اليها اعاله 14(ـ بعد انقضاء مدة الفي وضع قابل للتسلم ) بتشكيل لجنة تسلم األشغال 

دس أحد أعضائها ) ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة ( ويكون المهن  –يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة 
األشغال ، وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة 

  .لتسهيل مهمة اللجنة

  ة في الفقرة (ج) ) يوما المحدد21صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ (في حال تخلف ،
) مع التزام المقاول 10/1فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه (وحسب الحاالت الواردة في الفقرة (ب/

  التام باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
  

ر المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم ) أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضو10تقوم اللجنة خالل (  -د
، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل  بإعداد محضر تسلم األشغال

التقرير خالل مدة  من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد
يخ انتهاء المدة المحددة آنفاً ، عندئذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ ) يوماً من تار28(أقصاها 

  تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ( ب ) أعاله .
  

) أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم 7يتعين على المهندس خالل (  -هـ
ز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة األشغال / محدداً فيها تاريخ إنجا

اإلشعار بالعيوب ، كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاً باألعمال المتبقية واإلصالحات 
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المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار 
  بالعيوب .

  

) أيام من  7يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل (   - و
تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه 

  إلى صاحب العمل .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الحادي عشر 
  المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  "Performance Certificate") شهادة االداء :11/9المادة (
  

  إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة: 
  ).صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة( وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر 
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  الفصل الثاني عشر
  كيل األشغال وتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   "  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  تقدير القيمة :  –)  12/3المادة ( 
  

  -تلغى الفقرتان ( أ ، ب ) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :
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% ) من الكمية المدونة في جدول الكميات أو 20إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن (   -أ
في أي جدول مسعر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز 

  % من قيمة العقد المقبولة ، وأن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو 1

  - ب
  فصل " الثالث عشر " ، وإن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام ال   -1
  أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و  - 2
أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ،   -3 

  أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
  

من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور  يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد
  الموصوفة  في الفقرتين ( أ  و/ أو  ب ) أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة 
  عمل ، مضافاً إليها ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .لتنفيذ ال

وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر 
د على النحو التالي في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجدي وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية

:-  
  
  في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و   -أ

  في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالً .  - ب
  

  
  الفصل الثالث عشر

  التغيـيرات والتعديالت 
"Variations and Adjustments   "  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التعديالت بسبب تغير التكاليف :  –)  13/8المادة ( 

  

  ديل .... ) إلى نهاية المادة ، ويستعاض عنـه  يلغى النص األساسي من الفقرة الثالثة والتي تبدأ بـ ( يتم احتساب التع
  -بما يلي :

  -يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقاً لألسس التالية  :
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إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل في صلب األشـغال الدائمـة     -أ
بعد موعد التاريخ األساسي فإن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات  ت التعديلوالواردة في جدول بيانا

  -حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لما يلي :
  إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسعرة من قبل الدولة و/ أو  -1
لدورية التي تصدرها " وزارة األشغال العامة واإلسكان " بعد األخذ برأي إحدى اللجـان  بناء" على النشرات ا -2

لكل مجال من مجاالت المقاوالت الرئيسية ( الطرق ، االبنية ، الكهرباء ، الميكانيك ، الفنية الدائمة المختصة 
ولة يتم تكليفها من قبل وزير المياه والصرف الصحي ) وذلك بالنسبة ألسعار المواد غير المسعرة من قبل الد

  -األشغال العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوباً عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :
المصنعة محلياً حسب فترات التغير في االسعارمبيناً فيهـا  الواردة في جدول بيانات التعديل أسعار المواد   -

ـّر األسعار استناداً إلى أسعار   المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد . تاريخ تغي
أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المستوردة من خارج المملكة حسب النشرات مبيناً فيها  -

تاريخ تغيـير األسعار استناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسمية مثل البيانات الجمركية أو 
  و اسعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات .االعتمادات أ

، يتم التعديل في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو  ) من الشروط العامة13/8بالرغم مما ورد في المادة (  -3
بحيث يضاف الى أو يحسم من المقـاول   النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

  الناجم عن تغير األسعار .  فرق أسعار المواد
  ) أنفـاً وكـذلك الفقـرة    13/7على أن ال يشمل هذا التعديل في السعر أي فرق ناتج عن تطبيق المادة (

  ب) الحقاً ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8(
المقصودة بالفقرة (أ) أعاله والمشمولة بالتعويضـات   يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل  -

بما يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعـديل فـي ملحـق عـرض     
  المناقصة .

إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان مقابـل الـدوالر االمريكـي او      -ب
بنك المركزي في المملكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عن البنك المركزي عن تلك اليورو مما يعلنه ال

االسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض  ، فيتم تعويض المقاول أو الحسـم منـه   
تي تدخل فرق اسعار تبادل الدينار مقابل الدوالر األمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات ال

في صلب األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق األجنبية ، ويقتضي في هذه الحالة مراعـاة الشـروط   
  -التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني :

% من القيمة األساسية لسعر التبـادل اعتبـاراً مـن التـاريخ     2أن ال يقل التغير في السعر عن   -1
  .الساسي اليداع العروض ا



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

أن يتم حصر كميات المواد المحضرة في الموقع ويتم احتساب التغير في االسعار لغايات الحسم او   -2
التعويض عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ تغير سعر تبادل العملة وبحيـث ال يـدفع   

  فرق للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .
  مقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح .ال يحسب لل  -3
ال يحسب أي أثر لتغير السعر في أي مادة تقل قيمة بند األشغال المتعلق بها في جـدول الكميـات     -4

  %  نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .0,5ن ع
ل يتقاضـى جـزءا" مـن    ال تطبق التعويضات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) أعاله على أي مقاو  -ج

  استحقاقاته بالعمالت األجنبية " .
إذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمة لتشغيل معدات المقاول في األشغال المسـتخدمة فـي المشـاريع      -د

اإلنشائية عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع العروض  فيـتم تعـديل   
لة بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادالت يصدرها وزير أسعار بنود العقد ذات الص

) من هذه 2-األشغال العامة واإلسكان بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة (أ
  المادة .

مسـتخدمة فـي   بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) حول التاريخ االساسي ، إذا تغيرت أسعار اإلسـفلت ال   -هـ
المشاريع اإلنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض ، فيتم تعديل اسعار بنـود العقـد ذات   

يصدرها وزير االشغال العامـة  الصلة بالزيادة او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي 
  واالسكان .  

كبنود منفصلة لتوريد المحروقات الموردة للمشروع  د ) على أسعار المحروقات الواردة تطبق الفقرة  (  -و
  لغايات تنفيذ األشغال .

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشائية الرئيسية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة إلنجـاز    -ز )1(
 غير المبررة. األشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعـديل الفقـرة    ) تـم 1(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   26/2/2012) تاريخ 6/11/1/4954التعديالت بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( –) 13/8(ز) من المادة (
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  الفصل الرابع عشر
  قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   "  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدفعة المقدمة :  –)  14/2المادة ( 

  شاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :تطبق هذه المادة على الم
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده 

  -استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :
  

  -تم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :ي
  % من قيمة كل شهادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 
  -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

ين من تاريخ إستكمال % من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوع5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 
  المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .

" إذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل 
  دمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . مصادرة كفالة الدفعة المق

  تقديم طلبات الدفع المرحلية :  –)  14/3المادة ( 
  -يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :

  " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .
  متأخرة :الدفعات ال  –)  14/8المادة ( 

  -تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
%) ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول 9" تحسب نفقات التمويل بنسبة (

  المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .
  المحتجزات :رد   –)  14/9المادة (     

  -يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :
% ) من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال (

  %) من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ( 
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ة الخاصة ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ) بعد تسلم األشغال وعند تقديم يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفال
  ضمان إصالح العيوب ( كفالة إصالح العيوب ) .

  

  كشف دفعة اإلنجاز ( عند تسلم األشغال ) :  –)  14/10المادة ( 

  

  يضاف الى المادة :
  لمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراراً با

  ). 10 –( نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم (ج 
  

  المخالصة :  –)  14/12المادة ( 
  

  يضاف ما يلي بعد مصطلح ( ضمان األداء ) :
  ( أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ) .
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  الفصل السادس عشر

  تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 
"Suspension and Termination by Contractor   "  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  حق المقاول في تعليق العمل :  –)  16/1المادة ( 

  

  -تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
  

العمل بمواعيد ) ، أو لم يتقيد صاحب 14/6" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ( 
) 21بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن(  –) ، فإنه يجوز للمقاول 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عمالً بأحكام المادة ( 

يوماً إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ( أو أن يبطئ عملية التنفيذ ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة 
  ل ومحتوى اإلشعار المذكور " .المستحقة حسب واقع الحا

  إن إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 
  ) . 16/2) ، وال بحقه في إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ( 14/8(

ه قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه إذا تسلم المقاول الحقاً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة ل
  أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً .

  
  :تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

  
) من العقد أن يعلم صاحب العمل 14/3) أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( 3على المقاول وخالل (

  اريخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .عن ت
  

  إنهاء العقد من قبل المقاول :  –)  16/2المادة ( 

  

و ) ، تعدل الحالتان ( و ، ز) في السطر الثاني  –تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ( أ 
  والعشرين إلى ( هـ ،  و ) .

  
  
  



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

  
  

  ابع عشرالفصل الس
  المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   "  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :

 

  ( إضافية ) :  –)  17/7المادة ( 

  الضمان اإلنشائي للمشروع :
) من القانون 791– 788يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد ( 

  المدني األردني .
  

  ( إضافية) :  –) 17/8المادة (
  

  استعمال المواد المتفجرة :

االحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن السـلطة  ينبغي على المقاول اتخاذ اإلجراءات و
المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماتـه  

ي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها الواردة في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو الت
.  

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لذلك، وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقة 
دس أو قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن  كما عليه أن يطلع المهن

ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجيـر، مـع العلـم أن هـذه     
الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمـات المتعلقـة   

  بالتفجيرات . 
  

  افية ) :( إض  –)  17/9المادة ( 
  الرشوة :

إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها ألي من جهـاز  
صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سبباً " كافياً " إللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يـرتبط بهـا   

ذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي عمولة أو هدية تمنح المقاول بصاحب العمل ، ه
ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل في األشغال ، أو على مستوى 
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ء أي تعويض يستحق لـه عـن أي   المصنعية ، أو للحصول على أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمل الحق في استيفا
خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته 

 .  
  
  

  الدفعات األخرى :  –)  17/9/1المادة ( 
الدفعات األخرى " والتي تم لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع "   -أ

دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها 
سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه 

يما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو الفرعيـين أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك ف
عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل 

  تنفيذه فعالً .
أي دفعات أخرى بما في ذلك كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود   

على سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع 
  .أيهما يحدث أوالً 

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً من   - ب
  لتالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :اإلجراءات ا

  ) من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (   -1
  .أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى   -2
مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور  -3

  ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
ذه همع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب     

  يتجاوز ( ضعفي )  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .الفقرة ( ب ) لن 
  

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو   -ج
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعاله على أن ال تقل هذه 

شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق المواد في 
األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما 
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االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه 
  وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا   -د
إلضافة إلى كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي با

  . المملكة أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في
  يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .   -هـ

   
  الدفعات الممنوعة :  –)  17/9/2المادة ( 

  

احب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع لقد صرح المقاول وتعهد لص  -أ
أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 

أو وكالئهم أو ممثليهم  المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم
، إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف 
بصفة رسمية أم ال وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / 

  لمفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً . المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو ا
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو   

بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو 
  ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً من   - ب
  اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .

  ) من العقد . 15/2عقد مع مراعاة نصوص المادة ( أن ينهي هذا ال  -1
أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ   -2

  الدفعات الممنوعة .
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات األخرى   -3

  بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .  ويقر المقاول
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه 

  الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو  يوافق  -ج

المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعاله ( على أن ال تقل 
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هذه المواد صراحة على حق  هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) شريطة أن تنص
صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو 
المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية 

  ة على هذه المواد .بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتمل
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا   -د

ّ  حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي   كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن
العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب 

  المملكة. 
  يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .  -هـ

 
  لفصل الثامن عشرا

  التأمين 
  "Insurance  "  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

  

  المتطلبات العامة للتأمينات :  –)  18/1المادة ( 
  

  - يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
  

يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابلة    -
  ) . Cross Liabilitiesفي اتفاقيات التأمين (  لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين

  
  

  التأمين على األشغال ومعدات المقاول :  –)  18/2المادة ( 
  
  

  -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
  %) من قيمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ( 
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  فصل العشرونال
  المطالبات ، الخالفات والتحكيم     

 "Claims, Disputes and Arbitration  "  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  

 تعيـين مجلس فض الخالفات :  –)  20/2المادة ( 
  

) وتنتهي بـ ( من الشروط العامة نافذاً ) ويستعاض  تلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ( يمكن انهاء تعيين
  عنها

  - بما يلي : 
يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم 

  -:يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ( بما في ذلك كل عضو فيه ) تنتهي 
) يوماً من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف محال الى المجلس 60بعد (  -أ

  للنظر فيه ، او 
) يوماً من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى المجلس 30بعد (  - ب

( بموجب شروط العقد ) اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك .  ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول
  ويتعين على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .
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عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار   -جـ
  يتم تخفيض بدل االستبقاء الى النصف .  بالعيوب، ففي هذه الحالة

  -في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي :
  ) مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .1.5اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن (  .1  
  لمجلس من ثالثة اعضاء .) مليون دينار ، يشكَل ا1.5اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " (  .2  

  أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ و ب ) .          
  
  

  Arbitrationالتحكيم :   –)  20/6المادة ( 
  

) ) 1/4تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ ( ما لم يكن قد تم ) وتنتهي ( بلغة االتصال المحـددة فـي المـادة (   
  -: ويستعاض عنها بما يلي

 - مما لم يصبح نهائياً وملزماً  -كن قد تمت تسوية الخالف ودياً ، فإن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه " ما لم ي
  -يلي : لمابواسطة التحكيم وفقاً   نهائياًتتم تسويته 

  

كيم ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحتتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم األردني النافذ (  -أ
  أخرى).

  تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و  - ب
  ) . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة (   -ج

  

  انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :    –)  20/8المادة ( 
  -تعدل الفقرة ( أ ) لتصبح كما يلي :

  ) والمتعلقة بقرار المجلس .20/4ال يتم تطبيق المادة ( -أ
  -تعدل الفقرة ( ب ) من هذه المادة لتصبح كما يلي :

) يحـق الي مـن الفـريقين احالـة الخـالف الـى التحكـيم بعـد محاولـة          20/5بالرغم مما ورد في المادة (  -ب
  ) . 20/5التسوية الودية وكما هو مشار اليه في المادة (
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  الشروط الخاصة اإلضافية -ب
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  الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء .  *
  
  .نظام توكيد الجودة ( إن كان مطلوباً )   –)  9/  4المادة (   *
  
  معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.  –)  20/ 4المادة (   *
  
بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة  –مباشرة العمل   –)  1/  8المادة (   *

  ) .يجب تحديدها قبل إحالة العطاء) يوماً الى (42(
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  مدة اإلنجاز   –)  2/  8المادة (   *
  
  التأخير . تعويضات  –)  7/  8المادة (   *

بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة 
.  

  
  يجب على المقاول مراعاة األمور التالية :  *

  

  التزامات عامة :  - أ
  العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع .  -1
  رض غير تنفيذ األشغال .عدم استعمال ( الموقع ) ألي غ  -2
  تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .  -3
المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ، وزرع بديل لما لم يصرح له باقتالعه وإعادة   -4

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .
وب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم باالتصال معه ، وعمـل  في حالة وج  -5

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 
  

  ضبط وإدارة العمل :  -ب

  محاضر االجتماع . أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد  -1
أن يعد سجالً خاصاً باألحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ، والرطوبـة ،    -2

  ومعدل هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير .  -3
 صالح العيوب ، أن يضع جدوالً لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالً بأول .في حالة إ  -4
أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق   -5

 مع المهندس عليه .
علـى المقـاول قبـل البـدء      في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل مـا فيجـب    -6

بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاتـه باإلعـادة أو التصـحيح إلـى ممثـل المهنـدس أو المهنـدس ،        
 وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

  إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهـام    -7
  التالية :
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  نة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد :ممارسة مه  - ج

  

  الممارسة الجيدة:  - 1
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منـتج أو مصـنعية ، فإنـه مـن المفهـوم أن تكـون تلـك        
المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكـن أن يسـتنتج مـن مضـامنيه منطقيـاً لممارسـات       

صـوص البنـود والمواصـفات العامـة والمواصـفات القياسـية       التنفيذ الجيدة  ، بمـا فـي ذلـك ن   
  المعمول بها .

  المواصفات القياسية :  - 2
) أو غيرها فإنه يجب على المقاول  B. S.S) أو (  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ( 

  هندس.تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة الم
  

  المواصفات المقيدة  :  - 3
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك 

  المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
  

  عالمات مرافق الخدمات المخفية :  - 4
ارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها على المقاول وضع إشارات ب

مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو 
  تصليحها أو تشغيلها .

  

  استخدام األيدي العاملة المحلية :  -د
  

  لية :المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المح  -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة   -أ

  بموافقة وزارة العمل المسبقة .
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى    - ب

  الة األردنية فقط .أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العم
إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع   -ج

تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه 
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حول السماح للشركات  األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب
  -األجنبية ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :

  معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيساً 
  وعضوية السادة 

  أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 
  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  

  نقيب  المهندسين 
  نقيب المقاولين

  العالقة بالمشروع. وممثل عن الدائرة ذات
  

  المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية :  - 2
  يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين  - 

  المصلحة العامة ذلك . أو باالنفراد إذا اقتضت
وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقـاولين غيـر أردنيــين فيجـب االلتـزام مـن قبـل هـؤالء          -

%) مـن مجمـوع العمالـة المـاهرة     70المقاولين بتشغيل عمالة أردنيـة ال تقـل نسـبتها عـن (    
ـ     ى أن ال يسـمح  المطلوبة والمقدرة تقديراً حقيقياً بموافقة وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ، عل

  بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديـين غير المهرة .
  

  على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء   -3
واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه  1990) لسنة 6رقم (

  ن قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :م
إنذار المقاول المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها   -أ

  ) سبعة أيام .7(
  فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. - ب

  

لمواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني إذا تبين وجود نقص في ا  -4
  األردني بحدها األدنى .

  

  على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال .  -5
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  معلومات مطلوبة من المقاول
  جهاز المقاول المنفذ ) : ممثل ومستخدمو المقاول (  *

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكون الجهاز متفرغاً للعمل في الموقع طيلة   
مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما 

  على مشاريع مماثلة :
  ممثل المقاول : بمؤهل جامعي في الهندسة (             ) وبخبرة ال تقل عن (      ) سنوات  -1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -5
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -6
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -7
  

  مالحظة:
لمقاول المنفذ  وفي حالة يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز ا

تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله 
  من رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .

  
  تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه .  *

  
  فئة التصنيف          اسم المقاول                

  ـــــــــــــــ                      ـــــــــــــ: الميكانيك
  ـــــــــــــــ                      ـــــــــــــ:  الكهرباء

  

المهندسين على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة   *
األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ( حسب النموذج أدناه ) تفيد بأن المقاول قد استكمل 
كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقاً ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون 

وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي  مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه
سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها 

. 
  النموذج

  
  

  عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
  

............................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقاً ألحكام يرجى العلم بأن المقاول السادة ..........
  قانون ............................................................... المعمول به .

  
  نقيب المهندسين األردنيـين .

  أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين .

  
  ) . Warrantyنيع ( اإلقرار بضمان عيوب التص  *
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 كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمليتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

) يوماً من  730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ( 
بحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات تاريخ تسلم األشغال و

) يوماً من تاريخ  730الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياً أو أجنبياً ولمدة ( 
  تسلم األشغال.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يات والبيانات ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاق
  

  نموذج كتاب عرض المناقصة  - 1ج
  ملحق عرض المناقصة  - 2ج
  نموذج كفالة المناقصة  - 3ج
  نموذج اتفاقية العقد  - 4ج
  نموذج اتفاقية فض الخالفات (  مجلس بعضو واحد  )  - 5ج
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  نموذج اتفاقية فض الخالفات (  مجلس 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 تسلم األشغال  -10ج
  نموذج إقرار بالمخالصة  -11ج
  نموذج التزامات المقاول  -12ج
  إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -13ج
  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  -14ج

  
    

    
  
 

  
      1ج

  تاب عرض المناقصةنموذج ك
Letter of Tender  

المشروع:..................................... العطاء 
  رقم:......................................................

................................................................................................................ 
إلى السادة ( صاحب العمل): 

..........................................................................................................................  
،   لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات

وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: 
............................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ 
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لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً 
  مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

  

ى تعيـين إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عل
  أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من 

  تاب عرض المناقصة " ." ك
  

) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة (
بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " 

.  
داد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول وما لم يتم إع

  أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .
  

  ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

ا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: حرر هذ

...............................  

  المناقص: .......................................... شاهد: ....................................................... توقيع

  
  
  

  

      2ج
  ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender  
 المشـروع: 

  : العطاء رقم
  
 

 التحديدات رقم المادة البيان
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  اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

1/1/2/2  
 1/3و

 

  اسم المهندس:
 عنوانه:

1/1/2/4  

  اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3  
 1/3و

 

 (            ) دينار التعليمات كفالة المناقصة 
 ) من قيمة العقد %5( تالتعليما ضمان إصالح العيوب
 (   ) يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة  1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 ) يوماً تقويمياً 365( 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 

 الموقع 
 ) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7( 1/ 2

حددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد الفترة الم
 للمباشرة 

) يوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة 15( 1/ 8
 ضمن مدة اإلنجاز

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 ) يوما28ً( 10/1

 المباشرة ) يوماً من تاريخ14خالل ( 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %) من " قيمة العقد المقبولة"10( 2/ 4 ضمــان األداء

 %) من " قيمة العقد المقبولة"10( 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
  من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فض الخالفات

 من ثالثة أعضاء   [       ]
 تاريخ المباشرة) يوماً من 60خالل ( 20/2 فترة تعيـين مجلس فض الخالفات

 %) من قيمة الدفعة10( 14/3 نسبة المحتجزات 
 %) من " قيمة العقد المقبولة"5( 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

 (       ) ألف دينار لكل حادث 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات في 

 ن الفريقين .حالة عدم االتفاق بي
حسب أحكام القوانين األردنية السارية  20/3

 المفعول
 القوانين األردنية السارية المفعول 4/ 1 القانون الذي يحكم العقد
 اللغة العربية 4/ 1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال
) أيام في 6دة () ساعات يومياً، ولم8( 5/ 6 مدة العمل اليومي واألسبوعي

 األسبوع
 % 15 ب-13/5النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول
جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

 في األشغال الدائمة
 (        ) ألف دينار 14/6 ليةالحد األدنى لقيمة الدفعة المرح

سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف 
 عند التعيـين .

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

  عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
 ثالثة أعضاء  [       ]

 ردنيبموجب قانون التحكيم األ 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 (   ) دينار عن كل يوم تأخير 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 %) من قيمة العقد المقبولة15( 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  14/7 أسعار تبديل العمالت 

يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية  13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف
 لحق (جدول بيانات التعديل)هذا الم

 %) سنويا9ً( 14/8 نسبة الفائدة القانونية ( نفقات التمويل )
  غير مطلوب  [       ]       9/ 4 نظام توكيد الجودة

 مطلــوب[       ]              
 (      ) دينار عن كل يوم مبكر  8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 دينــار األردنيال 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  )1/1/5/6أقسام األشغال ( 
  الخاصة به

)1/1/3/3( 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

   قسم
   قسم
   قسم

  -( جدول بيانات التعديل ) : 13/8لخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشف المواد )2(
  

o االسمنـت 
o هياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات .حديد التسليح وحديد ال 
o اإلســفلت 
o (وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها) الخلطات الخرسانية بأنواعها 
o القطع الخزفيـة 
o الحجر بأنواعـه 
o الرخام والجرانيت بأنواعه 
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o ) الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail( 
o اإلشارات الضوئية 
o صرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها .األنابيب المياه وال 
o البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل 
o المضخـات 
o لوحات تحكم المضخات 
o أغطية المناهل وملحقاتها 
o . أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها 
o  األلمنيوم 
o ا .أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمه 
o . لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة 
o المقاسـم 
o  المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية

 ودافعات الهواء
o  المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك 
o . أنظمة الحريق وإطفاء الحريق 
o  شبكات البخار 
o ربائيةالمولدات الكه 
o وحدات إنارة العمليات 
o  . الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها 
o  شبكة الغازات الطبية وملحقاتها 
o . صواني الكوابل  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  6/4/2011)  تاريخ 6/11/1/7386تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( - ) 2(

o ات التكييف والعادم ( الدكت) مجاري الهواء وفتح 
o أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم 
o . أنظمة الصوت والمناداه 
o ) أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزةCCTV ( 
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o  . األلياف الضوئية 
o  الكوابـل 

  
  
  

  مالحظات:
 اعاله .  المواد اإلنشائيةر عن شريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في االسعا 
 حسب طبيعته أو لكل مشروع على حدا  األسعار يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل

 من قبل صاحب العمل، وحسب القائمة التالية:  خصوصيته
  المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم (    /    ):

    - .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 
- .............................. 

  
  
   في حالة عدم تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للمشروع تعتبر جميع المواد

ل و المذكورة أعاله، خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في الواردة في جدول بيانات التعدي
 تنفيذ أشغال المشروع.

  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــ
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   6/4/2011)  تاريخ 6/11/1/7386تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( -) 2(

  
      3ج

  ذج كفالة المناقصةنمو  
Form of Tender Guarantee  

 
المشروع:............................................. العطاء 

 رقم:..............................................
نا أن المناقص إلى السادة ( صاحب العمل ) : ........................................................... لقد تم إعالم

شركة : ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة 
 العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإن

  مصرفنا :
....................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : بنك ...................

  ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :
  

لعروض أو قبـل انقضـاء   أن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم ا  -أ
  ) يوماً ، أو  90صالحية العرض المحددة بـ ( 

) من شروط العقـد ،  1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة (   -ب
  أو 

  ) من شروط العقد. 4/2(أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة   -ج
  

) يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أن هذه الكفالة 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة (
  تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .

  
  توقيع الكفيل/البنك : .............................................

  
  : ............................................. قيــعالمفوض بالتو

  
  : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
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      4ج

  نموذج اتفاقية العقد  
Form of Contract Agreement  

 
 

العطاء           المشروع:.........................................
  رقم:..................................................

  
  

...................... من شهر ................................... ..حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............
  ...............لسنة

  بين           
........................................... على اعتباره " الفريق صاحب العمل: ......................................

  األول"
  و          

المقاول : ......................................................................................على اعتباره " الفريق 
  الثاني"

أشغال المشروع: لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ 
..................................................  

..........................................................................................................................
...  

ل وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغا
  لشروط العقد ،

  

  -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
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يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد   -1
.  

ق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه تعتبر الوثائق المدرجة تالياً  " وثائ  -2
  الصورة:

    " كتاب القبول "   - أ
    كتاب عرض المناقصة    -  ب
  مالحق المناقصة ذات األرقام: ...........................................................................  -ج
  ة )شروط العقد ( الخاصة والعام  -د

  المواصفات  -هـ
  المخططات    -و
  والجداول المسعرة ( جداول الكميات والجداول األخرى ) .  -ز

  
  

  " قيمة العقد المقبولة: ...........................................................................................  -3
  .............................................................................................   :" مدة اإلنجاز "   
 

المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها  إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ  -4
 وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً ألحكام العقد .

  
األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى  إزاء قيام المقاول بتنفيذ  -5

  المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .
  

وفقاً للقوانين وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك 
  المعمول بها .

  
  

  الفريق األول ( صاحب العمل )            الفريق الثاني ( المقاول )
  
  

  ...التوقيع:......................................             التوقيع: ......................................

  ....السم: .....................................ا             االسم: .......................................
  .الوظيفة:.......................................             الوظيفة: .....................................
  ..وقد شهد على ذلك:...........................             وقد شهد على ذلك:...........................
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      5ج

  نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement  

  ( مجلس بعضو واحد )
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشروع:  وصف

......................................................................................................... 

  العمل : .............................................. عنوانه: .................................................. صاحب

عنوانه:   ......المقــــاول:.............................................

...................................................  

  عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ...................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  

د " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العق
" ، فإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو  DABالخالفات " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضاً " المجلس " 

  -المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :
  

  إدخال التعديالت التالية عليها:  تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع  -1

..................................................................................................................  
  

) من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 18( البندعمالً بأحكام   -2
  -تالي :النحو ال

  (        )  دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
  مضافاً إليها النفقات األخرى .   - ب  
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) من شروط  17(  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام   -3
لس" كمسو للخالفات وفقاً ألحكام هذه اتفاقية فض الخالفات ، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المج

  االتفاقية .
  
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات   -4

  ) من شروط اتفاقية فض الخالفات .17( البندبدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
  
5-  هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . إن  

  

  صاحب العمل        المقاول        عضو المجلس
  
  

  وقد شهد على ذلك .
  

      6ج
  نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement  
  ( مجلس بثالثة أعضاء)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 وصف المشروع: ...............................................................................................
  ............................................  عنوانه: العمل : .......................................... صاحب

  عنوانه: ............................................ ...........................المقــــاول:.....................
  المجلس:........................................... عنوانه: ............................................ عضو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض 
الخالفات " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلون " المجلس" فإن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو 

  -لى ما يلي :المجلس، قد اتفقوا ع
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تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية   -1
  عليها:...................................................................................................

ة فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس ) من شروط اتفاقي18( البندعمالً بأحكام   -2
  -على النحو التالي:

 (        ) دينار عن كل يوم كمياومات.   - أ   
  مضافاً إليها النفقات األخرى .   -ب     

وط ) من شر 17(  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام   -3
اتفاقية فض الخالفات ، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوين 

  للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .
  

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات   -4
  ) من شروط اتفاقية فض الخالفات .17( البندات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام بدل المياومات والنفق

  يعتبر عضو المجلس ............................... رئيساً للمجلس .  -5
  إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني .  -6
  

  

  صاحب العمل                 المقاول          عضو المجلس   
  
  

  شهد على ذلك .وقد 
  
  

  شروط اتفاقية فض الخالفات
  
) يوماً من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه 60خالل ( يسمى عضو أو أعضاء المجلس  -1

  ) يوماً من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .60خالل (
) يوم من تاريخ 28قين ، وذلك خالل مدة (باالتفاق بين الفري يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس  -2

إشعارهم بذلك ،كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها 
  ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف .  

  عاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ( األعضاء) بدون أسباب مبررة.اليجوز لفريقي الت -3
يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ، وأن يفصح عند   -4

أصبح تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت الحق إذا 



  المعدلة 2013/ وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة 2010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إالّ بإطالع 
  وموافقة الفريق اآلخر .

أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن  يتعين على عضو المجلس  -5
 بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته ال يصرح عن أي من مضامينها إالّ

  أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين .
أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة  يتعين على عضو المجلس  -6

  يقدمه  الفريق اآلخر .  لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما
في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا أمكن إثبات أن  ال يعتبر عضو المجلس  -7

  ما قام به ناتج عن سوء نية .
8-  على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع ي دعى للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناء

) ستين  60يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ( إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين
  يوماً وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . 

حكم ) ، ويكون متمتعاً بالصالحية الكاملة أن يتصرف كخبير غير متحيز ( وليس كم يتعين على عضو المجلس  -9
لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباً ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في 

   -هذا السياق بالصالحيات التالية :
  أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ،  -أ

  مل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) ،أن يستع  - ب
  أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه .  -ج
  أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،  -د

  الخالف ، أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع  -هـ
أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله   -و

أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه 
  بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .

 تفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلسالتنازل عن اال ال يجوز لعضو المجلس  -10
  اآلخرين ( إن وجدوا ) .

  كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به . يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس  -11
لمحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة ا يحق لعضو المجلس  -12

  ) يوماً . 28إشعاراً بذلك مدته ( 
إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى   -13

  وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . عضو المجلس
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) يوماً . وفي حالة استقالته أو موته 28أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته (  مجلسيمكن لعضو ال  -14
أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعـين  

  .اعه) يوماً من تاريخ انقط14على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل (
يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ( األعضاء) والفريقين ، ولغة التداول في   -15

  الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .
) 56يه وذلك خالل فترة ال تتعدى (يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إل  -16

  يوماً من تاريخ إحالة الخالف  إليه ( ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ) ويكون  القرار:
  و خطياً،  -
  باإلجماع أو باألغلبية، و -
  يجب أن يكون مسبباً، و -
  أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه الشروط . - 

  قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.ويتم إصدار القرار من 
) المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير 4بنقض أي من أحكام البند رقم ( إذا قام عضو المجلس  -17

مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن 
  ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

  -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :  -18
  عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ،  -
  ت الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالما  -
  لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء عضو المجلس  -
) يوماً من تاريخ تسلمه 28بدل أتعابه ونفقاته خالل ( يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس  -

للمقاول عن طريق مطالبات % ) منها 50المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (
  .  الدفع الشهرية التييقدمها المقاول

  -اذا كان " المجلس" مشكالً من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي :  -19
على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ،   . أ

  و
هده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء انه سوف يبذل قصارى ج  . ب

 والذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و
وين       ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعض

   -االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :
  ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   
ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين  -2   

  بعدم اتخاذ قرار .
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اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر أو  يحق للرئيس -3
  تبرير 

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في   -20
  الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      7ج
  

  نموذج ضمان األداء ( كفالة التنفيذ )
Performance Guarantee  

 

 
  إلى السادة: .......................................................................................................
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  ...........................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ...........................
  
  قد كفل بكفالة مالية ، المقاول..................................................................................... 

....................................................................................................................  
  بخصوص العطاء رقم (     /    )

  
  المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ( ......................) دينار أردني 

  

روط الواردة في وثائق عقد ................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الش
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  –المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته  -أي تحفظ أو 
  بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .وذلك  –بموجب العقد 

  
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ 

يها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب ................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمد
  العمل 

  
  توقيع الكفيل / مصرف: ................
  المفوض بالتوقيع: .....................
.........التاريـــــخ : ...................  

  
      8ج

  نموذج كفالة إصالح العيوب    
Defects Liability Guarantee  

 
 

 ....................................................................................إلى السادة: ................
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : 

...................................................................................  
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 ..................................................................................، المقاول: قد كفل بكفالة مالية
................................................................................................................  

  بخصوص العطاء رقم (     /    )
بمبلغ : ( ...........................) دينار المتعلق بمشروع: ........................................... 

  أردني 
................................... وذلك ضماناً اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص 

  أعماالإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .
  

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
أي تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما 
يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 

  ع .المقاول على إجراء الدف
  

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام 
  المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .

  
  مصرف: ................ توقيع الكفيل/

  ...................المفوض بالتوقيع: ..
  .ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتاريـ

  
  
  
  9ج

  نموذج  كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee  
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  .....إلى السادة: ........................................................................................................
  

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : 
..............................................................................  

  
 بمبلغ : (.......................) دينار أردني ...........................................................................

  
مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع وذلك 

.......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط 
  العطاء .

  

المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ 
  عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

  

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائياً 
  بالكامل .لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة 

  
  

  توقيع الكفيل / مصرف: ................

  ع: .....................ــالمفوض بالتوقي

  خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ

  
  
  

  10ج
  نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

  
 

  ...................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : .........
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....................................................................................................................  
 .........................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ...........................

...................................................................................................................  
  . ) ديناراً أردنياًبأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ( .............................

  وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء .....................................................

  موضوع العطاء رقم ...............................................................................................
برئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردنية وبهذا فإننا ن

الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع 
  ............................................... صاحب العمل ىتحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إل

خالل فترة اربعة وثمانون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون أن يشكل هذا إقراراً منا 
كورة نكون قد أسقطنا .................... بصحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذ

......................... وحكومة المملكة صاحب العملحقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة 
للمشروع ، و يستثنى من  األولياألردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم 

  ).13/8) و (13/7ديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين (ذلك أي مبالغ تتعلق بتع
   

  وعليه نوقع تحريراً في .....................................
  اسم المقاول : .............................................
  اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

  يع المفوض بالتوقيع: ..................................توق
  
  

  الخاتم:
  
  

  
  

  11ج
  المخالصة ( اإلبراء)انموذج  

Discharge Statement  
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: أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
....................................................................................   

..........................................................................................................................  
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

..........................................................................:  
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
........................................ مبلغ ( ......................... ) ديناراً بأننا قبضنا من ..................

  .أردنياً
  

للعقد ، وذلك عن   ) من الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ( 
  .............................................................مشروع إنشاء : ............................................

  

موضوع العطاء رقم : 
....................................................................................................  

  

وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله 
  وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

  

وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاماً شامالً مطلقاً ال رجعة فيـه  
) والتي تصـدر   13/8،  13/7تيجة تطبيق شروط المادتين ( ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول ن

  بعد تاريخ هذه المخالصة ( اإلبراء ) .
  

  وعليه نوقع تحريراً في : ..........................................
  

  اسم المقاول : ......................................................
  

  .....................................اسم المفوض بالتوقيع : ......
  

  توقيع المفوض بالتوقيع: ..........................................
  

  الخاتم :
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  12ج
  نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments  
 ....................................................................                                   المقاول:  -1
  ....................................................................                             المدير العام :  -2
  ....................................................................:    رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات  -3
  ....................................................................                  ة التصنيف :فئ  -4
  ...................................................................           سقف االلتزام :  -5
  ...................................................................         المشاريع الملتزم بها:  -6
  

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

1 -        
2 -        
3 -        
4 -        
5 -        
6 -        
7 -        
8 -        
9 -        
10-        

 المجموع:
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  13ج
  إقرار متعلق بالدفعات األخرى

  
 

  

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
:............................................................................... 

..........................................................................................................................  
  أدناه:  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في

........................................................................  
  

اإلنشائية الخاص ) من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (
بهذا العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب 
االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق 

اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم  على دفعها إلى شخص من "
دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم 

تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية  أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى
  المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .

  
المثال  كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل

وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً كما ونوافق على قيام 
الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام 

  نلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .الفقرة ( أ ) منها و
  وعليه نوقع تحريراً في       /      /

  
  اسم المقاول: ........................................................
  اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................

  ..........................توقيع المفوض بالتوقيع: ..................
  الخاتــــم : ......................................................
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على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من   *   
قرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض ) عليه أن يذكر ذلك في اإل17/9األمور المحددة بالمادة ( 

  عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
  14ج

  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
  
  

  

 ....أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .....................................................................
....................................................................................................................  
  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................

  
) من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة 17/9/2ا ورد تحت المادة رقم (أننا قد اطلعنا على م

بهذا العقد ، وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق 
ت أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير على دفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارا

مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة مادية ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه 
أو من مقاولينا من األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا 

الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال 
ٍ  رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم  الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة

عقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي العروض الخاصة بتنفيذ هذا ال
  تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعالً .

  
كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" 

قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما أكان ذلك من قبلنا أو من 
  يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

  وعليه نوقع تحريراً في       /      /
  اسم المقاول: ....................................................

  لتوقيع: ..........................................اسم المفوض با
  توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

  ــم : ................................................ــــــــــــــــالخاتــ
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ل عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حا  *   
) عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار  17/9األمور المحددة بالمادة ( 

  سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ية: مديرية العقود الهندس مراجعة وتنقيح
ية / اــلمهندس مـحـمـد ـــــمدير مديرية العقود الهندس    

  يـاسالـخـيـــر 
ائية / المهندسة نضال ـــــــرئيس قســــم العقود اإلنش                      
  سلطان العدوان

  عبير عفيف النوباني/ المهندسة اإلتفاقيات الهندسيةرئيس قســم     
/   ــم المتابعة والتوفيقرئيس قســ                      

  حـنـيـطـــــــيلـاـلمـهـنـدســـــــــة روان ا
 

 


