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 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 دائرة العطاءات الحكومية

 

 عقد المقاولة الموحد

 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 

 

 2013 الطبعة الثانية المعدلة 

 من وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية   ةالصادر والتعديالت 
 

 

 
 الجـزء األول : التعليمات الى المناقصين 

 ـــةـــــــــــــامــــروط العـــــــــالجـزء الثاني: الشـ

 ة ــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ
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 تمهيـــــــد 
الدؤوب   الجهد  إطار  بدائرة  في  ممثله  واإلسكان  العامة  األشغال  لوزارة 

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

 عالميًا ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطراف التعاقد . 
 

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

القط من  األردني  اإلنشاءات  بقطاع  العالقة  ذات  والخاص  الجهات  العام  اعين 
آملين أن يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها على هذا القطاع الحيوي  

 والهام والذي يعتبر رافدًا من روافد االقتصاد الوطني . 
 
 

 مــديـــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة                           وزير األشغال العامة واإلسكان

 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                            

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 
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 اء ـــق العطـوثائ
 

 
 

 تتضمن الوثائق ما يلي: 

 

 زء األول : التعليمات الى المناقصين ـالجـ                             

 ة ـــالثاني: الشروط العام الجـزء  

 ة ـالجـزء الثالث: الشروط الخاص      

 المواصفات الفنية الخاصة باألعمال الكهربائية الجزء الرابع: 

 ول الكميات  اجدالمخططات االسترشادية والجزء الخامس:                                       
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 الفهرس

التعليمات إلى المناقصين رقم الجزء 
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 6 التعليمات إلى المناقصين  - 1

 6 وثائق العطاءشمولية  - 2

 6 تقديم عروض المناقصات   إعداد و - 3

 8 إحالة العطاء تقيـيم العروض و  - 4

 10 ( الضمانات )الكفاالت  - 5
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  الشروط العامة  الفصل

 13 أحكـام عامـة  األول 

 20 صاحب العمـل  الثاني 

 22 المهنـــدس الثالث 

 24 المقـــاول الرابع

 33 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس

 34 العمــال  المستخدمون و السادس

 36 المصنعية  المواد و  التجهيزات اآللية و  السابع 

 39 تعليق العمل   المباشرة ، تأخر االنجاز و  الثامن 

 42 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 

 43 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 45 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 

 48 القيمة  تقدير   كيل األشغال و الثاني عشر 

 50 التعديالت  التغييرات و  الثالث عشر 

 54 الدفعات  قيمة العقد و  الرابع عشر 

 60 نهاء العقد من قبل صاحب العملإ عشر   الخامس

 62 نهاء العقد من قبل المقاول إ تعليق العمل و  السادس عشر 

 64 المسؤولية  المخاطر و  السابع عشر 

 67 التأميــن  الثامن عشر 

 70 القـوة القاهـرة  التاسع عشر 

 72 التحكيم  ، الخالفات والمطالبات  العشرون 
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  الشروط الخاصة  -أ الفصل

 79 األحكـام العامة  األول
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 81 صاحب العمــل الثاني 

 82 المهنــــدس  لث االث

 83 المقـــــاول الرابع

 85 العمال  المستخدمون و السادس 

 86 المصنعية  المواد و اآللية والتجهيزات  السابع 

 87 تعليق العمل  التأخيرات و المباشرة و الثامن 

 88 اإلنجاز  االختبارات عند التاسع 

 89 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر 

 90 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر

 91 تقدير القيمة  كيل األشغال و الثاني عشر

 92 التعديالت  التغيـيرات و الثالث عشر

 94 الدفعات  قيمة العقد و الرابع عشر

 96 إنهاء العقد من قبل المقاول  تعليق العمل و السادس عشر

 97 المسؤولية  المخاطر و السابع عشر 

 100 التأمـــــين الثامن عشر

 101 التحكيم  الخالفات و المطالبات و العشرون 

 اإلضافيةالشروط الخاصة  -ب

 103 الشروط الخاصة اإلضافية 

 107 من المقاول  ةمعلومات مطلوب 

 البيانات  االتفاقيات و الضمانات و نماذج العرض و -ج

 111 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج

 112 ملحق عرض المناقصة 2ج

 115 نموذج كفالة المناقصة  3ج

 116 نموذج اتفاقية العقد  4ج

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

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

 119 شروط اتفاقية فّض الخالفات  

 121 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ(  7ج

 122 نموذج كفالة إصالح العيوب  8ج

 123 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج

 124 عند تسلم األشغال ز نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجا 10ج

 125 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء(  11ج

 126 تزامات المقاول إلنموذج  12ج

 127 متعلق بالدفعات األخرى إقرار 13ج

 128 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 129 شروط إضافية خاصة 

 142 ملحق األثر البيئي 

 143 المواصفات الفنية لتنفيذ األعمال الزراعية الشروط و
 
 



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

7 

 

 
 

 الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين 

 

 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 ( 2022هـ/-4العطاء رقم ) 

 

فيذ نقطة التذاكر على الطريق القائم المؤدي الى  ن تتصميم و بمشروع: الخاص
 العقبة -  منطقة رم

شتراك  الراغبين باإل  يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء و ( 1)

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

  .النسخة المقرر

 

 وثائق العطاءشمولية  ( 2)
 
 : يلي ( ماتشمل وثائق العطاء )المشروع         

  
 .دعوة العطاء بما فيها اإلعالن  - 2-1

 التعليمات الى المناقصين.   -2-2

 يتضمن:  عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية و   -2-3

 .الشروط العامة -أ
 اإلضافية.والخاصة الشروط الخاصة  -ب
 البيانات.  تفاقيات واإل الضمانات و نماذج العرض و -ج

 المواصفات الخاصة. المواصفات العامة و - 2-4

 . االسترشادية  المخططات   -2-5 

 سعار.األ جداول الكميات و -2-6
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: و يقوم المقاول بتقديمها بعد االحالة وتوقيع االتفاقية    التنفيذيةالتصممميمية وو يشممما المطااا  

مصــممة مم مبته هندســت معتمد ) دراة ةانية  فما فوخ/ تخصــ( ورخ ( و مرن( مم نقابة  

 المهندسيم االردنييم.

 

 -: المكونا  التي يقدمها المقاول مع المطااا 

 

1  ( المصمم  الهندست  المبته  االةباتات عم  و  الوةائق  و  .  بالمزاولة  المهندسيم  نقابة  مم  شهادة 

 التأهيل و الدراة المطلوبة(. 

 . عقد للخدمات الهندسية بيم المبته المصمم و المقاول المتقدم للعطاء.2

: و يقوم المقاول بتقديمها مصممة مم مبته هندست معتمد و التصميمية والتنفيذية . المخططات 3

 مرن( مم نقابة المهندسيم االردنييم. 

 .حسه التصميم المقدم منه  . الوةائق و المواصفات و اداول البميات 4
 

 

 :  طريقة تقديم العروض / تقديم عروض المناقصات إعداد و (    3)
 

أن   ن يتعرف عليه وأ  ناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل، وشتراك في هذه المينبغي على من يرغب اإل    (3-1)       
أن    و  ،معلومات الالزمة له لتقديم العرضعلى جميع ال  نفقته الخاصة  مسؤوليته وعلى    فسه ويحصل بن

ألخرى األمور ا  كل   و  لظروف العم  سائر العادات المحلية و  بالمشروع و  الظروف المحيطة  يتفهم ماهيتها و
ير والتي لها عالقة مباشرة او غ  على وضع أسعار عرضه  أو تلك التي تؤثر  التي لها عالقة بالمناقصة

العطاء عليه والمبينة تفاصيله الحقا في وثائق مباشرة بالتصميم الذي سيقوم بتقديمه الحقا   بعد احالة 
 .العطاء 

 

على كل مناقص تقديم عرضه في ثالثة مغلفات منفصلة ومغلقه، األول  يتضمن ثالث نسخ من العرض      - . أ
المطلوبة ويكتب  عليه " العرض الفني " والمغلف الفني )أصل + نسختين( ونسخة الكترونية مع الوثائق  

الثاني يحتوي على العرض المالي، يتضمن ثالث نسخ من العرض المالي )أصل+ نسختين( ونسخة الكترونية 
ويكتب عليه "العرض المالي" ، والمغلف الثالث يتضمن كفالة الدخول في المناقصة ويتم وضع المغلفات  

أعمال  (    المتعلق  2022هـ/-4ويكتب على جميع المغلفات  العطاء رقم )  الثالثة  في مغلف رابع مغلق
 . القائم المؤدي لمنطقة رم تصميم و تنفيذ نقطة التذاكرعلى الطريق

يقوم المناقص بتعبئة   ، وض المناقصة المدرج في هذا الدفتريقدم عرض المناقصة على نموذج عر .ب
يوقع وثائق المناقصة في األماكن   مالحق أخرى و  جداول أوأي    األسعار و  جدول الكميات و  النموذج و
 . كالمحددة لذل

 

 .الكلمات بخط واضح ميات باألرقام ويشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الك . ج
 

 أو  إذا أجرى المناقص أي تعديل  على وثائق العطاء من قبل المناقص، وال يجوز إدخال أي تعديل   .د
 .، فإن  ذلك يؤدي إلى رفض عرضهبأي من هذه التعليمات  أخل  

 

ي مذكرة خاصة منفصلة ترفق  ، فإن  باستطاعته أن يقدم ذلك ف تقديم عرض بديلأما إذا أراد المناقص   .ه
مختصة أن تنظر في للجنة العطاءات ال  ، وتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوبشريطة أن ي  بالعرض

  .ترفضه عرضه البديل أو

 
 

أن يشتمل    دعوة العطاء و  يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات و (3-2) 
 المعلومات التالية:  العرض على البيانات و
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إذا    . وبالتوقيع عنهاكتاب التفويض للمسؤول المفوض    ، ومنشأة المناقص فرداً كان أو شركةوضع   . أ
ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينها بحيث كانت هناك مشاركة بشكل  
، ن يوقع أطراف االئتالف على العرضأ  ، ومنفردين(  التضامن )مجتمعين و  يكون التآلف بالتكافل و

 .الضمانات بأسمائهم مجتمعين االت وأن يقدموا الكف و
 

المشاريع الملتزم   أن أنجزها، و  لتي سبق وصف المشاريع ا، مع بيان ومؤهالته  خبرة المناقص و .ب
 ً  .بيان نسب إنجازها بأرقام واقعية و، بها حاليا

 

مقاول األشغال   ، شريطة ذكر اسمالذين ينوي استخدامهم في التنفيذذكر أسماء المقاولين الفرعيـين   . ج
ينتمي إليها المقاول    على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفاً ضمن نفس الفئة التي   الكهروميكانيكية،

 .تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي تصنيفه أو بالفئة التي الرئيسي في
 

ألمره، بالمبلغ المحدد    يك مصدق لصالح صاحب العمل ويرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو ش .د
أن تكون على    ، وتزام المناقص للدخول في المناقصةلإ)ملحق عرض المناقصة( كدليل على جدي ة    في

 .سسة مالية مرخصة للعمل في األردنتلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤ
 

  بما تقرره لجنة العطاءات المختصةحل عليهم العطاء، حس تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم ي  
نتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أما المناقص إلة العطاء أو  ( أيام من تاريخ إحا7خالل )

 يوقع العقد. حال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء وذي ي  ال
      

إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )  أما   ( فعندها يتوجب على   Bondsإذا كان المناقص منتمياً 
 في  الضمان والمناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا  

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

 

حدد  ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن  عليه أن يعنوان المناقص الرسمي الكامل .ه
له في األردن ليعتبر كل    . و اإلشعارات  إليه كافة المراسالت و   توجهعنوانه الرسمي الذي    عنواناً 

 . كأنها قد سلمت إليه عنوان تعتبر وإشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا ال
 

 التجهيزات اآللية و  مبيناً تكاليف المواد و يسية المحددة في العطاءأن يقدم تحليالً ألسعار البنود الرئ .و
 .جاز بنود األشغال كاملةرباح إلناأل المصاريف اإلدارية و المصنعيات و

 

طلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب أي معلومات أو بيانات أخرى ي   .ز
 الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

 

  على القيمة   هي اسعار ثابتة وتشمل  تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات      (3-3)
 األعمال   تشمل كذلك  و  عيوب فيها وفقاً للعقد،  أية  إصالح  إنجازها و  و  الكلية لتنفيذ كل من تلك البنود

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

 

 : لتباستوضيح اإل     (3-4)
                 

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

ع يتم توزي  ، و( أيام  7العطاء بما ال يقل عن )  إزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح    و
هذا    ال يجوز أن يتخذ مثل  مين للعطاء وعلى جميع المناقصين المتقد  ستفساراتاإلجابة خطياً على اإل

  .يد الموعد المحدد لتقديم العرضالتوضيح مبرراً لطلب تمد
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 إيداع العروض:  (3-5) 
 

 ( 2022هـ/-4 في ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم  ) يقدم العرض متكامالً و . أ

 
 فيذ نقطة التذاكر على الطريق القائم المؤدي الى منطقة رم نتتصميم و  بمشروع:  الخاص

 
 

المختصة في إعالنها عن  يودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات    اسم المقاول و  و     
 . التاريخ المحددين لإليداع د وذلك في/ أو قبل الموع العطاء و

 

ً ي   داع يرفض وعرض يقدم بعد موعد اإلي إن  أي .ب  . عاد إلى صاحبه مغلقا
 

ص في دعوة العطاء ، إال  إذا ن  لنية بحضور من يرغب من المناقصينتفتح العروض عادة في جلسة ع . ج
 . تباع أسلوب آخرإعلى 

 

 : إلزامية العروض     (3-6)
 

يظل العرض    يداع وخر موعد لإلآال يجوز سحب هذا العرض بعد    يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص و
ابتداءً 90ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة ) دد في دعوة من تاريخ إيداع العروض إال  إذا ح    ( يوماً 
 مدة.العطاء مدة التزام أطول من هذه ال

 

 عرض المناقصة:  عمالت الدفع و     (3-7)
 

إذا    . و على غير ذلك في شروط دعوة العطاءص  على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال  إذا ن  
من للدفع  أخرى  هنالك عمالت  المناقصةصوص  كانت  نموذج عرض  في  تلك  عليها  تحديد  يجب  فإنه   ،

 ."خ األساسيالتاريأسعار تحويلها في موعد " العمالت و

 
 إحالة العطاء تقيـيم العروض و (  4) 

 

 : تقيـيم العروض     (4-1) 
 

المعمول به في    2001( لسنة  4يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واالشغال رقم )
والتشريعات النافذة المفعول في المملكة  والتعليمات الصادرة بموجبه  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  

( 120( و)114لصادر بمقتضى المادتين ) ا  2022( لسنة  8األردنية الهاشمية )نظام المشتريات الحكومية رقم )
من الدستور والتعليمات المنبثقة من النظام نفسه(، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه  

 .وبمجرد تقديمه للعرض في صندوق العطاءات يعتبر قد اطلع عليها التعليمات 
 

 تقييم العروض -)أ(

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

 سيتم فتح العروض الفنية اوال و تقييمها و فقا السس التقييم الفني و تبقى العروض المالية مغلقة.  .1

مع  بالسلطة    تم تأهيلهم فنيا من قبل لجنة العطاءات الخاصة  للمناقصين الذينيتم فتح العروض المالية   .2
للمناقصين الذين لم يجتازوا عالمة التأهيل  وستعاد العروض المالية   (  %50العلم ان عالمة التأهيل الفني )

يحدد    مغلقةالفنية   وبعدها  أدناه  المبين  لألسلوب  وفقا  المالية  العروض  تدقيق  سيتم  و  الكفاالت  الى  إضافة 
 .  اصةالمناقص الفائز وفقا لما تقرره لجنة العطاءات الخ 
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 - أسس التقييم: -)ب(

  العرض الفني :المغلف األول 

 على المقاول تضمين المغلف الفني ما يلي : 
      وتشمل : %50و بنسبة  الخبرات المتخصصة للمناقص  (أ

  
 تقديم الخبرات المتخصصة للمناقص في مجال تنفيذ المشاريع المماثلة للعطاء موضوع البحث  •
   توضيح كيفية مشاركة المناقص في مشاريعه السابقة )نسبة المشاركة(  •
ــاريع مماثلة ) • ــركة في مشـ ــميم وتنفيذ طر  نوعية االعمال المنفذة من قبل الشـ ــاءات   اعمال تصـ اعمال   ,وانشـ

        (.تلفة طر  وانشاءات تنفيذ اشغال مخ

 
بنسـبة  الذي سـيعمل على المشـروع  و  للكادر الفني    الذاتية ةقائمة بفريق التنفيذ المقترح ومؤهالتهم وخبراتهم السـير  (ب

50%:-  

في المشاريع السابقة    الطر  في اعمال  و  /او  االنشائية  مجال الخبرة لكل فرد من الكادر سواًء كان ذلك في االعمال   •
 التي شارك فيها.

الشــهادات العلمية و شــهادات الخبرة العملية لكل فرد من أفراد الجهاز الفني )العالمات االعلى ســتعطى لالفراد ذوي   •
     (.تنفيذ الطر  الخبرة في مجال 

ــل    عمالمجال األ المتخصـصـة فيأن يبين كل فرد من أفراد الجهاز الفني خبراته   • ــــــــــ المطلوبة في هذا العطاء بـشكــــــــ
 .واضـــح  

لجنة  لهذا الخصــــوص علمًا بأن  بوالشــــخص المســــمى مســــؤولية دقة وصــــحة المعلومات المقدمة    لمناقصيتحمل ا •
 .لهذه المعلومات لإلطالع عليها والتأكد من صحتهاتقديم الوثائق األصلية  مقاولالعطاءات الحق في الطلب من ال

نع بها صـاحب العمل  تسـبابًا مقنعة وحيييية يقلمقاول اال يجوز اسـتبدال أي فرد من أفراد الجهاز الفني إال إذا قدم ا •
 مع تقديم البديل المناسب والذي يجب أن يوافق عليه صاحب العمل قبل أن يترك األصيل .

  حديد تو   الجهاز الفني المبين في الشروط الخاصة االضافية طيلة مدة تنفيذ اعمال هذا العطاء المناقص توفيريطلب من 
 .الجهاز الفني وخبرات أسماء ومؤهالت

 
 على المقاول االلتزام بالشروط الخاصة االضافية الواردة ضمن وثائق العطاء .  -ج
 
 عليه وبشكل واضح ومقروء .على المقاول ختم جميع وثائق العطاء بختم الشركة والتوقيع - د
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 العرض المالي :المغلف الثاني 

 على المقاول تضمين المغلف المالي ما يلي : 

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

جداول الكميات المسعرة و الخالصة و يجب أن تكون األسعار الواردة في العرض المالي  .2
 ضرائب و المصاريف و االرباح ...... الخ نتيجة العمل في االتفاقية .شاملة ألية رسوم أو 

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

 : أسلوب تدقيق العروض    (4-2)
 
 
 

ن ال يحكم التسلسل البنود أ ات التالية في تدقيق العروض على  اإلجراء  يتم إتباع الخطوات و
 : الواردة أدناه

 

جد في العرض خطأ   . أ يه هذه الجملة ن تكون علأما يجب  و تناقض بين حســاب جملة أي مبلغ وأإذا و 
تطبيق سـعر  مبلغ بما يتفق و، فللجنة العطاءات المختصـة الحق بتعديل جملة البتطبيق سـعر الوحدة

 .مبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلكبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو ال ، والوحدة
 

 ت فيتم إتباع اإلجراءات التالية:ذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلماإ .ب
 

ــعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر  إإذا وجد    (:  1-)ب      ختالف في سـ
ــابي بين ـما ـجاء رقـماً و  عـندـها ن ـكان الفرق  إـبالكلـمات فـ ـما ـجاء كـتاـبةً    إلى الفرق الحســـ

كبيراً يتم األخذ بالســــعر األقرب من الســــعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى الســــعر 
 الدارج.

 إذا كان الفرق صغيراً فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات.  ( : 2-)ب
 
 ل العرض أو رفضه.يظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياً لقبو و  ( : 3-)ب
 
أ في أي من . ج ـجد خـط ة،  إذا و  ــابـي ات الحســـ ة    العملـي ا تقرره لجـن ه يتم تصـــــحيح المجموع وفق ـم إـن ـف

 .لمناقصيكون المجموع المصحح ملزماً ل العطاءات المختصة و

 
جد أن المناقص لم ي .د  ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المســـعرة وقم بتســـعير بند أو أكثر من البنودإذا و 

ذـلك   ( وـيذـها )فيـما إذا أحـيل علـيه العـطاءعلى المـناقص تنف ، وـها محمـلة على بنود العـطاء األخرىـكأن
 . تلك البنود أو لم يرفقها في عرضهبدون مقابل سواء أرفق 

 
و كتبت أ  جاءت غير واـضحة، ما فقط باألرقام وإن ذا لم يقم المناقص بكتابة ـسعر الوحدة بالكلمات وإ .ه

ــعار الوحدة بكلماتأ ــكل مع غير واضــحة و س ــاب جملة المبلغتش عندها يجوز  ،  ها التباس في احتس
 مختصة إتباع اإلجراءات التالية:للجنة العطاءات ال

 
ــ   ،  باساً في حساب جملة المبلغ للبندو الكلمات غير واضحة مما يشكل التأإذا كانت األرقام  (:  1-)هـ

 عند المناقصـــــين اآلخرين المشـــــاركين  ز تطبيق أعلى ســـــعر ورد لهذا البندعندها يجو
 .صول على قيمة إجمالية لهذا العرضبمناقصة العطاء لغاية الح
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ــ    اتجهت النية    قل العروض قيمةً وأ(  1-رض الذي طبق عليه البند )هـــــ  إذا بقي هذا الع  ( : 2-)هـــ
 .هذا البند عند المناقصين اآلخرينعندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد ل لإلحالة عليه،

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

 
اقص   .و د ـما دون  إذا ـقام المـن ة المبلغ لبـن اـبة جمـل ابـ أبكـت د   ةن يقوم بـتدوين ســـــعر الوـحدة كـت    لـهذا البـن

قسـمة جملة المبلغ فيتم احتسـاب سـعر وحدة لهذا البند من  ،(كان سـعر الوحدة رقماً غير واضـح )و
 .على كمية البند

 
 صـــــة الحق ، فللجنة العطاءات المختبند بصـــــورة مغلوطة أو مبالغ فيها إذا قام المناقص بتســـــعير .ز

 بما يلي: 
 

 ، وأرفض العرض  .1
 

أسعار المناقصين اآلخرين    وتعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة   .2
اإلجمالأشريطة   القيمة  تبقى  أو  ن  التعديل مساوية  بعد  للعرض  بعد أية  العرض  قيمة  من  قل 
 . التدقيق

 
 

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما      (4-3)
المعمول به في سلطة   2001( لسنة  4نظام اللوازم واالشغال رقم ) احكام  تمارس صالحياتها بموجب  

عول في المملكة  والتشريعات النافذة المفوالتعليمات الصادرة بموجبه  منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  
(  114الصادر بمقتضى المادتين )  2022( لسنة  8األردنية الهاشمية )نظام المشتريات الحكومية رقم )

( من الدستور والتعليمات المنبثقة من النظام نفسه(، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع 120و)
يتم كل ذلك دون أن يكون ألي   و  يمة  بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض ق ودراية بهذه التعليمات  

 .إزاء ذلك و قانوني( أ /و)مالي  ة صاحب العمل بأي تعويضمناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالب

 
 
 
 

 ( الضمانات )الكفاالت (   5)
 

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

يخ إبالغه خطياً بإحالة من تار   ( يوماً 14العقد خالل فترة ) على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع               
تفاقية إحب العمل ضمان األداء عند توقيع  أن يقدم إلى صا   على المناقص  عليه أو تلزيمه له، و  العطاء

تكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى    ، وقد حسب نموذج ضمان األداء المرفقالع
يذ  ذلك ضماناً لتنف  في ملحق عرض المناقصة( والمرخصة للعمل في األردن محددة ) المؤسسات المالية  

 ً  ألغراض العقد. لدفع ما قد يترتب على المقاول وفاءً  ، والتزامات العقد تنفيذاً تاما

 
عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها  ز  خر عن توقيع اتفاقية العقد، أو عجأو تأ  إذا رفض المناقص             

المر المناقصة  كفالة  مصادرة  العمل  لصاحب  القضاءيحق  إلى  الرجوع  دون  بعرضه  وفقة  يكون   ،  ال 
 . لمطالبة بها أو بأي تعويض بشأنهاللمناقص أي حق في ا

 
 
 
 
 



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

14 

 

 : (العيوبضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح   (5-2)
 

  %5ضمان إصالح العيوب بقيمة    -سلم األشغالعند تسلمه شهادة ت  -على المقاول أن يقدم لصاحب العمل             
تنفيذ أعمال    ، لضمان قيامه باستكمال األعمال المتبقية والمنجزة النهائية بعد التعديالت  من قيمة األعمال

بحيث يكون هذا الضمان   ، وعليها في ملحق عرض المناقصمنصوص  إصالح العيوب المطلوبة للمدة ال 
بتسليم هذا الضمان لصاحب    و  .كل منهما مرخصه للعمل في األردنصادراً عن بنك أو مؤسسة مالية  

 .عاد للمقاول ضمان األداءالعمل ي  

 
 مالحظة عامة : 

 
ــة   ــق للجنـــ ــه يحـــ ــات، فإنـــ ــذه التعليمـــ ــن هـــ ــأي مـــ ــاقص بـــ ــل  المنـــ ــاءات إذا أخـــ العطـــ

 استبعاد عرضه. في السلطة المختصة

 

 

 الجزء الثاني

 الشروط العامة 
 2010تعتبر الشروط العامة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية لعام  

- من وزارة االشغال العامة واالسكان  ةالصادر والتعديالت 2013 الطبعة الثانية المعدلة
الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكـان , و نظام اللوازم  ائرة العطاءات الحكومية د

المعمول به في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   2001( لسنة 4واالشغال رقم )
ة األردنية الهاشمية  والتشريعات النافذة المفعول في المملكوالتعليمات الصادرة بموجبه 

(  114الصادر بمقتضى المادتين ) 2022( لسنة 8)ونظام المشتريات الحكومية رقم )
جميع ماورد من شروط و ( من الدستور والتعليمات المنبثقة من النظام نفسه(120و)

،  السارية بتاريخ طرح هذا العطاء  ( تصميم وتنفيذالتجهيزات )عامة وخاصة في عقد 
شروطاً عامة لهذا العطاء وأن تقديم   والغاءات  وتعديالت وجميع ما يتبعها من تعليمات  

 عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها . 
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 الشــروط العامـة   
 

 الفهرس

 

 الصفحة الشروط العامة  الفصل

 13 أحكـام عامـة  األول 

 20 صاحب العمـل  الثاني 

 22 المهنـــدس لث االث

 24 المقـــاول الرابع

 33 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس

 34 العمــال  المستخدمون و السادس

 36 المصنعية  المواد و  لية و التجهيزات اآل السابع 

 39 تعليق العمل   ، تأخر االنجاز والمباشرة الثامن 

 42 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 

 43 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 45 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 

 48 تقدير القيمة   كيل االشغال و الثاني عشر 

 50 التعديالت  التغييرات و  الثالث عشر 

 54 الدفعات  قيمة العقد و  الرابع عشر 

 60 هاء العقد من قبل صاحب العملإن الخامس عشر 

 62 نهاء العقد من قبل المقاول إ ل و تعليق العم السادس عشر 

 64 المسؤولية  المخاطر و  السابع عشر 

 67 التأميــن  الثامن عشر 

 70 القـوة القاهـرة  التاسع عشر 

 72 التحكيم  ، الخالفات والمطالبات  العشرون 
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 الفصـل األول  
 عامـة أحكــام 

GENERAL PROVISIONS 
 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 " Definitions "    التعاريف: ( 1/ 1)
الخاصة( المعاني   )العامة منها وحيثما وردت في شروط العقد هذه  المصطلحات التالية    يكون للكلمات و

الكيانات    المخصصة لها أدناه، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و
 : ، ما لم يقتض السياق غير ذلكالقانونية األخرى

 " The Contract ": العقـد  1/ 1/ 1

  " Contract":  العقـد 1/ 1/ 1/ 1
و العقد،  اتفاقية  و  يعني  القبول،  و   كتاب  المناقصة،  عرض  الشروط،  كتاب  و   و  هذه   المواصفات 

 اتفاقية العقد أو في كتاب القبول.أية وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في  الجداول، و المخططات، و

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

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

اب كت  ، فإن مصطلحإذا لم يتم إصدار كتاب القبول  يقومان بتوقيعها. و  عليها بين الفريقين، و  يتم االتفاق
إصدار   هو تاريخ  "يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد  عندها يعتبر التاريخ الذي  و  "القبول يعني "اتفاقية العقد

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

باألشغال   تشمل العرض المتعلق  التي استكملها المقاول، و  يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة و
 قدمه إلى صاحب العمل. الذي وقعه المقاول و

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

 حكام العقد. ات إليها تتم وفقاً ألعليها أو إضاف

 "Drawings"المخططات:  6/ 1/ 1/ 1
معدلة يصدرها صاحب    أية مخططات إضافية و  تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد، و

 . العقدالعمل )أو من ينوب عنه( بموجب أحكام 

  "Schedules": الجداول 7/ 1/ 1/ 1
تضم الى   قدمها مع كتاب عرض المناقصة، و   تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول و

العقد بهذه الصفة و الكميات و  الجداول و  ن تشمل البيانات وأيمكن    وثائق   جداول  القوائم و  جداول 
 سعار الوحدة. أ

    " Tender"المناقصة: عرض  8/ 1/ 1/ 1
 ، كما اشتملها العقد.قاول بتقديمه من وثائق أخرى معهجميع ما قام الم  تعني كتاب عرض المناقصة و

 " Appendix to Tender"   : ملحق عرض المناقصة 9/ 1/ 1/ 1
  المرفقة بكتاب عرض المناقصة، و   و  " المسماة "ملحق عرض المناقصة  تعني الصفحات المستكملة و 

 تشكل جزءاً منه. التي 
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 " Bill of Quantities":   جداول الكميات 10/ 1/ 1/ 1
  "Daywork Schedule":  جدول العمل باليومية

 ".المشمولة ضمن "الجداول تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( و

      "  "Parties And Persons   : األشخاص  الفرقاء و  2/    1/ 1

 '''' Party:   الفريق    1/ 2/ 1/ 1
 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

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

 ""Contractor:  المقاول 3/ 2/ 1/ 1
ى بالمقاول في كتاب عرض الم   األشخاص(يعني الشخص ) العمل،   ناقصة الذي وافق عليه صاحبالمسم 

 يشمل كذلك خلفاءه القانونيين. و
 "''Engineer:   المهندس 4/ 2/ 1/ 1

المسم ى في ملحق   يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد، و
كبديل للمهندس من وقت أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه    عرض المناقصة بهذه الصفة،

 (. 3/4يبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقاً للمادة ) الخر، و

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

 ليتصرف نيابةً عنه. 
 ""Employer’s Personnel:   أفراد صاحب العمل 6/ 2/ 1/ 1

 عمال المهندس و   ( وغيرهم من موظفي و3/2مساعديه المشار إليهم في المادة )  يعني المهندس و
كذلك أياً من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من أفراد   صاحب العمل، و
 صاحب العمل.

 " Personnel Contractor’s" :  مستخدمو المقاول 7/ 2/ 1/ 1
غيرهم  العمال و  جميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بمن فيهم الموظفين و  يعني ممثل المقاول و

األشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ    من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، و
 األشغال.

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

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

 يتم   بهذه الصفة في العقد ، أو أي أشخاص آخرينيعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذين يسمون  
 . ( من هذه الشروط20/3أو المادة ) (20/2تعيينهم بموجب أحكام المادة ) 

 . "FIDICتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه بـ "اإل 10/ 2/ 1/ 1

   المدد و اإلنجاز: ، اإلختبارات، التواريخ         3/ 1/ 1
 "Dates,Testes,Periods and Completions " 

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

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 2/ 3/ 1/ 1
 

 (. 8/1اإلشعار به وفقاً للمادة )يتم  يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل و
 "Time for completion":   مدة اإلنجاز 3/ 3/ 1/ 1



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

18 

 

( محسوبة 8/2)  ( بموجب المادةإلنجاز األشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحالتعني المدة المحددة  
بموجب مع أي تمديد لمدة اإلنجاز يتم   تحديدها في ملحق عرض المناقصة  ، كما يتممن تاريخ المباشرة

 (. 8/4المادة )
   " Tests on Completion"  :ختبارات عند اإلنجاز اإل 4/ 3/ 1/ 1

 ، ختبارات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الفريقين، أو التي تطلب كتغييرتعني تلك اال
تسلم األشغـال أو أي قسم منها )حسب   ، قبل أن يتم"ها بموجب أحكام "الفصل التاسع التي يتم إجراؤ  و

 .( من قبل صاحب العملواقع الحال

 Over Certificate''-''Taking   شهادة تسلم األشغال:  5/ 3/ 1/ 1
 . ها بموجب أحكام "الفصل العاشر"التي يتم إصدار تعني شهادة تسلم األشغال و

  Completion''''Tests after  : االختبارات بعداإلنجاز 6/ 3/ 1/ 1
راؤها بموجب أحكام الشروط التي يتم إج  و  ،عليها في العقد  تعني تلك االختبارات )إن وجدت( المنصوص

 ( من قبل صاحب العمل.)حسب واقع الحال ، بعد أن يتم تسلم األشغال أو أي قسم منهاالخاصة
  Period''''Defects Notification    فترة اإلشعار بالعيوب:  7/ 3/ 1/ 1

يوب في األشغال أو أي قسم ( لإلشعار بالع11/1تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة )
الحال واقع  )  (منها )حسب  المناقصة  في عرض  المادة كما هي محددة  بموجب  يتم  لها  تمديد  أي   مع 

ل في شهادة تسلم األشغا  ، كما يتم تحديده( محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال، أو أي قسم منها11/3)
 .( 10/1المشار إليها في المادة )

 " Performance certificate"  :شهادة األداء   8/ 3/ 1/ 1
 (. 11/9صدارها بموجب المادة )إتعني الشهادة التي يتم 

  ''ay"d     اليـوم : 9/ 3/ 1/ 1
ً يعني يوماً ش   ( يوماً.365السنة تعني ) ، ومسيا

 ''Money And Payments''     الدفعات : المبالغ و 4/ 1/ 1

     "Accepted Contract Amount"   :قيمة العقد المقبولة 1/ 4/ 1/ 1
 صالح أية عيوبإ  إنجازها و  " مقابل تنفيذ األشغال وي قيمة العقد كما تم قبولها في "كتاب القبولتعن

 فيها. 
  Contract Price"":   قيمة العقد 2/ 4/ 1/ 1

 تشمل أي تعديالت عليها تتم وفقاً الحكام العقد. ( و14/1العقد المعرفة بموجب المادة )تعني قيمة 
 "Cost'':   الكلفة 3/ 4/ 1/ 1

، بما وف يتكبدها المقاول بصورة معقولة، داخل الموقع أو خارجهتعني جميع النفقات التي تكبدها أو س
 .تشمل الربحلكنها ال  ، وما يماثلها في ذلك النفقات االدارية و

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

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

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

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

 Local Currency'''':   العملة المحلية  8/ 4/ 1/ 1
 .ولة التي يتم تنفيذ األشغال فيهاتعني عملة الد

 ''ayment Certificate P'':  شهادة الدفع 9/ 4/ 1/ 1
 ."بموجب أحكام "الفصل الرابع عشر إصدارهاتعني أي شهادة دفع يتم 
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 ''Provisional Sum'':  المبلغ االحتياطي 10/ 4/ 1/ 1
إن وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال لتزويد مواد  لغ )يعني أي مب

 . (13/5تقديم خدمات بموجب المادة )أو تجهيزات أو ل
 ''Retention Money''    :المحتجزات 11/ 4/ 1/ 1

قوم برد ها التي ي  ( و14/3)  تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة
 . (14/9بموجب المادة )

 ''Statement'':   الكشف أو المستخلص 12/ 4/ 1/ 1
صل الرابع الف حكام "أالمقاول كجزء من طلب شهادة الدفع، بموجب  يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه  

 ."عشر
 ''Works and Goods'':     اللوازم شغال واأل 5/ 1/ 1
   s Equipment''''Contractor’   :  معدات المقاول 1/ 5/ 1/ 1

  إنجازها و   غيرها من األشياء الالزمة لتنفيذ األشغال و  العربات و  الماكنات و  تعني جميع األجهزة و
ال    ال معدات صاحب العمل )إن وجدت( و  لكنها ال تشمل األشغال المؤقتة و  ، وصالح أية عيوب فيهاإ

                      . ا تشكيل جزء من األشغال الدائمة األشياء األخرى التي شكلت أو قصد به أوالتجهيزات أو المواد 
 "Goods":   اللوازم 2/ 5/ 1/ 1

 . األشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب التجهيزات و المواد و  المقاول وتعني معدات 
  Materials''''   :المواد 3/ 5/ 1/ 1

األشغال   تشكيل جزء ما منقصد بها    أوتعني األشياء من كل األنواع )غير التجهيزات اآللية( التي شكلت  
 . من المقاول تقديمها بموجب العقد التي يطلب ، بما في ذلك المواد الموردة فقط )ان وجدت( والدائمة

     Permanent Works''''  : شغال الدائمةاأل 4/ 5/ 1/ 1
                  .يذها من قبل المقاول بموجب العقدشغال التي سيتم تنفتعني األ

 "Plant"    :لية التجهيزات اآل 5/ 5/ 1/ 1
 .يقصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمة  أوالعربات التي شكلت  الماكنات و تعني األجهزة و

 ''Section'':   قســم 6/ 5/ 1/ 1
 .)إن وجد( شغالفي ملحق عرض المناقصة كقسم من األشغال يتم النص عليه تعني أي قسم من األ 

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

 .صالح أية عيوب فيهاإ نجازها وإ لتنفيذ االشغال الدائمة و
 Works'''':      شغـال األ 8/ 5/ 1/ 1

 .أو أي منها حسبما هو مناسب ،شغال المؤقتةاأل  شغال الدائمة وتعني األ
  ''Other Definitions''   : تعاريف أخرى 6/ 1/ 1
 Contractor’s Documents''''  :  وثائق المقاول 1/ 6/ 1/ 1

ا من الوثائق غيره  المجسمات و  األدلة و  المخططات و  برامج الحاسوب و  تعني المذكرات الحسابية و
 .ول بموجب العقد إن وجدت( التي يقدمها المقاذات الطابع الفني )

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

 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل 3/ 6/ 1/ 1
إن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من قبل العربات )  الماكنات و  تعني األجهزة و

ي لم يقم لكنها ال تشمل تلك التجهيزات الت  ، وشغال كما هي محددة في المواصفاتتنفيذ األالمقاول في  
 . صاحب العمل بتسلمها بعد

 Force Majeure'''':    القوة القاهرة 4/ 6/ 1/ 1
 ."ي معرفة في "الفصل التاسع عشركما ه

 Laws'''':    القوانين 5/ 6/ 1/ 1
عن أية سلطة كذلك األنظمة الصادرة    ، وغيرها من القوانين الوطنية  األنظمة و  تعني جميع التشريعات و

 . عامة مشكلة قانونياً 
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 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 6/ 6/ 1/ 1
 . (4/2دت( المطلوبة بموجب المادة )، إن وجيعني الضمان )أو الضمانات

 Site'''': الموقـع 7/ 6/ 1/ 1
كذلك    ، والمواد فيها  تسليم التجهيزات اآللية و  تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتعني األماكن التي سيتم  

 . داً على اعتبارها جزءا من الموقعأية أماكن أخرى ينص العقد تحدي
 ''Unforeseeable'':  غير المنظور  8/ 6/ 1/ 1

 .داع عرض المناقصةإين يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ أعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ي
 ''Variation Order''(:   األمر التغييريالتغيير ) 1/1/6/9

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

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

 . د الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخرالكلمات التي تشير إلى أح . أ
لى الجمع تنصرف أيضاً الكلمات الدالة ع  الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع و .ب

 . إلى المفرد
تكون تلك الموافقة ن  أ" أو "اتفاق" يشترط  موافق عليه" أو "كلمة "يوافقاألحكام التي تتضمن   . ج

 ً  . مسجلة كتابيا
ً  .د التحري  أو  ""خطيا تعني  أو"كتابةً"  اليد  أو  ر بخط  الكاتبة  اإل  اآللة  أو الطباعة  لكترونية  المطبعة 

 ً تؤخذ في االعتبار غيرها من العناوين فإنها ال    أما الكلمات الهامشية و   .بحيث تشكل سجالً دائما
 لدى تفسير هذه الشروط .

 ''Communications'':  تصاالتاإل ( 3/ 1)
، أو تقديرات أو إشعارات ار أي موافقات أو شهادات أو قبولحيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصد

 ، فان هذه االتصاالت يجب: و طلباتأ
مقابل إشعار باالستالم( أو أن يتم إرسالهـا بالبريد أن يتم تسليمها باليد )  أن تكون محررة خطياً و -أ

 أو بواسطة شخص ما أو منقولة إلكترونياً حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة، و
 ، و ق عرض المناقصةالمبين فـي ملحأن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه   -ب

 مع ذلك:
 ، و عنوانه فيجب إرسالها وفقاً لذلك إشعاراً بتغيرإذا كان المرسل إليه قد أرسل  .1
على   ، جاز إرسالهاعندما يطلب قبوالً أو موافقة  وانإذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعن .2

 . العنوان الذي صدر منه الطلب
 

رها أو تأخير إصداال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول 
إلى الفريق اآلخر أو إلى نه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا اإلشعار  أدون مبرر معقول، كما  

 .ة، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو إلى الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالالمهندس

 Law and Language'''':  اللغة القانون و ( 4/ 1)
 

 ( كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة.الدولة )أو أي سلطة أخرىذا العقد خاضعاً لقانون يكون ه
ض المناقصة ن اللغة المحددة في ملحق عر إ، ف من لغة واحدة  ض نصوص العقد بأكثرذا تمت صياغة بعإ

 .تعتبر اللغة المعتمدة
التي صيغ بها العقد لغة  تعتمد ال  ، فإذا لم يتم تحديدهاتصال في ملحق عرض المناقصةغة اإليتعين تحديد ل

 .بأنها هي "اللغة المعتمدة"( ه)أو معظم
 

 ''Priority of Documents'': أولوية الوثائق ( 5/ 1)
نه لغايات تفسير العقد تكون  ألى  ، عون منه العقد مفسرة لبعضها البعضتعتبر مجموعة الوثائق التي يتك 

 ين الوثائق حسب التسلسل التالي: أولوية الترجيح ب

 . اتفاقيـة العقد )إن وجدت( . 1
 . كتاب القبـول . 2
 كتاب عرض المناقصة. . 3
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 .الشروط الخاصة . 4
 الشروط الخاصة االضافية .  . 5
 ملحق الشروط الخاصة االضافية . 6
التصميمية . 7 جداولالتنفيذية  و  المخططات  وثائق    واية  المقاول  او  من  مقدمة 

 .     حسب االصول  والمعتمدة من المهندس وصاحب العمل لصاحب العمل 
 .الشروط العامة هذه . 8
 .المواصفات . 9
 .االسترشادية المخططات . 10
 .وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد أية ، والجداول . 11

 

مات ه يتعين على المهندس إصدار التعليإن تبين أن هنالك غموضاً في الوثائق، أو تبايناً فيما بينها، فأما اذا  
 . أو اإليضاح الالزم بخصوص ذلك

 ''Contract Agreement'': تفاقية العقدإ ( 6/ 1)
 

 إذا  ( يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول إال14يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل )
 تكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.  ، واتفق الفريقان على غير ذلك
التي قد   غيرها من النفقات المشابهة )إن وجدت( و  يدفع رسوم الطوابع و كما يتعين على المقاول أن  

 تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.

 ''Assignment'':    التنـازل ( 7/ 1)
و بموجبه،  أو مصلحة في العقد  أو عن أي فائدة  أيتنازل عن العقد أو أي جزء منه    نأي فريق  ال يحق أل

 : ي فريقيجوز أل أنهال إ
حده حريــة خر وللفريق اآل  ، ونه بموافقة الفريق االخر المسبقةأن يتنازل عن العقد أو أي جزء م -أ

 ، والتقدير في هذا الشأن
ان لمصلحة أي بنك او مؤسسة  و يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمأستحق له تحويل ما ا -ب

 .مالية

 Care and Supply of Documents''  '':     التزويد بها العناية بالوثائق و ( 8/ 1)
 

، يتم ما لم ينص في العقد على غير ذلك  . والمخططات تحت عناية صاحب العمل  تحفظ المواصفات و
و العقد  من  بنسختين  المقاول  يتم  م  تزويد  مخططات  أية  ً إن  الحقا وصدارها  ن  ،  المقاول  فقات يتحمل 

 .منهااستصدار أي نسخ اضافية 
 

.  تى يتم تسلمها من قبل صاحب العملح  نها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول وإأما "وثائق المقاول" ف 
( نسخ من كل من 6يقدم للمهندس ) ن  أ  نه يتعين على المقاولإ ما لم ينص العقد على غير ذلك، ف   و

 . ""وثائق المقاول
 

 النشرات المشار إليها في المواصفات و  ، و يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد  يتعين على المقاول أن
 .  وها من االتصاالت المتعلقة بالعقدغير  التغييرات، و  المخططات، و  ، ووثائق المقاول )إن وجدت(

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

غاية استعمالها في إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم إعدادها ل
 .بنه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوراً عن مثل هذا الخطأ أو العيإ، ف تنفيذ األشغال

 

  "Delayed Drawings or Instructions"   : و/أو التعليمات المخططات إصدار  تأخر ( 9/ 1)
 

المقاول   يأيتعين على  حينما  خطياً  إشعاراً  المهندس  الى  يقدم  األن  تنفيذ  التأخيرتعرض  الى   و أ   شغال 
 شعار اإل  يتضمن   نأعلى    و تعليمات خالل مدة معقولة، وألم يقم المهندس بتزويده بمخططات    ذاإ  عاقةاإل

بيان ما قد   ، وموعد الحاجة اليها  ، وصدارهاسباب الداعية إلاأل  و التعليمات وأبيان تفاصيل المخططات  
 . و تأخيرهأعاقة للعمل إصدارها من إيترتب على تأخير 



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

22 

 

و تعليمات أصدار أية مخططات  إأي كلفة بسبب إخفاق المهندس في    ذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو إ
المقاول قد  كاضمن وقت معقول مما   إليها، ف شعره بشأن  نه يتعين على إأنها مع بيان أسباب الحاجة 

اة أحكام المادة ، مع مراعلتقدير استحقاقات المقاول بشأنهاالمقاول أن يقدم إشعاراً آخر إلى المهندس  
 ( من حيث: 20/1)
 

بموجب  ذلك و سوف يتأخر  أخر أوبسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد ت أي تمديد في مدة اإلنجاز  -أ
 (، و 8/4المادة )

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

للمادة )كما يتعين على المهندس بعد استالمه لمثل هذا اإلشعار اآل تفاق  باإل  (3/5خر أن يقوم أعماالً 
 .األمور أو إعداد تقديراته بشأنهاعلى تلك 

 

المهندس في إصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في   إال انه إذا كان تأخر
، ال يعتبر المقاول مستحقاً للحصول  وثائق المقاول في مثل هذه الحالةذلك أي خطأ أو تأخر في إصدار  

 .و الربحأو التكلفة أهذا التمديد على 

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

الفريقين بين  العالقة  التأليف و  ،في  المقاول بحق  يتعلق "حق  يحتفظ  فيما  الفكرية  الملكية  بوثائق وق 
 .عدادها لصالحه(إتي قام هو بإعدادها )أو التي تم التصاميم ال المقاول" و

 

الستنساخ   منقوص  غير  حقاً كامالً نه يعطي صاحب العمل  أعلى اتفاقية العقد    بمجرد توقيعهيعتبر المقاول  
 هذا الحق:  ، ودخال التعديالت عليهاإو التداول بوثائق المقاول، بما في ذلك أو استخدام أ
 

 يهما أطول،أ  شغال ذات العالقة،جزاء األأو المقصود لتشغيل  أمطبقاً خالل فترة العمر الفعلي    يعتبر . أ
 و

تداول وثائق    استخدام و  شغال استنساخ واألليه ملكية ذلك الجزء من  إيخول أي شخص تؤؤل   .ب 
 ، و تفكيكها أو هدمها صالحها وإ تعديلها و صيانتها و تشغيلها و شغال ونجاز األإالمقاول لغاية 

حاسوب ، بواسطة أي جهاز     برمجياتها  يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي و . ج
، بما في ذلك استبدال أي اجهزة حاسوب يكون المقاول ع أو أي اماكن أخرى يحددها العقدفي الموق 

 .يدهاقد قام بتور
و استنساخ أو التداول  أو من ينوب عنه( ألي طرف ثالث باستخدام  أينبغي أن ال يسمح صاحب العمل )

، ادها لصالحه( دون موافقة المقاولعدإ و تم أعدها )أيم التي غيرها من وثائق التصم بوثائق المقاول و 
 المادة ".حكام هذه "أالمسموح بها بموجب  ألية أغراض غير تلك

 

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

الملكية الفكرية األخرى لكل من  حقوق    ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وفي العالقة بين الفريقين
الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم إعدادها لصالحه(  غيرها من    المخططات و  المواصفات و
 ، أن يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.على نفقته الخاصة يجوز للمقاول

وز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام تلك نه ال يجإعقد، ف ما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها ال و
 .د، باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقائق أو استنساخها أو التداول بهاالوث

 

 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية  ( 12/ 1)
 

المقاول   على  للمهندسأيتعين  يفصح  يطلبه    ن  قد  مما  وغيرها  السرية  المعلومات  كل  المهندس عن 
 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

 

 "  awsLCompliance with"        التقيـد بالقوانين: ( 13/ 1)
 

نص على غير  ما لم ي  ، ويتقيد بالقوانين الواجبة التطبيقن ألى المقاول في سياق تنفيذه للعقد، ع يتعين
 ، فانه: ذلك في الشروط الخاصة

سيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات   أوعلى صاحب العمل أن يكون قد حصل )يتعين   -أ
أية تراخيص أخرى تم تحديدها في   ، وراخيص المتعلقة باألشغال الدائمةالتخطيط أو التنظيم أو الت
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يتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق    المواصفات و
 ، و حب العمل في القيام بذلكصا

ا -ب اإلشعاراتيتعين على  بإرسال  يقوم  أن  و  ، ولمقاول  الرسوم  و الضرائب  تسديد  الحصول على    ، 
بتنفيذ األشغال و  التصاريح و يتعلق  فيما  القوانين  التي تتطلبها  أية  إ  إنجازها و  الموافقات  صالح 

أن يحمي صاحب   المقاول  ينبغي على  كما  فيها.  إخفاق    العمل وعيوب  نتيجة  يقيه من أي ضرر 
 المقاول في القيام بذلك. 

 

  "Joint and Several Liability"    :المنفردة  المسؤوليات المشتركة و (1/14)
 

و أو أي تجمع من شخصين  أو مشاركة  أتالفاً  ئذا شكل المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( اإ
 نه يجب مراعاة ما يلي:إالشركة، ف كثر في شكل يختلف عن أ
 ، و أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد بشكل فردي يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن و . أ
بحيث يكون لقائد االئتالف  ، وصاحب العمل عن اسم قائد االئتالفأن يقوم هؤالء األشخاص بإبالغ  .ب

 ، و كل من هؤالء األشخاص سلطة إلزام المقاول و
بتغيير   . ج المقاول  يقوم  ال  االئتالف  أن  المسبقة من صاحب أتكوين  الموافقة  بدون  القانوني  كيانه  و 

 العمل.
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 الفصل الثاني 
 صاحب العمـل 

THE EMPLOYER 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 '' Right of Access to the Site''        حق الدخـول الى الموقع : ( 1/ 2)

تمكينه من حيازتها  في    ، وجزاء الموقعألى جميع  إن يعطي المقاول حق الدخول  أحب العمل  يتعين على صا 
ن ال ي خص  بها أالحيازة يمكن    ن حق الدخول وأال  إوقات( المحدد في ملحق عرض المناقصة،  األ  الوقت )أو

 .المقاول وحده

العقد على    العمل مطلوب منه  أإذا نص في  المقاول حق حيازةأن صاحب  و  أو منشأ  أأي أساس    ن يعطي 
بالطريقة المحددة في   نه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وإو طريق وصول، ف أتجهيزات  

 . داءان األالحيازة حتى يتسلم ضم أوحق الدخول  ه يجوز لصاحب العمل حبسأنال إالمواصفات، 

ن يعطي المقاول  أنه يتعين على صاحب العمل  إ لمناقصة، ف إذا لم يتم تحديد مثل هذا الموعد في ملحق عرض ا 
السير فيها    شغال وتمكن المقاول من مباشرة تنفيذ األوقات التي  حيازته ضمن األ  ى الموقع وإلحق الدخول  

 . (8/3)عمل المشار اليه في المادة وفقاً لبرنامج ال

و حيازته  أفي تمكينه من الدخول الى الموقع  خفاق صاحب العمل  و كلفة ما نتيجة إلأإذا تكبد المقاول تأخراً و/ 
، مع مراعاة  بشأنها   لمهندس لتقدير استحقاقات المقاولى اإلشعاراً  إن يرسل  أ خالل ذلك الوقت، فعلى المقاول  

 : ( للبت في20/1حكام المادة )أ
 

ذلك بموجب   و سوف يتأخر، وأي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر  أ -أ
 (، و 8/4حكام المادة )أ
 

 لى قيمة العقد.إضافتهما أي كلفة كهذه مع ربح معقول، إل -ب
 

المترتبة على ذلك  أى المهندس بعد تسلم هذا اإلشعار  يتعين عل  و التقديرات  مادة بموجب الن يقوم بإعداد 
 . جراء تقديراته بشأنهاإو  أتفاق عليها ( سواء باإل3/5)

و تأخير من قبل  أالمدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجاً عن خطأ  الى وكان تاخر صاحب العمل ) إال انه اذا
حالة ال يستحق للمقاول  نه في مثل هذه ال إ " ف ل وثائق المقاو خر في تقديم "تأ  أو المقاول، بما في ذلك أي خطأ  

 . و ربحأو تعويض عن أي كلفة أأي تمديد 

  ''''Permits, Licenses or Approvals     :و الموافقاتأو التراخيص أالتصاريح  ( 2/ 2)

)عند طلبه( بخصوص    يقوم صاحب العمل )اذا كان في وضع يمكنه من ذلك( بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول 
 :ما يلي
 الحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية، و -أ
 و الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الدولة: أو التراخيص  أطلبات المقاول للحصول على التصاريح   -ب

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

 الجمركي عليها، ولتوريد اللوازم، بما في ذلك التخليص  .2

 زالتها من الموقع.إلتصدير معدات المقاول عند  .3

 

 " Employer`s Personnel"        :أفراد صاحب العمل ( 3/ 2)

 :ن العاملين معه في الموقع من حيثمستخدمي المقاولين االخري يكون صاحب العمل مسؤوالً عن افراده و 
 

 (، و 4/6حكام المادة )أالتعاون مع المقاول في جهوده حسب  -أ
 

 ، ج( من المادة ب  ،أ  جراءات السالمة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود )إلتزام بتوفير  اإل -ب
 . (4/18جراءات حماية البيئة بموجب المادة )إب ( و4/8)
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 ''"Employer’s Financial Arrangements   : الترتيبات المالية لصاحب العمل ( 4/ 2)

ه أن معقوالًعلى  ( يوماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليالً 28يقوم صاحب العمل خالل ) 
الفصل  حكام "وفق التقديرات في حينه، طبقاً أل  ة الالزمة لتوفير دفع قيمة العقد،قد قام بعمل الترتيبات المالي

 ."الرابع عشر
 

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات المالية، فإنه يتعين عليه إشعار المقاول  
  بالتفصيالت المتعلقة بذلك.

 

 ''''Employer’s Claims    مطالبات صاحب العمل:  ( 5/ 2)

 
ً أذا كان صاحب العمل يعتبر  إ ذلك من   ي شرط من هذه الشروط أو لغيرأ، بموجب  في تلقي دفعة ما  ن له حقا

 ، إشعارو على المهندسأ  نه يتعين عليهإبالعيوب، ف   ، و/ أو أي تمديد لفترة اإلشعاراألسباب المتعلقة بالعقد
ن يرسل أية إشعارات تتعلق بالمبالغ أ  رغم ذلك فإنه غير مطلوب منه  . وتزويده بالتفاصيل  المقاول بذلك و 

المواد    و مقابل المعدات وأ(  4/19الغاز بموجب المادة )  الكهرباء و  المستحقة له بخصوص استهالك الماء و
 . خرى يطلبها المقاولو مقابل أي خدمات أأ( 4/20احب العمل إعماال للمادة )التي يقدمها ص

 
ن يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظروف أار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد  ينبغي إرسال اإلشع

نه يجب إصداره قبل إ " ف فترة اإلشعار بالعيوب "ما اإلشعار بتمديد  أأدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات،    التي
 انقضائها.

اء دعإثبات صحة  إن تتضمن  أ  ، والعقد أو األسس األخرى للمطالبة  "ن تحدد هذه التفاصيل "مادةأيتعين   
يتعين على المهندس   . ون له حقاً فيها بموجب العقدأو فترات التمديد التي يعتبر  أ  /صاحب العمل بتلك المبالغ و

التقديرات و إعداد  أا  تفاق عليه( لإل3/5بات بموجب أحكام المادة )في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطال
 : لما يلي

 
 أية مبالغ )إن وجدت( تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له، و/أو  (1

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

 
ال أن صاحب العمل ال يعتبر مخوالً  إشهادات الدفع.    هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد و

بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع، أو التقد م بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك، إال  
 حكام هذه المادة. وفقاً أل
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 الفصل الثالث
 المهنــدس

THE ENGINEER 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

  ''''Engineer’s Duties and Authority     :صالحية المهندس واجبات و  ( 3/1) 

ن يكون مستخدمو أيجب    " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد وبتعيين "المهندسيقوم صاحب العمل   
 مؤهلين ألداء مثل هذه الواجبات. مهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة و المهندس من مهندسين و

 
 . دليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العق

الصالح  للمهندس  به  ممارسة  المنوطة  العقديات  في  المفهوتحديداً  تلك  أو  بحكم ،  ضمنياً  العقد  من  مة 
،  حب العمل قبل ممارسته لصالحية ما إذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صا . والضرورة

يتعهد صاحب العمل أن ال يفرض على    . ويجب النص عليها في الشروط الخاصةفإن مثل هذا المتطلبات  
 . إذا تم ذلك بموافقة من المقاول، إالإضافية بخصوص ممارسته لصالحيتهد المهندس أية قيو

  

،  ب الحصول على موافقة صاحب العمـل ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحية ما تتطلاألحوال  في كل
  . ا موافق عليها من قبل صاحب العملكأنه  فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر و

 : ما هو منصوص عليه في هذه الشروط باستثناء 
و أعليها صراحة في العقد،    سواء نص  و ممارسة صالحيته،أداء واجباته  أعندما يقوم المهندس ب  -أ

 كانت مفهومة ضمنياً منه، فإنه يقوم بها نيابةً عن صاحب العمل، و
و المسؤوليات ألتزامات  و اإلأليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات   -ب

 المحددة في العقد، و 
و إصدار أي تعليمات أو إشعار  أو أ و تفتيش  أو فحص  أو قبول  أو شهادة  أو تدقيق  أن أي مصادقة  إ -ج

غفال عدم الموافقة( إفي ذلك    و أي تصرف مماثل من قبل المهندس )بماأو طلب اختبار،  أاقتراح،  
حكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن االخطاء أال تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب  

 و حاالت عدم التقيد بالشروط.أو التناقضات أغفاالت و اإلأ
 

 ''Delegation by the Engineer''     :التفويض من قبل المهندس  ( 2/ 3)

ي    -وقت آلخرمن    -للمهندس  يفأن  أو  الواجبات  من  بأي  القيام  مساعديه  من  أي  إلى  من سند  بأي  وضه 
يشمل هؤالء المساعدون    و  .ض، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا اإلسناد أو التفويالصالحيات المنوطة به

المواد أو التجهيزات أو  الختبار على بنود  االمهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش أو  
ً . يجب أن يكون التع اختبارها بعد تسلم   إال   ال يعتبر مثل هذا اإلجراء نافذاً   ، ويين أو التفويض أو اإللغاء خطيا

(  3/5عماال للمادة )إتفويض صالحيته بإعداد التقديرات  ، إال انه ال يحق للمهندس  الفريقين إشعارات بذلك
 . فق الفريقان على مثل هذا التفويضإال إذا وا

 
 

المساعدين   هؤالء  في  الالئقةأيشترط  الكفاية  ذوي  من  يكونوا  ون  أل  ،  واجباتهمؤهلين  وداء  القيام    م 
 .( من العقد1/4لمحددة في المادة )ن يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال اأ  ، وبالصالحية المنوطة بهم

ن يصدروا  أ و تفويضهم بصالحية ما،  أبات اليهم  سناد واجإالذين تم    تعين على كل من مساعدي المهندسي 
أية مصادقة   تعتبر  . ود الصالحية المحددة لهم بالتفويضن يتصرفوا ضمن حدوأ  ، والتعليمات الى المقاول

 و أو اقتراح، أو طلب  أعار  و إشأصدار تعليمات،  إو  أو تفتيش  أو فحص  أو موافقة  أو شهادة  أو تدقيق  أ
، المهندس نها صادرة عنأك و -فويضهضمن حدود ت -جراء مماثل يقوم به أي منهمإالقيام بأي  وأ ،اختبار

 : رغم ذلك و
و مواد ال يعني المصادقة  أو تجهيزات  أمساعد المهندس في رفض أي عمل  فإن أي إخفاق من جانب   . أ 

األعمال أو التجهيزات أو    نه ال يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلكإبالتالي ف   ، وعليها
 . المواد
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ن أاول  ، فإنه يجوز للمقأو تعليمات أصدرها مساعد المهندساذا اعترض المقاول على أي تقديرات   .ب 
 ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. دون توانٍ  الذي ينبغي عليه يحيل الموضوع إلى المهندس

 
 

(3 /3 ) 
 

 Instructions of the Engineer"''     :تعليمات المهندس 

ذا كانت الزمة لتنفيذ  إ، و معدلةأضافية إمخططات  تعليمات و، لى المقاول في أي وقتإن يصدر أللمهندس  
 . كام العقدأحأية عيوب فيها، عمالً بصالح إشغال و األ

حكام هذا أرسمياً بموجب    المفوضينو من أي من مساعديه  أدس،  ال من المهنإال يتلقى المقاول التعليمات   
ً ما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشأ"الفصل".   "الفصل    حكامأنه يتم تطبيق  إ( فكل تغييراً )أمراً تغييريا

 .عليها الثالث عشر"

مر  أالمفوض حول أي    مساعده  وأليه من المهندس  إن يتقيد بالتعليمات التي تصدر  أيتعين على المقاول   
ً كلما كان ذلك عملياً  . وبالعقديتعلق   ،فإن التعليمات يجب إصدارها خطيا

 :  و مساعده المفوضأأما اذا قام المهندس  
 

 مر شفوي و أبإصدار  -أ
 

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

 

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

 

و الشفوي  األمر  هذه  لمثل  المقاول  تأكيد  يعتبر  مساعده   عندئذ  أو  المهندس  عن  صادر  خطي  أمر  كأنه 
 المفوض، حسب واقع الحال. 

 Replacement of the Engineer""    :  استبدال المهندس ( 4/ 3)

 
ا العمل استبدال المهندساذا  من تاريخ 42)  ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عنعتزم صاحب  ( يوماً 
 . و تفاصيل خبرة المهندس البديل عنوان و ن يحدد في إشعاره اسم وأ ن يشعر المقاول بذلك، وأستبدال اإل

على أن يقوم   ،ول عليها كان للمقاول اعتراض معقليس لصاحب العمل أن يقوم بتعيين المهندس البديل اذ
 مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك.  ،قاول بإشعار صاحب العمل باعتراضهالم

 ""Determinations   :   التقديرات ( 5/ 3)

 
عداد التقديرات إتفاق أو  غراض اإل" ألالمهندس بإعمال هذه "المادةن يقوم  أحيثما تقتضي هذه الشروط  

ما أتفاق. إفي مسعى جد ي للتوصل الى  ن يتشاور مع كل من الفريقين أنه يتعين على المهندس إأمر، ف  يأل
حكام العقد،  أيعد تقديراته بصورة منصفة بموجب  ن  أ  نه يتعين على المهندسإتفاق، فإذا لم يتوصل الى  إ

 . االعتبار كل الظروف ذات العالقة آخذاً في

 
 مع التفصيالت المؤيدة. و  ليهاإو تقديرات يتوصل  أكل من الفريقين عن أي اتفاق  ثم يقوم المهندس بإشعار  

( و إلى أن تتمأ، إال إذا تمت )و التقديرات الواردة في اإلشعارأتفاق  ن يلتزم باإلأيتعين على كل من الفريقين  
 . "، بموجب أحكام "الفصل العشرين إعادة النظر فيها
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 الفصل الرابع
 المقـاول 

THE CONTRACTOR 
 

 "Contractor’s General Obligations"      : لتزامات العامة للمقاولاإل ( 1/ 4)

حكام  أينجزها بموجب    ن ينفذ االشغال وأ  ( ولى المدى المنصوص عليه في العقدإن يصمم )أعلى المقاول    يتعين 
ولمتطلبات صاحب  وفقاً    والعقد   المهندسالعمل  و تعليمات  يصلح  أ   ،  فيهاأن  عيوب  من    ية  اعتمادها  يتم  حتى 

انشئت من اجلها المهندس وينبغي ان تكون االشغال عند اتمامها مناسبة تماما ومطابقة لالغراض والمتطلبات التي  
 .وكما هو محدد في العقد 

 
اللوازم   ، وفراد جهازه المنفذأجميع    ، والمحددة في العقد"  ثائق المقاولو"ن يقدم التجهيزات وأيتعين على المقاول  

داء  ء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه ألالخدمات، سوا  غيرها من األشياء و  المستهلكات وو  
  ار و استقر  يعتبر المقاول مسؤوال عن كفاية و  .صالح أية عيوب فيهاإ  إنجاز األشغال و  التنفيذ و  مهام التصميم و

 ن المقاول: إ ف   ثناء ما هو منصوص عليه في العقد،تباس  عن جميع أساليب اإلنشاء.  سالمة جميع عمليات الموقع و

المواد    تصميم أي بند من التجهيزات و  األشغال المؤقتة و  ، و"ؤوالً عن جميع "وثائق المقاوليعتبر مس -1 
 ، وذا البند موافقاً لمتطلبات العقدليكون ه

 

 . مواصفات األشغال الدائمة   ذلك، ال يعتبر المقاول مسؤوالً عن تصميم وفيما عدا  -2

أساليب تنفيذ األشغال التي    ن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأ  -كلما طلب منه المهندس ذلك  -ل يتعين على المقاو  
ساليب و األأغييراً جذرياً في هذه الترتيبات  ال يجوز للمقاول أن يحدث ت  و  .المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال  يقترح
 . جراءاتهإعالم المهندس مسبقاً عن إبدون 

نص على غير لم ي  ما  ، فعندها وصميم جزٍء ما من االشغال الدائمةذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتإ 
 : ذلك في الشروط الخاصة

 

المقاول    يتعين -أ المهندسأعلى  الى  يقدم  المقاول"  ن  األ  "وثائق  من  الجزء  لإللهذا  وفقاً   جراءاتشغال 
 عليها في العقد، و  المنصوص

 

تصال ن تتم صياغتها بلغة اإلأ  و  المخططات،   ن تكون "وثائق المقاول" متسقة مع المواصفات وأيشترط   -ب
 ( المادة  في  و1/4المحددة  اإلأ   (  المعلومات  على  تشتمل  إل ن  المهندس  يطلبها  كما  لى  إضافتها  ضافية 

 المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين، و 
 

شغال موفياً  نجاز األإ  ن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وأ  شغال، ويعتبر المقاول مسؤوالً عن هذا الجزء من األ -ج
 جله كما هو مطلوب في العقد، و أنشئ من أبالغرض الذي 

 

"مخططات المنشأ   -جازنختبارات عند اإلجراء اإل إل مباشرة  قب  -لى المهندسإن يقدم  أيتعين على المقاول   - د
بشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب   التشغيل المطلوبة بموجب العقد، و  أدلة الصيانة و  كما تم تنفيذه"، و
نه  أال يعتبر هذا الجزء من االشغال    صالحه. وإ  معايرته و   تركيبه و   فكه و  تشغيله و  العمل من صيانته و

 لى المهندس. إلة التشغيل  أد  ال بعد تقديم هذه الوثائق وإ(  10/1جازه لغرض تسلمه بموجب المادة )إنقد تم  
 

 
 
  

 "Performance Security":  داءضمـان األ ( 2/ 4)
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نوع   ذلك بالقيمة و  ، وشغالالالئق لألنجاز  داء لغاية اإل( ضمان األعلى حسابه)ن يستصدر  أيتعين على المقاول   
حكام أغ في ذلك الملحق فعندها ال تطبق  ذا لم يكن قد تم تحديد المبلإ  ، وة المحددين في ملحق عرض المناقصةالعمل

 ."هذه "المادة 

  "، و من تاريخ تسلمه "كتاب القبول  ( يوماً 28لى صاحب العمل خالل )إداء  ن يقدم ضمان األأيتعين على المقاول   
 .ن يرسل نسخة منه الى المهندسأ

( موافق عليهما من قبل و نظام تشريعي آخرأمن داخل الدولة )  ن يكون الضمان صادراً عن كيان مالي وأينبغي   
عليها صاحب  خرى يوافق  أ، أو بصيغة  ب النموذج المرفق بالشروط الخاصةعداده حسإن يتم  أ  مل، وصاحب الع

 .العمل

 ينجزها و   شغال ون ينفذ المقاول األألى  إداء ساري المفعول  ن يظل ضمان األأن يتأكد من  أيتعين على المقاول   
المقاول لن يكون مخوالً   نأتبين    ، وقضائهما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النأية عيوب فيها.  أيصلح  

ن يقوم بتمديد أ( يوماً، فإنه يتعين عليه  28النهائي لصالحيته بـ )  " بتاريخ يسبق الموعدداءبتسلم "شهادة األ
 . ية عيوب فيهاأصالح إ شغال ونجاز األإن يتم ألى إسريان الضمان 

مبالغ التي تستحق له بموجب فيما يخص الال إداء ن ال يقدم مطالبة بخصوص ضمان األأيتعين على صاحب العمل  
 :ذلك في الحاالت التالية ، والعقد

 
 

  في هذه الحالة يجوز   داء كما تم ذكره في الفقرة السابقة، وخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان األإ -أ
 و أداء، ن يطالب بالقيمة الكاملة لضمان األألصاحب العمل 

 

ن يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له، سواء كان ذلك بناء على موافقة من المقاول،  أخفاق المقاول في  إ -ب
( يوماً من 42ذلك خالل )  حكام "الفصل العشرين" وأو بموجب  أ(،  2/5و كما يتم تقديره بموجب المادة )أ

 وأعداد التقديرات، إو أتاريخ هذه الموافقة 
 

( يوماً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل المتضمن طلبه  42خالل )  ي عيبأصالح  إخفاق المقاول في  إ -ج
 و، أبإصالح العيب

 

ذا  إذلك بغض النظر عما    (، و15/2حكام المادة )أن ينهي العقد بموجب  أالظروف التي تخول صاحب العمل   - د
 هاء. نشعار باإلإكان قد صدر 

 
جور  النفقات )بما في ذلك األ  الخسائر و  ضرار وجميع األيقيه من    ن يعوض المقاول وأعلى صاحب العمل    يتعين

لمدى الذي يعتبر فيه لى اإ  ذلك  ، و مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان  ( مما قد ينتج عنتعاب القانونيةاأل  و
 .نه غير محق في مطالبتهأصاحب العمل 

 داء.يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة األ (21لى المقاول خالل )إداء ن يعيد ضمان األأيتعين على صاحب العمل  

  Contractor’s Representative"":   ممثل المقاول ( 3/ 4)

مقتضيات   عنه بموجب  ه كامل الصالحيات الضرورية لينوبن يعطيأ  " ون يعين "ممثل المقاولأينبغي على المقاول   
 . العقد

ن يقدم الى  أ  -قبل تاريخ المباشرة    -المقاولنه يتعين على  إف،  تمت تسمية ممثل المقاول في العقدما لم يكن قد    و 
ذا لم تتم الموافقة إ له. و  مؤهالت الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل ، للحصول على موافقته، اسم والمهندس
ين على  ، فإنه يتعثل في ممارسة عمله كممثل للمقاولخفق الممأو اذا أتم حجبها الحقاً من قبل المهندس،  وأعليه 

 . خر يكون مناسباً لهذا التعيينآمؤهالت شخص  ن يتقدم بنفس الطريقة باسم وأالمقاول 

 
 . موافقة المهندس المسبقة على ذلك ، بدون الحصول علىن يستبدلهأو أاستخدام ممثله   ين يلغأال يحق للمقاول 

ذا ما تطلبت الظروف إ  ، وشغال المقاولأن يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ  أيجب   
 ً مناسباً بموافقة ن يسمي بديالً  أنه يتعين على المقاول  إشغال، فثناء تنفيذ األأ عن الموقع  تغيب هذا الممثل مؤقتا

 . شعار المهندس بذلكإن يتم  أ ، والمهندس المسبقة
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ن  أ(، كما يجوز لممثل المقاول  3/3سلم التعليمات نيابة عن المقاول إِعماالً للمادة )ن يتأممثل المقاول  على    يتعين

 . وقت الحقن يلغي هذا التفويض في أي وأ  ، ولى أي شخص مؤهلإو صالحيته  أهامه  و مأيفوض بعض سلطاته  
ن يتسلم إشعاراً مسبقاً موقعاً من أ، بعد ذا وافق المهندس عليهإال إافذاً غاء ال يعتبر ن لو اإلألكن مثل هذا التفويض 

ض و ض بها  أو المهام  أالسلطة    مؤهالته و  ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفو  و الصالحية التي فو 
 لغاؤها.إو التي تم أ

تصال المحددة بموجب المادة  جميع هؤالء االشخاص متمرسين باستعمال لغة اال  ن يكون ممثل المقاول وأيجب  
(1/4). 

(4 /4 ) 
 

  Subcontractors""     : المقاولون الفرعيون
م األ   . شغال بكاملها إلى مقاولين فرعيينال يحق للمقاول أن يلز 

و  ، كما لو كانت تلك األفعال أو مستخدميهأو وكيله  أخطاء أي مقاول فرعي  أ  يعتبر المقاول مسؤوالً عن أفعال و 
 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه:  ، واألخطاء صادرة عن المقاول نفسه

 

اسم   و بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكرأال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد،   -أ
 المقاول الفرعي بخصوصها نصاً في العقد، و 

 

 خرين، والمهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين اآليتعين على المقاول الحصول على موافقة  -ب
 

المقاول   -ج على  إشعاراً أيتعين  للمهندس  يرسل  )  ن  عن  تقل  ال  المستهدف  28بمهلة  التاريخ  من  يوماً   )
 عن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع، و  لمباشرة عمل أي مقاول فرعي، و

 

ن يتم التنازل عن هذه أتوي على نصوص تخول صاحب العمل  ن تحأتفاقية كل مقاولة فرعية  إترط في  يش - د
الفرعية   )إالمقاولة  المادة  بموجب  تطبيقها(،  4/5ليه،  يلزم  في حالة  أ( )عندما  قبل إو  من  العقد  نهاء 

 (. 15/2حكام المادة )أصاحب العمل بموجب 
 

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

 
قيام المهندس )قبل    "، وإلشعار بالعيوبنقضاء " فترة اإلى ما بعد  إلتزامات المقاول الفرعي  إفي حالة استمرار  

لى صاحب العمل، فإنه يتعين على إلتنازل عن هذه المقاولة الفرعية  ن يقوم باألى المقاول،  إهذا التاريخ( بالطلب  
مام صاحب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول ألحالة ال يعتبر المقاول مسؤوالً  في مثل هذه ا  . ون يقوم بذلكأالمقاول  

 . ينص على غير ذلك في كتاب التنازل، ما لم ن تصبح عملية التنازل نافذةأرعي بعد الف

     "operation"-Co     : التعـاون ( 6/ 4)
 

التسهيالت المناسبة   ن يقدمأستجابةً لتعليمات المهندس،  إو  أ،    على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد  يتعين
 :عمال من قبلألتنفيذ أية 

 ، وحب العملفراد صاأ -أ 
 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل، و -ب
 قانونياً، ية سلطات عامة مشك لة أالعاملين لدى  -ج

 . عمال المشمولة في العقدو بجواره، من غير األأعمال في الموقع أممن يتم استخدامهم لتنفيذ  

 
ن  إ  .لى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير منظورةإذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات  إن مثل ه

ن تشمل استعمال معدات المقاول أو المقاولون اآلخرون يمكن  أالتي يتطلبها هؤالء المستخدمون    مثل هذه الخدمات
 .التي تعتبر من مسؤولية المقاول لى الموقع وإترتيبات الدخول  شغال المؤقتة واأل و

و حق أو تجهيزات  أو منشأ  أساس  أن يعطي المقاول حيازة أي  أمل بموجب العقد  ذا كان مطلوباً من صاحب العإ 
  لى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت و إن يقدم  أنه يتعين على المقاول  إدخول بموجب "وثائق المقاول"، ف 
 .بالطريقة المحددين في المواصفات
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 "Setting Out"      : شغالتثبيت األ ( 7/ 4)

اسيب المرجعية الموصوفة المن  ستقامات واإل  صلية وشغال بالنسبة للنقاط األاأل  بتثبيتاول أن يقوم  المق  على  يتعين 
  ، و شغالجزاء األأ ل مسؤوالً عن دقة التثبيت لجميع  ، كما يعتبر المقاوو تلك التي يزوده المهندس بهاأفي العقد،  

 . شغالاستقامات األو أو مقاييس  أو مناسيب أصالح أي خطأ في أماكن إن يقوم بأعليه 

و تلك التي أالمرجعية المنصوص عليها في العقد،  خطاء في تحديد تلك النقاط  أعتبر صاحب العمل مسؤوالً عن أية  ي 
 .ي التحري عن دقتها قبل استخدامهان يبذل قصارى جهده ف أنه يتعين على المقاول أال إزود المقاول بها، 

في تنفيإ  المقاول تأخراً  لومات مغلوطة في  شغال اعتماداً على معأو في كلفتها بسبب تنفيذ  أذ االشغال و/ذا تكبد 
 ن يتالفى التأخير أ   خطاء بصورة معقولة ون يكتشف مثل هذه األأ  لم يكن بمقدور مقاول متمرس   ، والنقاط المرجعية

ندس لتقدير استحقاقاته بشأنه، ن يرسل إشعاراً إلى المهأنه يتعين على المقاول  إأو زيادة الكلفة المترتبة عليها، ف /و
 : ( لما يلي20/1حكام المادة )أمع مراعاة 

و ذلك بموجب    ، وان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، إذا كد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخيرأي تمدي -أ 
 ، و (8/4) المادة 

 

 لى قيمة العقد.إضافتهما إأي كلفة كهذه مع ربح معقول، و  -ب
للمادة )إنه يتعين عليه  إالمهندس لمثل هذا اإلشعار، ف   لدى تسلم  عداد  إو  أتفاق عليها  ن يقوم باإلأ(،  3/5عماالً 

 : التقديرات الالزمة لما يلي
 

 لى أي مدى، وإ ذا كان اكتشاف الخطأ متعذراً بصورة معقولة، وإفيما  (1
 المدى.لكن ضمن هذا  عاله، وأ، ب( لمذكورين في الفقرتين )أاألمرين ا (2

 

     ""Safety Procedures      : جراءات السالمةإ ( 8/ 4)

 : يتعين على المقاول 
 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها، و  -أ
 

 شخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، والعناية بسالمة جميع األ -ب
 

خالية من العوائق غير الضرورية، بقصد تجنب شغال األ  أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع و  -ج
 شخاص للخطر، وتعرض هؤالء األ

 

و - د التسييج  واإل  توفير  و   نارة  األ  الحراسة  يتم  ألى  إشغال  مراقبة  وإن  بموجب    نجازها  حكام أتسليمها 
 "الفصل العاشر"، و 

 

السياجات( مما قد يلزم، بسبب تنفيذ   الحواجز و الممرات و شغال مؤقتة )بما فيها الطرقات وأية أتوفير  - ه
 رض المجاورة للموقع. المستعملين لأل المالك و حماية الجمهور و ستعمال وإل شغالاأل

 

 "Quality Assurance"        :توكيد الجودة ( 9/ 4)

وافقاً  ن يكون هذا النظام متأثبات التقيد بمتطلبات العقد، على  ل أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة إليتعين على المقاو 
 .دقيق على أي من مظاهر هذا النظامن يقوم بالت أمع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس 

رة أي من مراحل التصميم قبل مباش  -لعلمه  -لى المهندسإوثائق المطابقة    جراءات ويجب تقديم تفاصيل جميع اإل 
ن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت أ  ، فإنه يجبلى المهندسإصدار أي وثيقة ذات طابع فني  إ  عند  ، والتنفيذ  و

 . ة المسبقة من المقاول نفسه عليهاالمصادق 

 و مسؤولياته الواردة في العقد. ألتزاماته إو أيعفي المقاول من أي من واجباته  إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال 
  

 ""Site Data         :بيانات الموقع  (4/10)
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، كل ما ساسي"طالعه قبل موعد "التاريخ األتحت تصرف المقاول إلن يكون قد وضع  أيتعين على صاحب العمل   
البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية و لديه من  الموقع  يتوفر  ، بما في ذلك  ان وجدت    الهيدرولوجية في 

يحصل عليها بعد موعد التاريخ   ن يضع تحت تصرف المقاول أية معلوماتأ  ه كذلكيتعين عليالظواهر البيئية، كما  
 .    عن تفسيره لجميع تلك المعلوماتن المقاول يعتبر مسؤوالً أال إ سي، سااأل

 
نه قد حصل على  أ الكلفة( يعتبر المقاول    خذ في الحسبان عاملي الوقت ولى المدى الممكن عملياً )مع األإ  نه و أكما  

و أؤثر على عرضه  خرى التي قد تالظروف األ  حتماالت الطارئة واإل  المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر و
ى جميع نه اطلع علأ ، وما يجاوره تفحص الموقع و  نه قد عاين وألى المدى ذاته، يعتبر المقاول إ و شغالعلى األ

ً أ  ، و ق ذكرهاالمعلومات التي سب مور ذات العالقة، شاملة    قبل تقديم عرض المناقصة بكل األ نه قد اقتنع شخصيا
 : ( ما يليليس بالحصر  )و

 ، وحوال الطبقات تحت السطحيةأطبيعة الموقع، بما في ذلك  شكل و -أ 
 

 المناخية، و  حوال الهيدرولوجية واأل -ب
 

 ية عيوب فيها، وأصالح إ نجازها وإ شغال واللوازم لتنفيذ األ طبيعة العمل و مقدار و -ج
 

 ممارساتها فيه، و جراءات العمالة وإ قوانين الدولة، و - د
 

بالدخول   - ه يتعلق  فيما  المقاول  و إ متطلبات  الموقع،  و  لى  و  السكن،  و   المرافق،   الطاقة،  المستخدمين، 
 غيرها من الخدمات. الماء، و والمواصالت، و

 "Sufficiency of the Accepted Contract Amount"    :المقبولةقيمة العقد   كفاية ( 11/ 4)
 :نهأيفترض في المقاول  
 ، و "قيمة العقد المقبولةكفاية " قد اقتنع شخصياً بدقة و -أ 

 الفحوص و الكشوف و الضرورية و البيانات التفسير و المعلومات و على نه قد وضع عرضه ذلك بناءً أ -ب
 (. 4/10ليها في المادة )إشارة تمت اإل التي  مورقناعاته بكل األ

المقاول المطلوبة   ماتلتزاإن تغطي جميع  أيجب    "قيمة العقد المقبولة"  نإما قد يرد خالفاً لذلك في العقد، ف   باستثناء 
  نجازها بشكل الئق وإ شغال وشياء الضرورية لتنفيذ األكل األ و (إن وجدت -ها المبالغ االحتياطيةبما فيفي العقد )

 .ية عيوب فيهاأصالح إ

 "Unforeseeable Physical Conditions"      : وضاع المادية غير المنظورةاأل ( 12/ 4)

العوائق الطبيعية   غيرها من    صطناعيةالعوائق اإل  وضاع المادية الطبيعية و األ  وضاع المادية":يقصد بمصطلح "األ 
المق  و يواجهها  قد  التي  عند  الملوثات  الموقع  في  األاول  األتنفيذ  فيها  بما  و شغال،  السطحية  تحت    وضاع 

 . ناخيةحوال المال تشمل األ لكنها ، والهيدرولوجية

 
ن يشعر المهندس  أنه يتعين عليه  إنها كانت غير منظورة، ف أالتي ي عتبر    وضاعاً مادية معاكسة وأذا واجه المقاول  إ

ً أبها في   سباب التي حدت به العتبارها  بيان األ  لها و  شعار وصفاً ن يتضمن اإلأعلى    ، وقرب فرصة ممكنة عمليا
 . لى كونها غير منظورةإسباب التي يعزوها المقاول حقق من األالت ، حتى يتمكن المهندس من معاينتها وكذلك

يت  األكما  تنفيذ  مواصلة  المقاول  على  اإلعين  متخذاً  و  حتياطاتشغال،  تجاه  المعقولة  وضاع  "األ  هذه  المناسبة 
تغييراً   ذا شكل  أي من هذه التعليماتإما  أليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها،  أن يتقيد بأية تع  ، والمادية"

 .  حكام الفصل )الثالث عشر( بشأنهاأنه يتم حينئذ تطبيق إ مراً تغييرياً(، ف أ)
رسال إقام ب  يمكن اعتبارها كذلك ولى المدى الذي  إ  ، ووضاع المادية غير المنظورةذا واجه المقاول مثل هذه األإ 

ه يكون مستحقاً مع مراعاة  إنبها، ف و كلفة ما بسبأنجاز و/تكبد تأخراً في مدة اإل  ، ولى المهندسإإشعار بشأنها  
 : ، لما يلي(20/1حكام المادة )أ
 

حكام المادة أذلك بموجب    و سوف يتأخر، وأنجاز قد تأخر  ذا كان اإلإنجاز بسبب ذلك التأخر،  تمديد مدة اإل -أ
 (، و8/4)

 

 لى قيمة العقد.إضافتها أي كلفة كهذه، إل -ب
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من    ، ووضاع المادية"عن تلك "األ  و التحري أليه سابقاً بالمعاينة و/إ شعار المشار  ستالمه اإلإعد  يقوم المهندس ب 
 :عداد التقديرات لما يليإو أعليها  تفاق( باإل 3/5ثم يقوم عمالً بالمادة )

 

 لى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك، و إ وضاع المادية" غير منظورة، وذا كانت تلك "األإفيما  (1
 

 لى ذلك المدى.إذلك بالنظر  عاله، وأ، ب( الموصوفين في البندين )أمرين تقدير األ (2
 

المالي  نه يمكن للمهندس قبل اإلإمع ذلك، ف   و التعويض  الفقرة )  و تقديرهأتفاق على  (  2كما هو منوه عنه في 
فضل مما كان أن وجدت(  إخرى في أجزاء األشغال المماثلة )ذا كانت األوضاع المادية األإن يتحرى فيما  أعاله،  أ

،  مواجهة مثل هذه األوضاع المواتيةذا تم  إنه  أ  ، وعند تقديم المقاول لعرض المناقصة(  منظوراً )بصورة معقولة
لكلفة بسبب تلك األوضاع  على تخفيض ا  تفاقو يصل باإلأن يقدر  أ(  3/5المادة )  سلوبتباع أإهندس بيجوز للم
ن محصلة التعديالت الناتجة عن أال  إشهادات الدفع،    التي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد و  ، والمواتية

هتها في أجزاء مماثلة من األشغال،  ، باعتبار كل األوضاع المادية التي تمت مواجهذه الخصميات  البند "ب" أعاله و
 لى تخفيض في قيمة العقد.إن ال تؤدي أيجب 

المقاول عند تقديم عرض    ، كما كان يتوقعهاوضاع الماديةألن يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك األلمهندس   
 ن المهندس ال يكون ملزماً بمثل هذا إثبات. أال إالمناقصة، 

 

 ""Rights of Way and Facilities       :التسهيالت  المرور و حق  ( 13/ 4)

، بما فيها طريق الخاصة و/أو المؤقتة التي تلزمه  بحقوق المرور الرسوم المتعلقة    يتحمل المقاول جميع التكاليف و  
وقع  خارج المضافية  إية تسهيالت  أ  -فقتهن  على مسؤوليته و  -ن يوفرأيتعين على المقاول    ، ولى الموقعإالدخول  

 .شغالمما قد يلزمه لتنفيذ األ

     "Avoidance of Interference"    :  ل تجنب التدخ ( 14/ 4)
 :، بما يلينحو غير الئق على وأيتدخل بغير ضرورة،  ن الأيجب على المقاول  

 وأ، راحة الجمهور -أ 
و خاصة بملكية صاحب أعامة    كانتأالممرات، سواء    شغال جميع الطرق وإ  استعمال و  لى وإالوصول   -ب

 خرين.اآل وأالعمل 
فقات  ن  تعاب وأالنفقات )بما فيها    الخسائر و  ضرار وحمايته من األ  كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل و 

 .و غير الئقةأو عرقلة غير ضرورية أالتقاضي( عن كل ما ينتج من تدخل 

    ""Access Routes      :الموصلةالمسالك  ( 15/ 4)

نه قد اقتنع بأوضاعها، كما يطلب  أ  ، ولى الموقعإالموصلة    مة المسالكءمال  نه قد تحرى عن توفر وأيعتبر المقاول   
المعقولة لتجنب  أمنه   الجهود  يبذل  بالطرق  اإلن  الجسور وأضرار  األ  و  نتيجة لحركة مرور حمايتها من  ضرار 

 .  الطرق المناسبة ذلك باستخدام العربات و ، وو مستخدميهأالمقاول 

 
 : عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط  باستثناء ما هو منصوص و

الفريقين -أ  بين  )فيما  مسؤوالً  المقاول  ال  (يكون  الزمة  تكون  قد  صيانة  أي  بسبب عن  الموصلة     مسالك 
 ، واستعماله لها

 

يحصل   ن أ امتداد هذه الطرق، و الضرورية على رشادات التوجيهيةاإل شارات ون يوفر اإلأعلى المقاول  -ب
و للمسالك  استعماله  بخصوص  العالقة  ذات  السلطات  قبـل  من  المطلوبـة  التصاريح  واإل  على    شارات 

 و ،رشاداتاإل
 

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

 و مالءمتها، وأال يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول  - د
 

 و مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.   أيتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر  - ه
 

 
 " Transport of Goods":  نقـل اللوازم ( 16/ 4)
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 : ، فانهلذلكنص في الشروط الخاصة خالفاً ما لم ي
 وأية تجهيزات  أتاريخ وصول    ( يوماً عن21ل عن )ن يشعر المهندس بمدة ال تقأيتعين على المقاول   -أ 

 و ،لى الموقعإخرى قطعة رئيسية من اللوازم األ
 

حماية كل اللوازم    التخزين و  و  التنزيل  ستالم واإل  النقل و  التحميل و  عن التوضيب و  يكون المقاول مسؤوالً  -ب
 شغال، وشياء الالزمة لأل غيرها من األ و

 

المقاول   -ج على  وأيتعين  العمل  صاحب  يعوض  أية    ن  من   نفقات    وأ  خسائر  وأ  ضرارأيحميه 
ن يقوم أ  ضرر يحصل نتيجة لنقل اللوازم، و   جور القانونية( مما قد ينجم عن أياأل  تعاب و)بما فيها األ
 النقل. التي قد تنتج عن عمليات دفع المطالبات بالتفاوض و

 

 "" Contractor’s Equipment:    معدات المقاول ( 17/ 4)

 
نها مخصصة حصراً أى الموقع  إل حضارها  إتعتبر معدات المقاول بعد    يكون المقاول مسؤوالً عن جميع معداته، و

ه المعدات بدون موافقة المهندس،  ن يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذأال يحق للمقاول   شغال، ولتنفيذ األ
 .لى خارج الموقعإو مستخدمي المقاول، أمطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم ن مثل هذه الموافقة ليست أال إ

 "            "Protection of the Environmentحماية البيئة: ( 18/ 4)
 

  حداثإن يحد  من  أ   ( وخارجه  ولة لحماية البيئة )داخل الموقع  يتعين على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقو
كما   .ه مما قد ينتج عن عمليات التنفيذو غيرأالضجيج    وأو للمتلكات نتيجة للتلوث  أفراد  و الضرر لألأزعاج  اإل

التأكد من   المقاول  الناتج عن    مقدار الصرف السطحي و  نبعاثات، ون نسبة اإلأيتعين على  نشاطاته، ال التدفق 
 ال القيم المحددة في القوانين الواجبة التطبيق.  تتجاوز القيم المسموح بها في المواصفات، و

 "       "Electricity, Water and Gasالغاز:  الماء و الكهرباء و  ( 19/ 4)
 

 

ستثناء ما هو منصوص ، باالخدمات األخرى التي قد يحتاجها  الماء و  يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة و
 .عليه

، رة في الموقع لغرض تنفيذ األشغالالخدمات األخرى المتوف  الغاز و  الماء و   للمقاول الحق في استعمال الكهرباء و 
التفاصيل و المقاول أن يوفر على مسؤوليته و  ، والمبينة في المواصفات  بل األسعارمقا   حسب  فقته أية  ن  على 

 .لقياس الكميات التي يستهلكها ستعماالت وأدوات تلزم لمثل هذه اإل
مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها    أثمانها )بموجب األسعار المحددة(  تفاق على مقادير الكميات المستهلكة ويتم اإل 

هذه  على المقاول دفع    ، و( إلجراء التقديرات3/5المادة )  ، و( الحتساب مطالبات صاحب العمل2/5عماالً للمادة ) إ
 .لغ إلى صاحب العملالمبا

 

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

في تنفيذ األشغال وفقاً    -إن وجدت  -ن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل"أيتعين على صاحب العمل   
 :لم ينص على غير ذلك في المواصفاتما  ، واألسعار المحددة في المواصفاتبل مقا  الترتيبات و للتفاصيل و

 ،  ، إال أنون صاحب العمل مسؤوالً عن معداتهيك -أ 
 

  و أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها  أي قطعة من "معدات صاحب العمل"  أالمقاول يعتبر مسؤوال عن   -ب
 قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها.

 
 

و  أتفاق  بل استعمال معدات صاحب العمل باإلمقا  "سعار المحددةبدالت االستعمال "وفق األ  تحديد الكميات ويتم  
لى صاحب  إى المقاول دفع هذه المبالغ  لين عيتع  ( و 3/5،  2/5حكام المادتين )هندس وفقاً ألمن قبل الم  بالتقدير
 .العمل



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

35 

 

العمل    المأيتعين على صاحب  )إن وجدت( وفقاً    -مقابل( دون  )  -قاولن يزود  بتقديمها مجاناً  يلتزم  التي  بالمواد 
بتزويد تلك  نفقته  على مسؤوليته و ن يقوم وأعلى صاحب العمل  ، ول المحددة في متطلبات صاحب العملللتفاصي

ً   ، والمكان المحددين في العقد  المواد في الوقت و فوراً عن أي هندس  عالم المإ  ، ويقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا
ن يصحح أتفاق بين الفريقين على غير ذلك، فعلى صاحب العمل  ما لم يكن قد تم اإل  و   و قصور فيها،أعيب    وأ  نقص

 .  و قصوٍر فيهاأو عيٍب أفوراً أي نقٍص 

لتزام  إن  أال  إمراقبته،    تحت حمايته و  ، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وبعد هذه المعاينة الظاهرية 
و عيٍب مما لم يكن أو قصوٍر  أالعمل من المسؤولية عن أي نقٍص    حمايتها ال يعفي صاحب  المقاول بمعاينتها و

 .كشفه من خالل المعاينة الظاهرية مكانباإل
 
 

      ""Progress Reports      :تقارير تقدم العمل  ( 21/ 4)

المقاول    غير  نص علىما لم ي  العمل الشهريةن يعد تقارير  أذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين على    و  تقدم 
 الذي يلي تاريخ   ول منه الفترة حتى نهاية الشهرن يغطي التقرير األ أ( نسخ، على  6لى المهندس على )إيسلمها  
ً إمن ثم يتم  ، والمباشرة  .ترة المتعلقة بهاآخر يوم من الف ( أيام من7، خالل )صدار التقارير شهريا

 
نجاز المحدد في نها متبقية في تاريخ اإلأعمال التي يكون معروفاً  يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول جميع األ

 شغال. شهادة تسلم األ
 ن يشتمل كل تقرير على ما يلي: أيجب  

و -أ البيانية  في    الرسوم  بما  العمل  تقدم  مراحل  تفاصيل  وثائق ذلك كل مرحلة من  )إن وجدت(،  التصميم 
التصنيع،    المقاول، الشراء،  اإلطلبات  الموقع،  الى  والتوريد  التركيب  واإل  نشاء،  لكل   ختبارات،  شاملة 

حكام الفصل الخامس، أ  المعرفين بموجب  فرعيين المسميين نجازات المقاولين الإ  مراحل العمل و  لة منمرح
 و

 

 ل في الموقع، وتقدم العم وضاع التصنيع وأالصور الفوتوغرافية التي تبين  -ب
 

 ماكن التصنيع و أ   سماء المصنعين وأ  المواد: بيان  فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات و -ج
 الفعلية: نجاز المتوقعة وتواريخ اإل نسبة التقدم و

 

 لمباشرة التصنيع، و  (1
 

 المقاول، ولمعاينات  (2
 

 لالختبارات، و (3
 

 لى الموقع، وإالتوصيل  للشحن و (4
 

 (، و6/10معداته كما هي موصوفة في المادة ) سجالت مستخدمي المقاول و - د
 

 شهادات المواد، و  ختبارات ونتائج اإل و  نسخاً عن وثائق توكيد الجودة، - ه
 

باإل -و للمادة  قائمة  وفقاً  العمل  بمطالبات صاحب  المتعلقة  للمادة   ( و2/5)شعارات  وفقاٌ  المقاول  بمطالبات 
 (، و 20/1)

 

أية نشاطات مرتبطة بالنواحي   حصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وإ - ز
 العالقات العامة، و البيئية و

 

و الظروف التي  أالتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع    شغال والمقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ األ -ح
 و التي ستتخذ( لتالفي التأخير.أ خاذها )إتجراءات الجاري بيان اإل نجاز وفقاً للعقد، وقد تعيق اإل

 

 
 

 " Security of the Site"     :  األمن في الموقع ( 22/ 4)
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  : نص على غير ذلك في الشروط الخاصةما لم ي 

 ، وغير المخولين بدخول الموقع خارجهشخاص قاء األإبيكون المقاول مسؤوالً عن  .1 
أي    يكون مستخدمي المقاول المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بأفراد المقاول صاحب العمل و .2

بالتواجد و المهندس باعتبارهم مخولين  أ شعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل  إآخرين يتم    شخاصأ
  كأفراد مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع.

 
 

    ""Contractor`s Operations on Site       :عمليات المقاول في الموقع  ( 23/ 4)

  يوافق عليها   ، وخرى قد يحصل المقاول عليهاأة مساحات  أي  ن يحصر عملياته في الموقع وأيتعين على المقاول   
بقاء على معدات حتياطات الضرورية لإلن يتخذ جميع اإلأالمهندس على اعتبارها ساحات عمل، كما يتعين عليه  

 . راضي المجاورةخرى، بحيث يتم تجنب التعدي على األات األهذه الساح فراده ضمن حدود الموقع وأ المقاول و

ن يقوم  أ  ، واً من جميع العوائق غير الضروريةالموقع خالين يحافظ على  أشغال،  ثناء تنفيذه األأ  المقاول،لى  ع 
ال شغاأل  النفايات و  نقاض ون ينظف الموقع من جميع األأ  و  ،ستعمالاج المعدات الفائضة عن اإلخرإو  أبتخزين  

 .المؤقتة التي لم تعد مطلوبة

شغال المتعلقة بشهادة  و األأجزاء الموقع  أن يقوم بتنظيف كل  أشغال،  عند صدور شهادة تسلم األ  على المقاول، 
شغال  األ نقاض واأل  كذلك النفايات و ، وستعمالالمواد الفائضة عن اإل ن يزيل ما به من المعدات وأ ، والتسلم تلك
ن يحتفظ  أنه يجوز للمقاول  أال  إفي وضع آمن،    شغال نظيفة واأل   جزاء من الموقع و رك تلك األ، بحيث يتالمؤقتة

 . ة الوفاء بالتزاماته بموجب العقد، بما قد يحتاجه من اللوازم لغايشعار بالعيوب"في الموقع حتى نهاية "فترة اإل

(4 /24 ) 
  "Fossils"       :  ثريات األ

 
المتحجرة المواد  النقود  أ   توضع جميع  األأو  وأدوات  و  المنشآت  المتبقيات    و  من  القيمة أغيرها  ذات  المواد  و 

األأالجيولوجية   المو  التي تكتشف في  العمل وثرية  اتخاذ كل  . و تصرفه  وقع تحت رعاية صاحب  المقاول   على 
 .فاتضرار بأي من هذه المكتشو اإلأزالتها إخرين من آشخاص أو أي أالتدابير المعقولة لمنع أفراده 

 
على المهندس   ن يشعر المهندس فوراً بوجودها، وأاكتشافه لمثل هذه الموجودات،  عند    كما يتعين على المقاول

 . در تعليماته بكيفية التعامل معهان يصأ

 
آخر   ن يرسل إشعاراً أما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه  و كلفة  أمقاول تأخراً في مدة التنفيذ و/  ذا تكبد الإ  و
 :  ( بخصوص ما يلي20/1حكام المادة )أته مع مراعاة ااستحقاقلى المهندس لتقدير إ

 
 ، و  (8/4ذلك بموجب المادة ) ، وو سوف  يتأخرأنجاز تأخر ذا كان اإلإنجاز بسبب هذا التأخير، تمديد مدة اإل -أ

 
 . لى قيمة العقدإضافتها أي كلفة كهذه، إل -ب

 
و إجراء التقديرات  تفاق عليها أ( لإل3/5بالتصرف وفقاً للمادة )،  خرسلمه هذا اإلشعار اآليقوم المهندس بعد ت  و

 .مورلهذه األ
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 الفصل الخامس 
ون   المقـاولون الفرعيون المسمَّ

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
        

   ""Definition of Nominated Subcontractor:     تعريف المقاول الفرعي المسم ى ( 5/1)
 : سَمى في هذا العقد أي مقاول فرعيبمقاول فرعي ميعرف   

 و أ نه مقاول فرعي مسمى، أنص في العقد على  . أ 
صدار تعليمات الى المقاول  إالتعديالت" ب   التغييرات و   - عشر  حكام "الفصل الثالثالذي يقوم المهندس، وفقاً أل . ب

   الستخدامه كمقاول فرعي.

 ""Objection to Nomination          :عتراض على التسمية اإل ( 5/2)

 
  مر ن يقوم بإشعار المهندس باألأ على    له اعتراض معقول عليه،  ، ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى  ن المقاول غير أ

ال  إمور التالية،  على أي من األ خرى(أشياء  ضافة ألإ ذا كان مبنياً )إعتراض معقوالً  اإل  يعتبر   . ومع بيان التفاصيل المؤيدة 
  : مرعويض المقاول عن تبعات ذلك األذا وافق صاحب العمل أيضاً على ت إ

 
 و أالقدرة المالية،   وأ الموارد  وأ  كافي،ل الفرعي ال يملك التأهيل الن هذا المقاو أعتقاد ب ن هنالك مبررات لإلأ . أ

 
تأمينه ضد أي تقصير    لزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض المقاول و إتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على  إن  أ . ب

 و أو مستخدميه،  أو وكالئه  أ ساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى إ و أ
 
 ن وجدت(: إ داد التصميم، ع إعمال المقاولة الفرعية )بما فيها  أ تفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص إن أ . ج

تأعلى   . 1  المسمى سوف يتحمل  الفرعي  المقاول  المقاول جميع اإلن  التي تمكن  المسؤوليا  لتزامات و جاه  ت 
 ، و مسؤولياته بموجب العقد لتزاماته وإ المقاول من الوفاء ب

 
و تلك المتعلقة به نتيجة أالمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد    لتزامات و أن يعوض المقاول تجاه جميع اإل  . 2

 و الوفاء بتلك المسؤوليات. ألتزامات داء تلك اإل أخفاق المقاول الفرعي في  إ

 "  Payment to NominatedSubcontractors" ن: الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميي ( 5/3)

 
قية  تفاإليها المهندس كاستحقاق له بموجب  ع  مسمى تلك المبالغ التي يصادق الفرعي الن يدفع للمقاول  أيتعين على المقاول  
للفقرة    نه يجب شمول تلك المبالغ و أ على    المقاولة الفرعية، غيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً 

 (. 5/4ب( فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ) - 5/ 13)

 ""Evidence of Payments          :الدفعات ثبات إ ( 5/4)

ثباتاً معقوالً  إن يطلب من المقاول  أمبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى،    أي شهادة دفع تحتوي على  صدارإ للمهندس، قبل   
نها الخصميات  ، محسوماً مات الدفع السابقة قد تم دفعها لهبأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهاد

 : ال اذا قام المقاول بما يلي إ و غيرها، أ المطبقة للمحتجزات 

 و  أثبات المعقول للمهندس، ا اإلتقديم هذ - أ 
 

يرفض    وأ ن يحبس مثل هذه المبالغ  أقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في  (  إ1) - ب
 دفعها، و 

 
  جرائه.إشعاره بأحقية المقاول في إثباتاً معقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم إأن يقدم للمهندس  (  2)

ي المسمى جزءاً من أو جميع تلك  لى المقاول الفرعـإ يجوز لصاحب العمل )بناء على تقديره منفرداً(، أن يأمر بالدفع  عندئذٍ  
لم يتمكن   المطبقة( مما استحق للمقاول الفرعي المسمى و  التي كانت قد تم تصديقها سابقاً، )بعد حسم الخصميات  المبالغ

لى  إن يرد  أعلى المقاول في مثل هذه الحالة    . و عاله بشأنها ألموصوفة بالفقرتين )أ ، ب(  ثباتات ا المقاول من تقديم اإل
ى. إ رة من قبل صاحب العمل صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباش   لى المقاول الفرعي المسم 
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 الفصل السادس  
 العمـال  المستخدمون و 

STAFF AND LABOUR 
 
 

(6/1 ) 
 ""Engagement of Staff and Labour     : العمال تعيين المستخدمين و 

  مستخدمين و  يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم منن  أنه يتعين على المقاول  إعلى خالف ذلك في وثائق العقد، ف  ما لم ينص  
 . نقلهم  و طعامهم إ مستلزمات سكنهم و  سداد أجورهم و   ، وو غيرهمأمحليين  عمال

(6/2 ) 
    "our"bRates of Wages and Conditions of La  :شروط العمل  جور ومعدالت األ

 

متبع من قبل    ة بحيث ال تقل في مستواها عما هو ن يراعي شروط العمالأ   جور و ن يدفع معدالت األأ يتعين على المقاول  
و  أ مثل هذه المعدالت    ذا لم توجد إ  . و شغالهة في المنطقة التي تنفذ فيها األالصناعة المشاب   صحاب حرف التجارة وأ

و  أ جور  بحيث ال تقل عن المستوى العام لألمراعاة ظروف العمالة    جور و على المقاول دفع معدالت األ  الظروف، فإن 
 . لتك التي يقوم بها المقاول صناعية مشابهة    وأصحاب العمل لمهن تجارية  أ لتي يتم مراعاتها محلياً من قبل الظروف ا

 
(6/3 ) 

 
  " Employer"Persons in the Service of  :شخاص المستخدمون لدى صاحب العمل األ

 
فراد  أو العمال الذين يعملون ضمن  أ استقطاب خدمات أي من المستخدمين  و يحاول  أ ن ال يستخدم  أ يتعين على المقاول  

 . العمل  صاحب 

 ""Labour Laws      :قوانين العمل  ( 6/4)

 
  القوانين المتعلقة بالتوظيف و ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك  

 . ن يراعي كل حقوقهم القانونيةأ  ، والهجرة  قامة واإل الرعاية و  السالمة العامة و  الصحة و 

 
 . بما فيها أنظمة السالمة في العمل ، طاعة القوانين الواجبة التطبيقإن يطلب من مستخدميه أ لمقاول كما يتعين على ا

      ""Working Hours      : ساعات العمل ( 6/5)

  
  و خارج ساعات العمل المعتادة و أ الرسمية المحلية المتعارف عليها  يام العطل  أشغال في الموقع خالل  ال يجوز تنفيذ األ 

 : ا ذإال إالمبينة في ملحق عرض المناقصة، 
 

كان    وأ حتمياً،    مراً أ  ستمرار في العملكان اإل  وأ تمت موافقة المهندس عليها،   ، أون منصوصاً على خالف ذلك في العقدكا - أ
إل األضرورياً  حياة  األ أ   شخاص نقاذه  على سالمة  للمحافظة  وو  المقاول    شغال،  على  يتعين  الحالة  هذه  مثل  عالم  إ في 

 المهندس فوراً بذلك. 

 
 
(6/6 ) 

 
 "Facilities for Staff and Labour"       :العمال  المرافق للمستخدمين و 

 
تجهيزات    يصون المرافق و   ن يوفر وأ نه يتعين على المقاول  إخالف ذلك في متطلبات صاحب العمل، ف   ما لم ينص على 

 فراد صاحب العمل. عليها في المواصفات أل  ن يوفر المرافق المنصوص أعليه   عاشة الضرورية لمستخدميه، و اإل

شغال الدائمة كمكان  آت التي تشكل جزءاً من األ ن يتخد أيا من المنشأ ي من مستخدميه ن ال يسمح أل أ على المقاول   ينبغي 
 . قامتهمو مؤقت إلأ دائم 
  

 ""Health and Safety            : السالمة الصحة و  ( 6/7)
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  - ن يوفرأ  ، و سالمة مستخدميه  للمحافظة على صحة ووقات  يتخذ التدابير المعقولة في كل األ يتعين على المقاول أن   
  منامة للمرضى و   غرفة   و   ولي سعاف األ مرافق اإل  و   يلزم من كادر صحي   ما   - تعاون مع السلطات الصحية المحليةبال

مستخدمو    مستخدمو المقاول و   في المساكن الجماعية   وقات في الموقع وسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل األإسيارة  
 . لمنع انتشار االوبئة  ن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة وأ  ، وملصاحب الع

 
ذا تأهيل مناسب ليكون  بحيث يكون هذا الشخص    ، و اً للوقاية من الحوادث في الموقعن يعين ضابط أيتعين على المقاول 

الموقع  مور السالمة و أمسؤوال عن   الحوادث في  التعليمات و إن يكون مخوالً بصالحية  أ و    الوقاية ضد  اتخاذ    صدار 
ن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم  أ هذا السياق يتعين على المقاول    في   .  و ت الوقائية الالزمة لدرء الحوادثجراءا اإل

 .  مسؤولياته ته و انه من ممارسة صالحي لتمكي

 
يقد م    ن يقوم بحفظ السجالت و أ  ، و قع حال حصولهدس تفاصيل أي حادث يلى المهن إ ن يرسل  أكما يتعين على المقاول  

الذي يطلبه المهندس بصورة  ضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو  األ  السالمة العامة و   التقارير المتعلقة بالصحة و 
 . معقولة 

       ""Contractor`s Superintendence         : مناظرة المقاول ( 6/8)

،  شغالاختبار األ  التفتيش و   دارة واإل   الترتيب و   التوجيه و  ن يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط و أينبغي على المقاول   
 .  ة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته ي فتر ا ألبعده طيلة فترة التنفيذ و

 
بالعمليات    ( و 4/ 1حكام المادة  أالمؤهلين باستخدام لغة االتصال )عمالً ب ن يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص  أينبغي  

حوادث(،  طرق منع ال  و   المخاطر المحتمل التعرض لها   التقنيات المطلوبة و   ساليب والتي سيتم تنفيذها )بما في ذلك األ 
 . ة شغال بصورة مرضية وآمنلغرض تنفيذ األ

    ""Contractor`s Personnel         : مستخدمو المقاول ( 6/9)

مكان المهندس الطلب  بإ  ، و و حرفتهأ خبرة مناسبة كال في مهنته    مهارة و   ن يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية و أيجب   
عد أخذ موافقة  ب شغالو في األأ ( أي شخص مستخدم في الموقع  ن يعمل على استبعادأ و  أ )  ستبعاد اب ن يقوم  أ الى المقاول  

 :ذا كان ذلك الشخص إ ، بمن فيهم ممثل المقاول، صاحب العمل الخطية

 ، أو و عدم مباالته بصورة مستمرةأمتمادياً في مسلكه   . أ 

 همال، أو إو ب أ نه يقوم بواجباته بشكل غير كاٍف أ . ب

 و أحكام العقد، أنه يخفق في تطبيق أي من  أ . ج

 و حماية البيئة. أو الصحة أ نه متماد في سلوك يهدد السالمة  أ . د

ً أ ن يعين )أذا كان ذلك مناسبا ، فعلى المقاول عندئذ  إ  و  . و يعمل على تعيين( شخصاً بديالً مناسبا

(6/10 ) 
 : ات المقاولمعد سجالت مستخدمو و 

"Contractor`s Personnel and EquipmentRecords of " 

دمو المقاول مصنفين  عداد مستخ ألة لبيان ما يتوفر في الموقع من  ن يزود المهندس بسجالت مفص أيتعين على المقاول   
كل شهر حسب    السجالت الى المهندس   ن يتم تقديم هذه أنواع. يجب  عداد معداته مصنفة حسب األأمن    ، و حسب المهارات

لمحدد  نجاز ازال متبقياً بتاريخ اإل  عمل معروف بأنه ال  ن ينجز المقاول أيأذلك الى    ، ولنماذج التي يوافق عليها المهندس ا
  . في "شهادة تسلم االشغال" 

(6/11 ) 
 ""Disorderly Conduct       :السلوك غير المنضبط 

و تجاوز على  أ عقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب  حتياطات الماإلوقات كل  ن يتخذ في جميع األ أيتعين على المقاول   
الممتلكات    شخاص و حماية األ  من و ن يحافظ على األأ   ، و فيما بينهم  و أ  خالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول إو  أالقانون  

 . ما يجاوره في الموقع و 
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 الفصل السابع

 المصنعية المواد و و التجهيزات اآللية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 

 

 "  nManner of Executio"    :طريقة التنفيذ ( 1/ 7)

على    خرىعمال التنفيذ األأجميع    ، وصناعة المواد  نتاج وإ  ، وقوم بتصنيع التجهيزاتن يأيتعين على المقاول   
 : النحو التالي

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

 المتعارف عليها، و  بأصول الصناعة المحترفة والئقة  بطريقة حريصة و .ب

 ذا نص في العقد على غير ذلك(.إ إالمواد غير خطرة ) باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة و . ج

 "Samples"      :العينـات ( 2/ 7)

ته للحصول على موافق،  المعلومات المتعلقة بها  للمواد و  العينات التالية  لى المهندسإن يقدم  أعلى المقاول    يتعين 
 : شغالقبل استعمال تلك المواد في األ

 ، وذلك على نفقة المقاول و العينات المنصوص عليها في العقد عينات الصانعين القياسية للمواد و . أ 

  ضافية يطلبها المهندس كتغييرات، إأية عينات  .ب
 

 شغال.استعمالها في األالغرض من  ن يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها وأعلى  و
 

 " Inspection"       :المعاينة ( 3/ 7)

 :وقات المعقولة بما يليلعمل في كل األفراد صاحب اأن يتمتع أيجب  

  

 ماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها.لى جميع األإ لى كل أجزاء الموقع وإالدخول بيسٍر  . أ
القياس    المعاينة و   خارجه( من الفحص و  نشاء، )في الموقع و اإل  التصنيع و  ن يتمكنوا خالل االنتاج و أ .ب

 صناعة المواد.  نتاج وإ التحقق من تقدم تصنيع التجهيزات و  المصنعية، و اختبار المواد و و

  

توفير حق  ، بما في ذلك  رصة الكاملة للقيام بهذه االنشطةفراد صاحب العمل الفن يتيح ألأيتعين على المقاول  
فعال ال يعفيه من أي  اً بأن قيام المقاول بمثل هذه األ، علمدوات السالمةأ  ، والتصاريح  ، والتسهيالت  الدخول و
 . و مسؤوليةأالتزام 

و توضيبها أو حجبها عن النظر،  أقبل تغطيتها    شغال وعندما يتم تجهيز األ  شعار المهندسإكما يتعين على المقاول   
ختبار دون أي تأخير  و اإلأو القياس  أو المعاينة  أن يجري الفحص  أالمهندس  على    . وو النقلأبقصد التخزين  
 خفق المقاول في إشعار المهندس، أذا  إجراء الكشف عليها. أما  حاجة إل  نه ال أن يعلم المقاول  أو  أغير معقول،  

لى وضعها إيعيدها    ، ثمشغال التي تمت تغطيتهايكشف عن األن  أ  -متى طلب منه المهندس ذلك  -نه يترتب عليهإف 
 .كل التكاليف التي تترتب على ذلك يتحمل المقاول صالح العيوب فيها و إ السابق و

 "  Testing"       : ختبـار اإل ( 4/ 7)

جراؤها  إختبارات التي يتم  ت المنصوص عليها في العقد عدا اإلختبارالمادة" على جميع اإلاينطبق ما يرد في هذه " 
 . نجاز )إن وجدت(بعد اإل
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الكهرباء    ، والوثائق وغيرها من المعلومات  و  ،المساعدة  المواد و  ، ون يقدم جميع االدواتأيتعين على المقاول  

ارات ختبجراء اإلخبيراً، مما يلزم إل  كادراً مؤهالً و  ، والمواد  ، والعمالة  ، والمستهلكات  المحروقات و  المعدات و  و
ي من ختبار ألإلجراء اإمكان    ن يتفق مع المهندس على وقت وأالمنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه  

 شغال.  خرى من األجزاء األاأل و المواد وأالتجهيزات 

و  أختبارات المنصوص عليها،  تفاصيل اإل  وأن يغير مكان  أحكام "الفصل الثالث عشر"  عماال ألإيجوز للمهندس   
ن التجهيزات أضافية  اإل  وأنتيجة لهذه االختبارات المغيرة    ذا تبينإ  ، وضافيةإختبارات  إ ن يأمر المقاول القيام بأ
المواد  أ التي تم  أو  العقد، ف   ختبارها ال تتوافق واو المصنعيات  التغييراإمتطلبات  ت يتحملها  ن كلفة تنفيذ هذه 

 .  خرىحكام العقد األأالمقاول بغض النظر عن 

بمدة ال تقل عن )إن يرسل  أيتعين على المهندس    المقاول يعلإ( ساعة  24شعاراً  مه فيه عن نيته لحضور لى 
نه يمكن للمقاول أن يمضي في  إالمكان المتفق عليهما، ف   ذا لم يحضر المهندس في الموعد و إ  . واالختبارات

ه قد  أنك  ختبارات وتعتبر هذه اإلو  ،  له تعليمات من المهندس بخالف ذلكال اذا صدرت  إاالختبارات،  جراء هذه  إ
 . ور المهندسجراؤها بحضإتم 

ير يعتبر صاحب  و نتيجة لتأخأب امتثاله لهذه التعليمات،  بفي مدة التنفيذ و/ أو كلفة بس  خراً أذا تكبد المقاول تإ 
لمهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة ى اإلشعاراً  إن يقدم  أالعمل مسؤوالً عنه، فإنه يتعين على المقاول  

 : ، بخصوص(20/1حكام المادة )أ
 

حكام أذلك بموجب    و سوف يتأخر، وأنجاز قد تأخر  ذا كان اإلإنجاز بسبب ذلك التأخير،  تمديد مدة اإل . أ
 (، و 8/4)المادة 

 لى قيمة العقد.إضافتهما إل  أي كلفة كهذه مع ربح معقول .ب

 
 

جراء  إو  أتفاق عليها،  ( باإل3/5دة )حكام الماعماالً ألإن يقوم  أيتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار،  
 .مورالتقديرات لهذه األ

 
المقاول   على  توان،  أيتعين  دون  المهندس،  الى  يقدم  ف ن  لالختبارات،  مصدقة  وجد  إتقارير  بأن ذا  المهندس 

ذا لم يكن المهندس  إ  صدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. وو يأيقوم بتوقيع شهادة االختبار،    جيزت،أ  االختبارات قد  
 نها صحيحة. أجراء االختبارات، فعليه قبول نتائجها على إقد حضر 

 " Rejection"          :الرفـض ( 5/ 7)

 
ِجَد نتيجة أل ً أن  أو اختبار،  أو قياس  أو معاينة  أي فحص  إذا و  و  أو المصنعيات معيب،  أمن التجهيزات أو المواد    يا

صنعيات بإشعار يرسله و المأو المواد  أالتجهيزات  ن يرفض تلك  أن للمهندس  إه ال يتوافق مع متطلبات العقد، ف أن
ن يصلح العيب في البند المرفوض  أيتعين على المقاول تالياً لذلك    ، والداعية للرفضسباب  الى المقاول، مع بيان األ

 .يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد حتى

 
جراء االختبارات إ عادة  إلمصنعيات، فإنه يجب  و اأ و المواد  أمن التجهيزات    يعادة االختبار ألإإذا طلب المهندس    و

 ن صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض و أذا تبين نتيجة لذلك  إ  . واالظروف ذاته  تحت الشروط و
 .الكلفة االضافية الى صاحب العمل ن يدفع هذهأ( 2/5ى المقاول إعماالً للمادة )، فإنه يتعين عل عادة االختبارإ

 " Remedial Work"              : صالحاإل أعمال ( 6/ 7)

لى المقاول بما إصدار التعليمات  إصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصالحية  إ و  أبالرغم من أي اختبار سابق   
 : يلي

 ، وو مواد مخالفة لمتطلبات العقدأ خالء الموقع من أي تجهيزات إ . أ 
 شغال مخالف لمتطلبات العقد، وعادة تنفيذ أي جزء من األإ زالة وإ .ب
شغال، بسبب حصول  جل سالمة األأنه مطلوب بصورة مستعجلة من  أعمل يعتبر برأي المهندس    نفيذ أيت . ج

 . سبابلغير ذلك من األ وأواقعة غير منظورة،  وأحادث ما، 
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ن إالمدة المحددة )، ال تتجاوز  ن ينفذها خالل مدة معقولةأ  ، والمهندس تلك  ن يتقيد بتعليماتأينبغي على المقاول  
كما هو مبين في    ستعجالر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة اإلمذا كان األإن ينفذها فوراً  أو  أوجدت( في التعليمات،  

 عاله.أالفقرة )ج( 
خفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل أذا  إ

لى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقاً لدفعة ما بخصوص هذا  إ  و  فيما عدا  عمله، والدفع له مقابل    هذا العمل و
ن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا أ(  2/5عماالً للمادة )إالعمل، فإنه يتعين على المقاول  

  خفاق.اإل
 
 

  "  of  Plant and MaterialsOwnership"  :     المواد ملكية التجهيزات اآللية و  ( 7/ 7)

 
لحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، يصبح ملكاً لصاحب العمل )خالياً  لى اإ ، والمواد إن أي بند من التجهيزات و

 :باراً من التاريخ األبكر مما يلياعت (و حقوق للغيرأمن أي رهن 
 

 لى الموقع، أوإعندما يتم توريدها  . أ
 

المواد في حالة تعليق العمل    لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات و  المقاول مخوالً عندما يصبح   .ب

 . (8/10) عماالً للمادةإ

 

 " Royalties"         :عوائد حق الملكية  ( 8/ 7)

رها من غي  يجار وبدالت اإل  ن يدفع عوائد الملكية وأ  -ينص في المواصفات على غير ذلكما لم    -على المقاول 
 : الدفعات المتعلقة بما يلي

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

 
  و أخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية  المواد الفائضة األ  ناتج الحفريات و نقاض واأل  التخلص من .ب

 لموقع.انقاض داخل ماكن لطرح األأذا تضمن العقد تخصيص إال  إمصنعة( 
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 الفصل الثامن 
 تعليق العمل اإلنجاز و المباشرة ، تأخر

COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
 

 "Commencement of Works"       :مباشرة العمل  ( 8/1)

 
تحديد غير ذلك    ما لم يتم  ، و قليام على األ أ(  7شعاراً "بتاريخ المباشرة" قبل ) إلى المقاول  إن يرسل  أ يتعين على المهندس  
 . تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول( يوماً من 42ن يكون خالل ) أ ن تاريخ المباشرة يجب إ في الشروط الخاصة، ف

 
 ً أقرب وقت معقول عمليا في  التنفيذ  المقاول مباشرة  "  يتعين على  و بعد  المباشرة"،  بعد ذلك    تاريخ  العمل  أن يستمر في 

 بالسرعة الواجبة دون أي تأخير. 

 "Time for Completion"           :  نجاز مدة اإل ( 8/2)
 

ي قسم  و ألأ شغال بكاملها،  نجاز المحددة لألي قسم منها )إن وجد( خالل مدة اإلأو  ،شغالن ينجز جميع األأ ينبغي على المقاول  
 : ، بما في ذلك حسب واقع الحال(، )منها
 

 نجاز"، و تحقيق نجاح "االختبارات عند اإل . أ
 
نها  أي قسم منها، بحيث يمكن اعتبارها  و ألأشغال بكاملها  شغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة لألاأل نجاز كل  إ . ب

 (. 10/1غراض تسلمها بموجب المادة ) قد اكتملت أل 

 ""Programme           : برنامج العمل ( 8/3)

جب  شعار المباشرة بمومن تاريخ تسلمه إل ايام  (  7الل )خ  برنامج عمل زمني مفصل  ن يقدم للمهندسأيتعين على المقاول   
ن البرنامج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم  أ جاً معدالً في أي وقت يتبين فيه  ن يقدم برنامأيضاً  أ( كما يتعين عليه  8/1المادة )

 : مل كل من هذه البرامج على ما يلين يشتأو مع التزامات المقاول، على أ لي الفع
 

شغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن  يعتزم المقاول تنفيذ األالترتيب الذي   . أ
، و  التركيبو    ،نشاءاإل  التوريد الى الموقع، و   تصنيع التجهيزات، و  الشراء، وو    عداد وثائق المقاولإ  وجدت( و 

 ختبار، و اإل
 
 ، و رحلة من مراحل العملدوار المقاولين الفرعيين المسميين  لكل مأبيان  . ب
 
 االختبارات المحددة في العقد، و  مواعيد المعاينات و  بيان تسلسل و . ج
 
 مسانداً يتناول:  تقريراً  . د

 
 ساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ، و الوصف العام أل . 1
 
سجل معدات المقاول مصنفة    مصنفين حسب المهارات وفراد المقاول  أعداد  بيان تقديرات المقاول المعقولة أل . 2

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

عدم مطابقة    ن مدىعالم المقاول عإ  بالتعليق عليه و  -( يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج21خالل )   -ما لم يقم المهندسو  
فراد  أخرى وفقاً للعقد. كما يعتبر  مع مراعاة التزاماته األ  ن يقوم بالتنفيذ بموجبه،أ فللمقاول حينئذ الحق في    البرنامج للعقد،

 . نشطتهمأداء خطيط أل على ذلك البرنامج عند الت عتماد صاحب العمل مخولين باإل
 

ن تؤثر تأثيراً  أو ظروف مستقبلية يمكن  أحداث محتملة أ دون تواٍن، عن أية شعار الى المهندس،  إ رسال إيتعين على المقاول  
ن يطلب من المقاول  أ يجوز للمهندس    ن تؤخر عمليات التنفيذ، و أ و  أ ن تزيد من قيمة العقد  أو  أ شغال،  عكسياً على تنفيذ األ

(  3/ 13حكام المادة ) أجب  ن يقدم مقترحاته بموأ و  أ الظروف المستقبلية و/  أو حداث المحتملة  عداد تقديراته لما قد تتسبب به األإ
 المتعلقة بالتغييرات. 
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نه ال  أو  أ ذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبيناً مدى عدم التوافق(  إ
مقاصد المقاول المخطط لها، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى المهندس    يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ و 

 "المادة". حكام هذه  عماالً ألإ
(8/4 ) 

 "Extension of Time for Completion"                 : نجازتمديد مدة اإل

  
ن يحصل تأخر  أكان متوقعاً    و أ  ذا حصل تأخر إ   نجاز اإل   بالحصول على تمديد لمدة  -( 1/ 20عماال للمادة )إ  -يعتبر المقاول مخوالً 

 :  سباب التاليةاأل ي منذلك أل  ، و(1/ 10تطبيق المادة ) شغال لغرض وعد تسليم األم في  ( لى أي مدىإ و )

 
آخر في    جوهريو أي تغير  أ(،  13/3نجاز بموجب المادة ) على تعديل مدة اإل  تفاقذا كان قد تم اإلإال  إالتغييرات،   . أ

 و أ شغال المشمولة في العقد، كمية بنٍد ما من بنود األ
 و أنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط، أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة اإل  . ب
 و أ الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية،  . ج
الحكومية،    جراءاتاإل  و تغيير فيأ نتشار وباء  إ و اللوازم مما هو ناتج عن  أ غير المنظور في توفر المستخدمين    النقص . د

 و أ
خرين العاملين لحسابه   من المقاولين اآليٍ أو  أفراده،  أ و  أ لى تصرفات صاحب العمل  إمنع يعزى    و أعاقة  إو  أخير  أي تأ . ه

 في الموقع. 

  ( 1/ 20للمادة )  عماالً إن يشعر المهندس بذلك أ "مدة االنجاز"، فإنه يتعين عليه   في ما لتمديد ذا اعتبر المقاول نفسه مخوالً إ 
يجوز    النظر في التقديرات السابقة و ن يعيد  أ ن له  إ( ف 20/1لمدة بموجب المادة ) عندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد لو  
 . نجاز ن ينقص التمديد الكلي لمدة اإلألكن ليس له  ، و ن يزيدأ له 

 
(8/5 ) 

 ""Delays Caused by Authorities                      :  التأخير بسبب السلطات 

 هي:  ذا انطبقت الشروط التالية، و إ 
المشكلة قانونياً    جراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة وتباع اإلوب بجدية إلتجا   ن المقاولأ بسبب   . أ

 ، و في الدولة
 و أعاقت عمل المقاول، أ خير أن هذه السلطات تسببت بالت أ . ب
عاقة يمكن اعتباره سبباً للتأخير بموجب الفقرة  و اإل أعاقة لم يكن منظوراً، فإن مثل هذا التأخير  و اإلأ ن هذا التأخير  أ . ج

 (. 4/ 8المادة ) )ب( من 

(8/6 ) 
 ""Rate of Progress             : نسبة تقدم العمل

 : اذا تبين في أي وقت  
 

 و أ نجاز، و/ نجاز متعذراً خالل مدة اإلن التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح اإلأ . أ
 (، 3/ 8ليه في المادة ) إو سوف يتخلف( عن توقيت البرنامج الحالي المشار أن تقدم العمل قد تخلف )أ . ب

 
  لى المقاول إن يصدر تعليماته  أ(، عندئٍذ يمكن للمهندس 8/4ة )سباب الواردة في الماد م يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك األل و

ساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع  يبي ن األمل معدل، مدعماً بتقرير  عداد برنامج عإ ( ليقوم ب3/ 8عمالً بالمادة ) 
 . جازناتمامه ضمن مدة اإل معدل تقدم العمل و 

تتطلب زيادة    التي قد  ساليب المعدلة ن يباشر باعتماد األأ نه يتعين على المقاول  إصدر المهندس تعليمات خالفاً لذلك، ف ما لم ي  و 
ساليب  دت هذه األأذا  إنفقته. أما    على مسؤولية المقاول و  ،و اللوازمأ و/   اولعدد مستخدمو المق   وأ عدد ساعات العمل و/

ن يدفع هذه الكلفة  أ -( 2/5)  حكام المادةأعمالً ب   - نه ينبغي على المقاولإضافية، ف إن يتحمل صاحب العمل كلفة أ لى إ المعدلة 
 ( الحقاً. 8/7وجدت( بموجب المادة )ن  إ ) لى أية تعويضات عن التأخير إضافة لى صاحب العمل، باإلإ ضافية اإل

 "Delay Damages"                        :ر تعويضات التأخي ( 8/7)

  حكام عماالً ألإن يدفع لصاحب العمل  أ( فينبغي عليه  2/ 8حكام المادة ) شغال وفقاً ألنجاز األإلتزام ب خفق المقاول في اإلأذا  إ 
صوص عليه في ملحق  تكون هذه التعويضات بالمقدار المن  ، وخفاقالمترتبة على هذا اإلضات التأخير  ( تعوي 2/5المادة )

ع التعويضات المستحقة  ال ان مجموإ شغال،  التاريخ المحدد في شهادة تسلم األذلك عن كل يوم اعتباراً من    ، وعرض المناقصة
يه في ملحق  ( كما هو منصوص علن وجدت الحد االقصى لتعويضات التأخير )إ  ن ال تتجاوزأ، يجب  بموجب هذه"المادة"

 . عرض المناقصة 
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نهاء العقد من قبل صاحب  إخفاق، فيما عدا حالة  قق على المقاول دفعه نظير هذه اإلتعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتح

از  نج من التزاماته إل  في المقاول من أي داء هذه التعويضات ال يعأ ن  أشغال، على  نجاز األإ ( قبل  15/2العمل بموجب المادة ) 
 . خرى التي يتحملها بموجب العقد مسؤولياته األ وأ و التزاماته أ من أي من واجباته  و أ  شغالاأل

 ""Suspension of Works           :تعليق العمل  ( 8/8)

 
على المقاول    . و كلها و فيها  أ شغال  ول لتعليق العمل في أي جزء من األلى المقا إ ن يصدر تعليماته  أ   - في أي وقت  - للمهندس
 . و ضررأو خسارة  أ و ذلك الجزء منها ضد أي استرداد أشغال  يحافظ على األ يخزن و ن يحمي وأ ذا التعليق، خالل ه

فيه التعليق من مسؤولية المقاول، فإن    الذي يكون  -المدى لى إ  و  - ذا إف   شعاره. إسباب التعليق في  أن يبين  أيضاً  أللمهندس    و  
 . ال تطبق  (11/ 8، 8/10،  9/ 8حكام المواد التالية ) أ

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

  (، و/أو 8/8)ليق العمل عمالً بالمادة  و كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعأ نجاز و/  ا تكبد المقاول تأخراً في مدة اإلذإ 
فللمقاول   العمل،  يقدم  أاستئناف  بذلكإشعاراً  إن  المهندس  للى  ب،  عمالً  المقاول  يستحقه  ما  )أتقدير  المادة  (  1/ 20حكام 

 : بخصوص
(،  8/4)  ذلك بموجب المادة    و سوف يتأخر، وأ نجاز قد تأخر  ذا كان اإلإنجاز بسبب هذا التأخير،  أي تمديد في مدة اإل  . أ

 و 
 لى قيمة العقد. إ ضافتها أي كلفة كهذه إل . ب

 
عداد تقديراته بشأن هذه  إ و  أ على   تفاق( لإل3/5ن يتصرف بموجب المادة )أ عار، يتعين عليه  شبعد تسلم المهندس لهذا اإل   و
صالح ما هو ناتج  إاسترداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه ب  و أعلماً بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز    .مور األ

شغال  و المحافظة على األ أو التخزين  أ من قبله في الحماية    خفاقإو عن أي  أو مصنعيته،  أ و مواده  أ عن عيب في تصاميمه  
 (. 8/ 8حكام المادة ) أعمالً ب 

 
(8/10 ) 

 : المواد في حالة تعليق العمل  الدفع مقابل التجهيزات و 
“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"  

 :ذا إلى الموقع، إالتي لم يتم توريدها بعد   و المواد وأن تدفع له قيمة التجهيزات و/أيستحق للمقاول   
 

 اً، و ( يوم 28تعليقه لمدة تتجاوز )  و المواد قد تمأو توريد التجهيزات و/ أ كان العمل في التجهيزات  . أ
صبحت ملكاً لصاحب العمل وفقاً للتعليمات الصادرة عن  أو المواد  أ ن تلك التجهيزات و/أ على    شارة قام المقاول باإل . ب

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

 
ن يصرح له  أ ن يطلب من المهندس  أ ( يوماً، جاز للمقاول  84( لمدة تتجاوز )8/ 8دة ) ذا استمر تعليق العمل بموجب الماإ

التالية لتاريخ الطلب، جاز  28) ذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ  إ ف   ،باستئناف العمل ( يوماً 
المهندس،  إللمقاول، بعد   التعليق و أ شعار  يتعامل مع ذلك  الجزء  ألغاء بموجب  إ كأنه    ن  الثالث عشر" لذلك  حكام "الفصل 
د من قبله عمالً  نهاء العقإشعار بإرسال  إشغال بمجملها، جاز للمقاول  األعلى    ذا كان التعليق يؤثر إما  أشغال.  المتأثر من األ 

 . ( 2/ 16حكام المادة )أب

 ""Resumption of Works               :استئناف العمل  ( 8/12)

يقوما بالكشف  مجتمعين، أن  المهندس    ه يتعين على المقاول و إنن من المهندس باستئناف العمل، ف ذ إو  إ ذا صدرت تعليمات  إ 
رة قد  و خسا أ و عيب  أ صالح أي استرداء  إن يقوم بأالمقاول    ىعل   المواد التي تأثرت بالتعليق، و  التجهيزات و   شغال وعلى األ

 . لحق بها خالل فترة التعليق 
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 الفصل التاسع 

 ختبارات عند االنجاز اإل
TESTS ON COMPLETION 

 

 ""Contractor`s Obligations            :لتزامات المقاولإ  (9/1)

ذلك بعد تقديم   ، و( 7/4المادة )  " وحكام هذا "الفصلطبقاً أل  "نجاز "االختبارات عند اإل  جراءإيتعين على المقاول   
 . د( -4/1طلوبة منه بموجب الفقرة ) الوثائق الم

الذي يكون فيه المقاول مستعداً ( يوماً قبل الموعد  21عن )  ال تقل مدته  شعارإن يعلم المهندس بأ  يتعين على المقاول 
( يوماً 14)  ختبارات خاللهذه اإل  جراء إما لم يتفق على خالف ذلك، يتم    نجاز. واإل  جراء أي من االختبارات عندإل

 . ايام التي يقوم المهندس بتحديده و األ أبعد هذا الموعد، في اليوم 

استخدام صاحب العمل   ثار على المهندس اعتبار هامش تفاوت آل، يتعين  نجاز"ختبارات عند اإلعند تقييم نتائج "اإل 
نها قد اجتازت مرحلة أو أي قسم منها،  أشغال،  األ  عندما تعتبر  و  ،خرىو خواصها األأشغال  داء األأشغال على  لأل

 .االختبارات الى المهندستائج تلك نجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بن "االختبارات عند اإل

 ""Delayed Tests             :ختبارات المتأخرةاإل (9/2)

( 7/4حكام الفقرة الخامسة من المادة )أنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق  االختبارات عند اإل  العمل بتأخير  ذا قام صاحبإ 
 ختبارات.جراء اإلإ( بخصوص التدخل في 10/3المادة ) و/أو

 لىإشعاراً  إن يرسل  أ  هندسمن قبل المقاول بدون مبرر، جاز للم  نجاز"جراء "االختبارات عند اإلإذا تم تأخير  إ 
يتعين على المقاول    ، و شعارمن تاريخ تسل م اإل  ( يوماً 21جراء االختبارات خالل )ن يعد إل أالمقاول يطلب منه فيه  

 شعار المهندس بذلك. إيام التي يحددها المقاول شريطة االو أم ختبارات خالل تلك الفترة في اليون يجري اإلأ

ن أفراد صاحب العمل  ( يوماً، جاز أل21نجاز" خالل فترة الـ )جراء "االختبارات عند اإلإخفق المقاول في  أذا  إما  أ 
جراؤها بحضور إ  كأنها قد تم   ختبارات وتعتبر تلك اإل  ، ونفقة المقاول  ختبارات على مسؤولية وجراء اإلإيقوموا ب
 . نها صحيحةأتقبل نتائجها على  المقاول و

 ""Retesting           :رختبا عادة اإلإ  (9/3)

 و   .( عليها7/5حكام المادة )أنجاز" فيتم تطبيق  ختبارات عند اإلو أي قسم منها باجتياز "اإلأشغال  خفقت األأذا  إ 
ن تعاد أشغال ذي العالقة، على  ي جزء من األته ألخفقت نتيجأ  ن يطلب إعادة اختبار ماأو للمقاول  أ  يجوز للمهندس

 .الظروف االختبارات تحت نفس الشروط و

 "Failure to Pass Test on Completion"  :خفاق في اجتياز االختبارات عند االنجازاإل (9/4)

ن إ(، ف9/3تها بموجب المادة )عادإنجاز" بعد أي قسم منها، في اجتياز "االختبارات عند اإل و أ شغال،خفقت األأذا إ 
 : جراءات التاليةالمهندس مخول باتخاذ أي من اإل

 

 وأ(، 9/3خرى بموجب المادة )أنجاز مرة ختبارات عند اإلعادة اإلإأن يأمر بتكرار  . أ
 

و أي أشغال  ستفادة الكاملة من األ لى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من اإلإ خفاق يؤدي  ذا كان هذا اإلإ .ب
في هذه الحالة يحق لصاحب    و أي قسم منها )حسب واقع الحال(، وأشغال  األ  ن يرفضأقسم منه، فللمهندس  

 وأج(، -11/4حكام الفقرة )أالعمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن 
 

  ذا طلب صاحب العمل منه ذلك. إشغال، ن يصدر المهندس شهادة تسلم لألأ . ج

يتم    ، و خرى وفقاً للعقدداء جميع التزاماته األأن يستمر في  أعاله، يتعين على المقاول  أبيق الفقرة )ج(  حالة تطفي   
لتغطية بمبلغ يكون مناسباً  العقد  المتحققة عن خفض قيمة اإل  تخفيض قيمة  بالقيمة  العمل نتفاع  النسبة لصاحب 

خفاق محدداً في العقد )أو حددت طريقة احتسابه(، إلالمتعلق بهذا اما لم يكن هذا التخفيض    ، وخفاقنتيجة لهذ اإل
 : حدى الطريقتين التاليتين إن يطلب تقييم التخفيض ب أن لصاحب العمل إف 
 

الفريقين )كتعويض كامل عن هذا اإلن يتم اإلأ .1 صدار إيدفع مقابله قبل  و    خفاق فقط(تفاق عليه فيما بين 
 وأشغال، شهادة تسلم األ

 

 (.3/5( و ) 2/5حكام المادتين ) أالدفع مقابلة بموجب  تقديره ون يتم أ .2
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 الفصل العاشر 

 تسلّم االشغال من قبل صاحب العمل  
EMPLYER'S TAKING OVER 

 

 :شغالقسام األأ شغال و تسلم األ ( 10/1)
"Taking Over of the Works and Sections"     

  

نه يتعين إنجاز"، ف خفاق في اجتياز "االختبارات عند اإلبخصوص اإل(  9/4الوارد في المادة )باستثناء النص  
 :شغال من قبل صاحب العمل عندمان يتم تسلم األأ
 

( المتعلقة بمدة 8/2مور المحددة في المادة )نجازها وفقاً للعقد، بما في ذلك األإشغال قد تم  تكون األ .1
 دناه، و أباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة )أ(  نجاز، واإل

 
 

 ذه "المادة".ه حكامصدارها وفقاً ألإكأنها قد تم  و و تعتبرأشغال، شهادة تسلم األ صدارإيكون قد تم  .2

( يوماً 14" في موعد ال يقل عن )شغالصدار"شهادة تسلم األلى المهندس إلإن يتقدم بطلب  أيجوز للمقاول   
الت األ اريخ  من  فيه  تكون  المقاول  -شغالالذي  تم  أ  -برأي  قد  وإنه  للتسليمأ  نجازها  كانت  إ  و  ،نها جاهزة  ذا 

 . لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقةن يتقدم بطلب أقسام، فللمقاول ألى إشغال مقسمة األ

 
 : وماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول( ي28خالل ) ن يقوم بالتاليأيتعين على المهندس 

 

و أي قسم منها، أشغال،  شغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه األيصدر شهادة تسلم األن  أ -أ
  عيوب ال توثر بشكل جوهري   عمال ثانوية متبقية وأية  أنجازها بموجب العقد، باستثناء  إ  نه قد تمأ

نجاز  إ أو حينما يتم   جله )إلى أنأنشئت من  أالذي    للغرض  -أو أي قسم منها  -شغالعلى استعمال األ
 وأصالح هذه العيوب (، إ عمال وهذه األ

 

األ  ن يرفض الطلبأ -ب العمل الذي يترتب على المقاول    سباب ومبيناً  نجازه حتى  إن يستكمل  أمحدداً 
نجاز مثل هذا العمل قبل التقد م  إن يستكمل أيتعين على المقاول  شغال. وصدار شهادة تسلم األإيمكن 

 حكام هذه "المادة". أشغال بموجب لتسليم األشعار آخر  إب

 
كانت   ( يوماً، و28و رفض طلب المقاول خالل فترة الـ )أشغال  صدار شهادة تسلم األإذا لم يقم المهندس بإأما  
 عندها يجب اعتبار شهادة  نجازها بصورة جوهرية وفقاً للعقد، وإو القسم )حسب واقع الحال( قد تم  أشغال  األ
 . بالفعل في آخر يوم من تلك الفترةصدارها إكأنها قد تم  شغال" وتسلم األ "

 "         ”Taking Over of Parts of the Worksشغال : جزاء من األأتسلم  ( 10/2)

 
 . شغال الدائمةي جزء من األن يصدر شهادة تسلم ألأ -على تقدير صاحب العمل منفرداً  بناء -يجوز للمهندس

جراء مؤقت منصوص عليه في  إستعمال كشغال )بخالف اإلن يستخدم أي جزء من األألصاحب العمل  ال يجوز 
شغال  شهادة تسلم األ  صدارإن يقوم المهندس بأ لى حين  إو  أذا  إال  إتفاق بين الفريقين بشأنه(  و تم اإلأالعقد  

 : ، فإنهلمتسصدار شهادة الإصاحب العمل باستخدام أي جزء قبل ذا قام إما ألذلك الجزء. 
 

 كأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله، و يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه و -أ
 

تتوقف مسؤولية   لى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وإشغال  تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من األ -ب
 المقاول عن العناية به، و

 

 ذا طلب المقاول منه ذلك.إن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، أيتعين على المهندس  -ج
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قاول قرب فرصة للمأتاحة  إه يجب  إنشغال، ف شغال لجزء ما من األصدار شهادة تسلم األإبعد قيام المهندس ب 

جراء تلك إن يقوم بأعلى المقاول    اختبارات عند االنجاز" وجراء ما تبقى من "ليستكمل ما يلزم من خطوات إل
ً أبارات في االخت  .شعار بالعيوب" التي تخص ذلك الجزء"فترة اإل قبل انقضاء ، وسرع فرصة ممكنة عمليا

كان ذلك   ال اذاإ   -و استخدامهأشغال و/  م صاحب العمل بتسلم جزء ما من األ ذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقياإ 
 : يتعين على المقاولنه إف  –تمت موافقة المقاول عليه وأمنصوصاً عليه في العقد 

 

 شعاراً الى المهندس، وإن يرسل أ .1
 

ليها ربح إ  ( مضافاً 20/1حكام المادة )أاستحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة، مع مراعاة    ن يتم تقديرأ .2
 ضافتهما الى قيمة العقد.معقول، إل

على تلك    تفاق( باإل3/5المادة ) حكام  أن يقوم عمالً بأشعار،  بعد تسلمه لمثل هذا اإل  يتعين على المهندس،  و 
 . و تقديرهماأالربح  الكلفة و

شغال يجب  عما تبقى من األ  ن تعويضات التأخيرإشغال )غير القسم( ف صدار شهادة تسلم لجزء ما من األإذا تم  إ 
م تسلم جزء ما ذا تإن وجد(  إشغال )لتأخير لما تبقى من قسم ما من األن تعويضات اإف   بالمثل  و  ،تخفيضها

ً أمنه، يتم تخفيضها   ما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه أ  ،يضا
 يتعين على المهندس  ( والحال  حسب واقعال )شغ و القســم من األأشغـال  يمة منسوبة الى القيمة الكلية لألمن ق 
حكام أعلماً بأن    ،د التقديرات المتعلقة بهذه النسبن يعأو  أاق عليها  تف ن يقوم باإلأ  (3/5ادة )محكام الأعمالً ب

تؤثر على قيمة الحد   ال   ( و8/7خير بموجب المادة )أعلى المقدار اليومي لتعويضات التال  إهذه الفقرة ال تطبق  
 . االقصى لها

 نجاز: جراء االختبارات عند اإلإالتدخل في  ( 10/3)
Tests on Completion"“Interference with  

المقاول    سبب يعتبر صاحب  ي  ( يوماً أل14لفترة تتجاوز ) ،  نجاز""االختبارات عند اإل  جراءإاذا تعذر على 
نه قد تم تسلمها من  أأو أي قسم منها )حسب واقع الحال(    شغاله يجب اعتبار تلك األإنالعمل مسؤوال عنه، ف 
 نجاز. نجاز االختبارات عند اإلإفي التاريخ الذي كان ممكناً فيه قبل صاحب العمل 

 

جراء إن يقوم بأ لكن يتعين على المقاول    ، وشغال وفقاً لذلكن يصدر شهادة تسلم لألأيتعين على المهندس    و
على المهندس    و  ،شعار بالعيوب"فرصة ممكنة عملياً قبل انقضاء "فترة اإل  قربأنجاز في  عند اإل  ختباراتاإل
وجب الشروط ذات العالقة في جراء االختبارات عند اإلنجاز بمإ( يوماً يتضمن  14شعاراً بمهلة )إن يرسل  أ

 . العقد

نجاز، عند اإل جراء االختباراتإو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في  أنجاز و/  ا تكبد المقاول تأخراً في مدة اإلذإ 
 : (، بخصوص20/1حكام المادة )أير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة  لى المهندس لتقدإشعاراً  إن يرسل  أفللمقاول  

 

ذلك    و سوف يتأخر، وأنجاز قد تأخر  ذا كان اإلإنجاز مما نتج عن هذا التأخر،  ي تمديد في مدة اإلأ -أ
 (. 8/4المادة ) بموجب

 

 ضافتهما الى قيمة العقد.إي كلفة كهذه مع ربح معقول، و أ -ب
تفاق عليها أو إعداد التقديرات ( باإل3/5)  أن يقوم إعماالً للمادة،  المقاول  شعاربعد تسلمه إل،  على المهندسو 

 المتعلقة بهذه األمور.
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 : وضعها السابقلى إ عادتها إ تتطلب  سطح التياأل (10/4)
"tSurfaces Requiring Reinstatemen " 

  
شغال،  و جزء ما من األأي قسم  ن شهادة التسلم ألإشغال، ف ذلك في شهادة تسلم األباستثناء ما نص عليه خالفاً ل
  .عادتها الى وضعها السابقإتتطلب  خرىاسطح  أو أراٍض أنجاز أية إال يمكن اعتبارها تصديقاً على 

 الحادي عشر الفصل 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 

 صالح العيوب: إ  عمال المتبقية وإنجاز األ (11/1)
"Completion of Outstanding Work and Remedying Defects"  

ينجم باستثناء ما قد  في الحالة التي يتطلبها العقد )  منها،  ي قسمأ  و  المقاول،  وثائق  و  شغالن تكون األألغاية   
و بعدها أشعار بالعيوب" المتعلقة بها،  فترة اإلخ انقضاء " ( بتارياالستهالك المتوقع  تعمال العادي وعن االس
 : نه يتعين على المقاول إقصر فترة ممكنة عملياً، ف أب مباشرة

 

األإ -أ تسلم  في شهادة  المحدد  التاريخ  من  اعتباراً  أي عمل متبق  معقولة  نجاز  وفقاً  شغال، خالل مدة 
 لتعليمات المهندس، و 

 

و من ينوب أ)  و الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العملأصالح العيوب  عمال المطلوبة إل جميع األ  تنفيذ -ب
و في أي قسم منها )حسب واقع أشغال بالعيوب في تلك األ و قبل انقضاء فترة اإلشعارأبتاريخ  عنه(،
 الحال(. 

شعاراً إن يرسل للمقاول  أعنه(    و من ينوب أعلى صاحب العمل )  يتعيننه  إو حدث ضرر، ف أعيب    ما ظهر  ذا إ  و 
 .بها

 
(11/2) 

   ""Cost of Remedying Defects            :صالح العيوبإ كلفة 

ذا إ  نفقته الخاصة،  ب(على مسؤوليته و   -11/1)  ليها في الفقرة إعمال المشار  يتحمل المقاول كلفة جميع األ 
 عمال الى: الذي تعزى فيه هذه األلى المدى إ كانت و

 

 و أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه، أ -أ
 

 وأو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أو مواد أتقديم تجهيزات  -ب
 

 خفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر. إي أ -ج

لمقاول  بالغ اإنه يجب  إو جزئياً فأخر، كلياً  آلى أي سبب  إعمال  لى المدى الذي تعزى فيه هذه األإ  ، و ذا كانتإما  أ 
(  13/3حكام المادة )أبيق  في مثل هذه الحالة يتم تط   و نيابة عنه( دون تواٍن وأبذلك من قبل صاحب العمل )

 . جراء التغييراتإالمتعلقة ب

 : بالعيوب  شعارتمديد فترة اإل (11/3)
"Extension of Defects Notification  Period " 

لى إ  و (،2/5و أي قسم منها بموجب المادة ) أشغال  شعار بالعيوب في األاحب العمل الحق في تمديد فترة اإللص 
بعد    حسب واقع الحالو أي بند رئيسي من التجهيزات ) أو أي قسم منها  أشغال  الحد  الذي تكون فيه هذه األ
نه ال يجوز تمديد  أال إو ضرر، أذلك بسبب وجود عيب  ، وغراض المقصودة منهتسلمه( ال يمكن استعماله لأل

 . كثر من سنتينتلك الفترة أل

التجهيإ  المادة )أو تركيبها بموجب  أالمواد    وأزات و/ذا تم تعليق توريد  جراءات إو بناء على  أ(،  8/8حكام 
" ال تنطبق على أية عيوب  حكام هذا "الفصلأ( فإن التزامات المقاول وفق  16/1حكام المادة )أالمقاول بموجب  

بالعي اإلشعار  فترة  به  تنقضي  كانت سوف  الذي  الموعد  من  بعد مرور سنتين  قد يحصل  لتلك  أو ضرر  وب 
 . و المواد، لو لم يحصل ذلكأالتجهيزات و/
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 " "Failure to Remedy Defects       :صالح العيوبإ خفاق في اإل (11/4)

 
ن  أو من ينوب عنه(  أو ضرر خالل فترة معقولة، جاز لصاحب العمل )أصالح أي عيب  إخفق المقاول في أذا  إ

 .ضرار قبل انقضائهو األأصالح تلك العيوب موعداً آخر إللى المقاول يحدد فيه إشعاراً بشكل معقول إيرسل 

صالح  ن يتم اإلأترتب على ذلك  ليه و إو الضرر في هذا الموعد المشار أصالح العيب إخفق المقاول في أذا  إ و 
 : جراءات التالية )حسب اختياره(جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من اإل  ،(11/2عماالً للمادة )إعلى حساب المقاول  

 

لكن دون   و  على حساب المقاول،  بطريقة معقولة وو بواسطة اخرين ،  أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه  أ -أ
المقاول  أ المنفذ. وأن يتحمل  العمل  المقاول  ية مسؤولية عن هذا  ينبغي على  الحالة   -في مثل هذه 
صالح العيب ن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف إلأ  -(2/5عماال للمادة )إ
 .و الضررأ

 

ن يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها  أو أتفاق إن يتوصل إلى أن يطلب الى المهندس أ -ب
 وأ(، 3/5جراءات المادة )إحسب 

 

ستفادة الكاملة من  لى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من اإلإو الضرر يؤدي  أذا كان العيب  إ -ج
نهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي  إو  أن ينهي العقد بكامله،  أشغال أو أي جزء رئيسي منها فله  األ

خرى تترتب أجحاف بأية حقوق  بدون اإل  غراض المقصودة منه، ومنها مما ال يمكن استخدامه لأل
رداد بحيث يكون لصاحب العمل الحق في است  سباب، وو غير ذلك من األألصاحب العمل بموجب العقد،  

ليها نفقات  إو على ذلك الجزء )حسب واقع الحال( مضافاً  أشغال  جميع المبالغ التي تم دفعها على األ
 لى المقاول.إالمواد   عادة التجهيزات وإ خالء الموقع وإ نفقات التفكيك و التمويل و

 

                            oval of Defective Workm"Re "      :شغال المعيبة إزالة األ (11/5)

عد الحصول على  ب  -نه يجوز للمقاولإصالحه في الموقع بصورة عاجلة، ف إو الضرر ال يمكن  أذا كان العيب  إ 
ال  إو تالفة،  أجزاء من التجهيزات تكون معيبة  أ ية  أصالح  إن ينقل من الموقع لغرض  أ  -موافقة صاحب العمل

ستبدال لتلك ل كامل قيمة اإلداء بما يعادن يزيد قيمة ضمان األألموافقة قد تتطلب تكليف المقاول  ن مثل هذه اأ
 . يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها نأ وأالتجهيزات المنقولة، 

 Further Tests""                 :خرىختبارات األاإل (11/6)

جراء إن يطلب إعادة  أشغال، فإنه يجوز للمهندس  داء األأو ضرر تأثير على  أصالح أي عيب إعمال ذا كان ألإ 
صالح العيب  إتمام  إ( يوماً من تاريخ  28الطلب خالل )ن يتم ذلك  أ  على  ة في العقد،أي من االختبارات الموصوف 

 .و الضررأ

جرائها إن كلفة  أال  إختبارات السابقة،  جريت بموجبها اإلأختبارات ضمن نفس الشروط التي  جراء هذه اإلإيتم   
( فيما يخص 2/ 11جب المادة )و الضرر حسبما يتم تحديده بموألعيب  يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن ا

 . صالحعمال اإلأكلفة 
 

 "Right of Access"            : حق الدخول الى الموقع (11/7)

مر بصورة شغال، كما يتطلب األمقاول متمتعاً بحق الدخول الى األال  داء"، يظلصدار "شهادة األإن يتم  ألى  إ 
منية  عتبارات األال فيما ال يتعارض مع اإلإحكام هذا "الفصل"،  أبالتزاماته بموجب  غراض الوفاء  معقولة أل

 . المعقولة لصاحب العمل

  Search""Contractor to          :سبابواجب المقاول في البحث عن األ (11/8)
عيب في    سباب أيأعن    يبحث بموجب توجيهات المهندس  نأ  -ذا طلب المهندس ذلكإ  -يتعين على المقاول 

ه يتعين على إن(، ف 11/2حكام المادة )أالعيوب على حساب المقاول بموجب    صالحإما لم تكن كلفة    و  ،شغالاأل
(  3/5حكام المادة )أسباب، مع ربح معقول، بموجب  المترتبة على عملية البحث عن األ  ن يقدر الكلفةأالمهندس  
 . لى قيمة العقدإما ضافتهإ عداد التقدير الالزم لها وإو بأتفاق إما باإل

 Performance Certificate"":                 داءشهادة األ (11/9)
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" للمقاول مبيناً فيها  "شهادة االداء صدارإن يقوم المهندس بأال بعد إداء التزاماته أتم أنه قد أال يعتبر المقاول  
 . لوبة منه بموجب العقدلتزامات المطكمل اإلأنه قد أالتاريخ الذي يعتبر فيه المقاول 

شعار  بعد انقضاء آخر فترة من فترات اإل( يوماً من 28" خالل )ن يصدر "شهادة االداءأيتعين على المهندس  
تم   شغال ونجز األأ  " ون يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاولأ قرب فرصة ممكنة بعدأو في  أبالعيوب،  

لى صاحب  إداء تلك  رسال نسخة من شهادة األإية عيوب فيها، كما يتم  أالح  صإ اختبارها بكاملها بما في ذلك  
 .العمل

 .شغالممثلةً لقبول األوحدها دون غيرها تعتبر  "داءن "شهادة األإ 
 

 ""Unfulfilled Obligations             :ةلتزامات غير المستوفااإل (11/10)

 عليه  وء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه.  "، يبقى كل فريق مسؤوالً عن الوفاداء"شهادة األ  ن يتم صدورأبعد   
 .لتزامات غير المستوفاة مدة اإل ن يتم تحديد طبيعة وألى إلعقد ساري المفعول بين الفريقين يظل  ا

 

 " Clearance of Site":                    خالء الموقع إ (11/11)

المقاول، عند تسلمه لشهادة األ  المقاولن يزيل من  أداء،  يتعين على  المواد   ، والموقع ما تبقى من معدات 
 . شغال المؤقتةاأل النفايات و  الحطام و الفائضة  و

 
د تاريخ تسلم صاحب العمل ( يوماً من بع28زالتها خالل )إاللوازم قد تمت    ذا لم تكن جميع هذه المعدات وإ  و

يكون صاحب العمل مخوالً    وو يتخلص من بقاياها،  أيع  ن يبأنه يحق لصاحب العمل  إداء"، ف لنسخة "شهادة األ
 .عاستعادة الموق  و التخلص و أتمام عملية البيع التكاليف التي تكبدها إل أن يستردب

 
نفقه صاحب العمل، أعما    كانت قيمة ما تم تحصيله تقلذا  إما  أمن حصيلة البيع.    اول أي رصيد فائضيدفع للمق 

 . لى صاحب العملإن يدفع الرصيد المتبقي أنه يتعين على المقاول إف 
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 الفصل الثاني عشر 
 تقدير القيمة  كيل االشغال و 

MEASUREMENT AND EVALUATION 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 "Works to be measured"       : الـــشغكيل األ ( 12/1)

 
 . حكام هذا "الفصل"أتقدر قيم الدفعات بموجب  شغال وتكال األ

 

الذي    و  عاراً معقوالً إلى ممثل المقـاول،ن يرسل إشأشغال فإن عليه  ا يطلب المهندس كيل أي جزء من األعندم
 : عليه يتعين
 أو جراء الكيل،إن يرسل ممثالً آخر مؤهالً لمساعدة المهندس في أ وأ ما بالحضورإن يمتثل دون تواٍن أ -أ

 ن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. أ -ب

عنه(   )أو من ينوبس  عتبر الكيل الذي يعده المهندفعندها ي  رسال ممثل عنه،إو  أذا تخلف المقاول عن الحضور  إ
 ككيل صحيح.مقبوالً 

 

نه يتعين على  إف   شغال الدائمة من القيود،عليه خالفاً لذلك في العقد، حيثما يتم كيل األ  منصوصهو    باستثناء ما  و
  و   ،المهندس  تفاق عليها معن يحضر لتفحص القيود لإلأ  المقاول، حينما يدعى لذلك،  على  و  عدادهاإالمهندس  

 .ةصحيح الحضور تعتبر القيود مقبولة و ول عنذا تخلف المقاإالموافقة. ف  عند ن ثم التوقيع عليهام
 

لم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر    أما إذا قام المقاول بتفحص القيود و
ندس بعد تسلمه لهذا  يتعين على المه  المهندس بذلك، مبيناً األمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود و

في حالة أن المقاول لم يرسل ذلك اإلشعار   أو أن يعدل عليها و  اإلشعار أن يقوم بمراجعة القيود فإما أن يؤكدها
 صحيحة. ( يوماً من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة و14إلى المهندس خالل )

 

(12/2 ) 
 t"Method of  Measuremen "      :            أسلوب الكيل

 : لية، يتم الكيل على النحو التاليعراف محأعلى الرغم من وجود أية  و ناء ما يرد خالفاً لذلك في العقدباستث 
 

 شغال الدائمة، و شغال كيالً هندسياً صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود األتكال األ .1

 خرى واجبة التطبيق. أية جداول أو أسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات أيكون  .2

 

 Evaluation""           : تقدير القيمة ( 12/3)

 
ف   ما  باستثناء العقد،  في  لذلك  وارد خالفاً  المهندسإهو  يتعين على  ب  -نه  ) أعمالً  المادة  يقوم    -(3/5حكام  أن 

ذلك باعتماد الكيل الموافق عليه   ، وشغالحتساب القيمة لكل بند من بنود األو تقديرها باأعلى قيمة العقد    تفاقباإل
 .بسعر الوحدة المناسب للبند و عالهأ( 12/2و  12/1حكام المادتين )أو الذي يتم تقديره بموجب أ

 
لوحدة لبند  ذا لم يكن هذا البند موجوداً، يعتمد سعر اإند كما هو محدد في العقد، ف يكون سعر الوحدة المناسب للب

 : في الحالتين التاليتين شغالألنه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من ا إمع ذلك ف   و .مشابه
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و  أنة في جدول الكميات  ( من الكمية المدو%10ختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على ) ا ااذ  (  1)      -أ

 أي جدول آخر، و  

( من  %0.01) يتجاوز  ة المحد د في العقد لهذا البند  التغي ر في الكمية بسعر الوحدكان حاصل ضرب    (  2)      
 ، و قيمة العقد المقبولة

 
 (، و %1)  لىالوحدة لهذا البند بما يزيـد ع على تغيير كلفة ثر مباشرأكان الختالف الكمية هذا   ( 3)    

 
 و أنه بند "بسعر ثابت"، أليه في العقد على إشارة (  إن هذا البند لم تتم اإل 4)      

 
 " و  حكام الفصل "الثالث عشرأ بموجب  غييرتن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بأ ( 1)   -ب

 
 ، و  ر وحدة مدون لهذا البند في العقدنه ال يوجد سعأ ( 2)  

 
ليست متشابهة مع أي بند من بنود  ن طبيعة العمل فيه  حدد مناسب ألنه ال يوجد له سعر وحدة مأ  (  3)  

 .م تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفهن العمل ال يتأو أ ،العقد

  
من  ي الجديد  الوحدة  سعر  اشتقاق  الصلة،أتم  ذات  العقد  بنود  لشمول    سعار  معقولة  تعديالت  مور  األ  ثرأمع 

   منها.حسبما هو واجب للتطبيق عاله أ أو )ب( /الموصوفة في الفقرتين )أ( و
 
نه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة إ ذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ف إ  و

 خرى ذات عالقة. أمور أية أخذ في االعتبار مع األ ليها ربح معقول وإلتنفيذ العمل مضافاً 
 
ن يقوم بوضع سعر أو تقديره فإنه يتعين على المهندس  أتفاق على سعر الوحدة المناسب  ن يحين وقت اإلألى  إ  و

 غراض شهادات الدفع المرحلية.وحدة مؤقت أل

 
(12/4 ) 

 
 " Omissions"       :لغاءاتاإل

  
تفاق على تحديد  لم يكن قد تم اإل  ، ومر التغييري(لغاء أي عمل جزءاً ما )أو كالً( من التغيير )األإعندما يشكل  

 :نهإقيمته، ف 
 

ن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزءاً أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضاً فيها  أذا كان المقاول سوف يتكبد )إ -أ
 لغاء، و من "قيمة العقد المقبولة" فيما لو لم يحصل اإل

 
 العقد، ون هذا المبلغ ال يشكل جزءاً من قيمة  إو نتج عنه( أ لغاء العمل سوف ينتج عنه )إب -ب
 
ة يتعين على  ي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالن هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أإ -ج

عند تسلمه لهذا   المهندس بذلك مع تقديم التفصيالت المؤيدة. كما يتعين على المهندس  شعارإالمقاول  
الالزم لهذه الكلفة،   عداد التقديرإن يقوم بأ  وأ  تفاقن يتوصل باإلأ  -(3/5عمالً باحكام المادة )  -راالشعا

 لى قيمة العقد. إضافتها إل
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 الفصل الثالث عشر

 التعديالت  التغييرات و
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 

      Right to Vary""           :  حداث التغييرإصالحية  ( 13/1)

من    سواء  شغال،حداث تغييرات في األإ ن يبادر بأشغال،  ة تسلم األشهاد   ، في أي وقت قبل صدوربإمكان المهندس 
 . ن يقدم اقتراحاً للنظر فيهأو بالطلب الى المقاول أخالل تعليمات يصدرها، 

لى المهندس  إشعاراً  إذا قدم المقاول  إ  الإينفذه بدون تواٍن،  و    (مر تغييري أن يلتزم بكل تغيير )أيتعين على المقاول   
شعاره  إن يرفق بأعمال التغييرات بجاهزية، على  أصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ  ن يح أنه ال يستطيع  أفيه بيعلمه  

و يعد ل في أيثبت    وأ  ين يلغأما  إى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار، يتعين عليه  لد   و  .هالتفصيالت المؤيدة لرأي
 .تعليماته

 : على ما يلي( مر تغييريأتغيير )ن يشتمل كل أيمكن  
مراً  أن مثل هذه التغييرات ال تشكل  أال  إشغال المشمولة في العقد )ي بند من بنود األتغييرات في الكميات أل -أ

 تغييرياً بالضرورة(، أو

 شغال، أوي بند من بنود األخرى ألو الخصائص األأتغييرات في النوعية  -ب

 شغال، أوي جزء من األبعاد ألاألو أماكن و/األ تغييرات في المناسيب و -ج

 ذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين(، أوإال  إشغال )لغاء أي من األإ - د

أي  حتى ذلك  ما لم و  -شغال الدائمةو خدمات تلزم لألأمواد    وأو تقديم تجهيزات  أضافي،  إي عمل  أتنفيذ   - ه

 أخرى، ااستكشافية  أعمالو اختبارات أو أعمل مجسات  وأنجاز" متعلقة بها، "اختبارات عند اإل

 شغال.و توقيت تنفيذ األأتغييرات في تسلسل  -و

صدار  إ ن يقوم( بألى  إذا قام المهندس )أو  إال  إشغال،  و أي تعديل في األأن يجري أي تغيير و/أال يحق للمقاول   
 .جراءه كتغييرإو موافقته على أتعليمات به 

ية ( 13/2)  "Value Engineering"            :الهندسة القيم 
 

 نه: إالذي إن تم اعتماده، ف  لى المهندس اقتراحاً خطياً، يعرض فيه رأيهإن يقدم أيمكن للمقاول في أي وقت 
 شغال، أونجاز األإيعجل في  .1
 وأشغال، و تشغيل األأو صيانة أعمليات التنفيذ  شغال )لمصلحة صاحب العمل( فيما يخصيخفض قيمة األ .2
 و أشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل، و قيمة األأيحسن من فاعلية  .3
 خرى لصاحب العمل.أنه يحقق منفعة أ .4

 

جراء التغييرات المحددة في المادة إن يكون مستوفياً لمتطلبات  أ  على حساب المقاول، و  قتراحعداد اإلإن يتم  أيتعين  
 ( الحقاً. 13/3)
نه  إشغال الدائمة، ف تتم موافقة المهندس عليه تعديالً على تصميم أي جزء من األ ذا اشتمل عرض المقاول الذي  إ

 ال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك(: إيتعين القيام بما يلي )
 

 عداد تصميم هذا الجزء، وإن يقوم المقاول بأ -أ
 

 أ ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة، و-4/1حكام الفقرات )أتطبق عليه  -ب
 

حكام المادة  أنه يتعين على المهندس، عمالً بإهذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء، ف   ذا ترتب علىإ -ج
 تعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في قيمة العقد. و و تقدير بدل األأتفاق على ن يقوم باإلأ( 3/5)

 تاليين:( من الفرق بين المبلغين ال% 50يكون هذا البدل مساوياً لـ )
 

 التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء، مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء التعديالت بسبب تغيير  .1
 (، و 13/8التعديالت بسبب تغير التكاليف بموجب المادة ) (، و13/7التشريعات بموجب المادة )
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  خوذاً في االعتبارألصاحب العمل، مجزاء المغيرة بالنسبة  ن وجد( في قيمة تلك األإالتخفيض الحاصل ) .2
( تقل عن قيمة  1ذا وجد أن قيمة )إنه  أال  إ    و الفاعلية التشغيلية.أو العمر المتوقع  أي نقص في النوعية  أ
 تعاب.(، فعندها ال يحتسب أي بدل لأل2)

            Variation Procedure""           :جراءات التغييرإ  (13/3)

ن يستجيب أصدار التعليمات بتغييٍر ما، فإنه يتعين على المقاول  إالمهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل    ذا قامإ 
و بأن أن كان هذا هو الحال(،  إمتثال )سباب عدم قدرته على اإلأما بإبداء  إسرع وقت ممكن عملياً،  أللطلب كتابياً في  

 : يقدم ما يلي
 

 برنامج العمل لتنفيذها، و تنفيذها وشغال التي يقترح وصفاً لأل -أ
 

ثره على  أ  (، و8/3على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة )  دخالهإي تعديل يلزم  مقترحات المقاول أل -ب
 نجاز، ومدة اإل

 

 قتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير.إ -ج
 

ن أو لغير ذلك( أ( 13/2سرع ما يمكن عملياً، بعد تسلمه القتراح المقاول )بموجب المادة ) أيتعين على المهندس، ب 
بأنه يتعين على المقاول  أو  أو عدم الموافقة  أيرد على المقاول إما بالموافقة   ن ال  أن يرسل تعليقاته عليه، علماً 

 يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد. 
 

ن أعلى المقاول    ن تصدر من المهندس الى المقاول، وأي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع طلب تسجيل النفقات، يجب  أ
 يعلمه بتسلم تلك التعليمات. 

 

و وافق على غير  أصدر المهندس تعليماته  أذا  إال  إحكام "الفصل الثاني عشر"،  أيتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب  
 . هذا الفصلحكام أذلك عمالً ب

 
(13/4 ) 

    "ayment in Applicable Currencies"P     :الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها 

و الموافقة  أسعار  ذا تم االتفاق على أي تعديل لألإ  قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها  ذا نص العقد على دفعإ 
ملة من العمالت الواجب  نه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عإعاله، ف أجراء تقدير بشأنه، كما ذكر  إن تم  إعليه،  

بها فيما يخص   و المتوقعة للعمالت التي يتعين الدفعألى النسب الفعلية إشارة نه يجب اإلإبناًء عليه، ف  . والدفع بها
 . ع قيمة العقدلمختلفة المحددة لدف نسب العمالت ا ، وكلفة العمل المغير

 

  Provisional Sums  ""         :حتياطية المبالغ اإل ( 13/5)

 .يتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك ، وو جزئياً وفقاً لتعليمات المهندسأخدام كل مبلغ احتياطي فقط كلياً يتم است 

و الخدمات التي تم رصد أو اللوازم  أال تلك المبالغ المتعلقة بالعمل  إبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول  ال يشمل الم 
تعليمات بخصوص    ن يصدرأ  احتياطي يجوز للمهندس  لكل مبلغ  . و المهندس  توفقاً لتعليما  جلهاأل  ياطياالحت  المبلغ
 :ما يلي

يتم تقدير قيمته   ، والخدمات المطلوب تقديمها(  وأالمواد    وألعمل ينفذه المقاول )بما في ذلك التجهيزات   -أ 
 ( و/أو13/3كتغيير بموجب المادة )

 

يتم تقدير قيمتها على النحو التالي،   و الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول، وأو المواد  أالتجهيزات   -ب
 العقد: ضافتها إلى قيمة إل

 

 و المستحقة الدفع من قبله(، وأالمبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ) .1
 

محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة   الربح  دارية ومبلغاً مقابل المصاريف اإل .2
نسبة في  ن لم ترد مثل هذه الإي من الجداول المناسبة، ف أالمئوية ذات الصلة )إن وجدت( كما حددت في  

 الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة.

المقاول،  ذلك،    يتعين على  منه  المهندس  يطلب  المسعرة وأعندما  العروض  له  يقدم  و  الفواتير و  ن    المستندات 
 . ثباتيةو االيصاالت اإلأالحسابات 

  
      "DayWork"        :  ةالعمل باليومي  ( 13/6)
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الصغيرة  لأل  للمهندس    وأعمال  يمكن  الطارئة،  الطبيعة  يصأذات  التغييرن  لتنفيذ  تعليماته  العمل أعلى    در  ساس 
ما اذا أجراءات المحددة تالياً باإل ، ومل باليومية" المشمولة بالعقدالععندئذ يتم تقييمه بموجب جدول "و  باليومية،

 حكام هذه المادة ال تطبق.  أن إالعقد، ف لم يوجد جدول "للعمل باليومية" مشموالً في  

 نه يتعين عليه أ العروض المسعرة، كما يقدم الى المهندسن أ -قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم -يتعين على المقاول 
 . الت المتعلقة بأي من هذه اللوازميصاو اإلأالحسابات  المستندات و ن يقدم الفواتير وأعندما يتقدم بطلبات الدفع 

 
ن يقدم كشوفاً أنه يتعين على المقاول إف  العمل باليومية للدفع مقابلها،ية بنود لم يتم تحديدها في جدول أ باستثناء و

 : دامها في تنفيذ عمل اليوم السابقاستخ التي تم تتضمن التفاصيل التالية للموارد (يومية دقيقة )على نسختين
 

 المقاول، و مدة عمل مستخدمو  وظائف و سماء وأ -أ
 

 شغال المؤقتة، واستعمال األ مدة تشغيل معدات المقاول و نواع وأتحديد  -ب
 

 المواد المستعملة.  نواع التجهيزات وأ كميات و -ج
 

من ثم يعيده الى المقاول. الحقاً    و وافق عليه، وأذا وجده صحيحاً  إيقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف  
حكام أشف مسعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينه في كشف الدفعة التالية بموجب  لذلك يقوم المقاول بتقديم ك

 (. 14/3المادة )

 Adjustments for Changes in Legislation" "     :لتعديالت بسبب تغيير التشريعاتا ( 13/7)

لمراعاة  أ  يتعين  العقد  قيمة  تعدل  زيادة  أن  نتيأية  الكلفة  في  نقصان  الدولة و  قوانين  في  تغيير  أي   جة 
و الحكومية الرسمية  أو في التفسيرات القضائية  أو تعديل قوانين قائمة(  ألغاء  إ  في ذلك سن  قوانين جديدة و  بما)

 .لتزاماته بموجب العقدداء المقاول إلأتج عنه تأثير على ن ، وساسيذلك التغيير بعد التاريخ األذا حصل إلها، 

تفسيرات، في تلك ال  وأيجة لهذه التغييرات في القوانين  ضافية نتإ  كلفة  وأو/  سيتكبد( تأخيراً   انك  وأ)  المقاولذا تكبد  إ 
ير استحقاقاته ، لتقدذلك ن يرسل إشعاراً الى المهندس بأنه يتعين على المقاول  إساسي، ف مما حصل بعد التاريخ األ

 : ( بخصوص20/1حكام المادة )أبشأنها مع مراعاة 
 

 ذلك بموجب المادة  و سوف يتأخر، وأنجاز قد تأخر  ذا كان اإلإنجاز بسبب التأخير الحاصل،  تمديد مدة اإل -أ
 و  (8/4)

 

 ضافتها الى قيمة العقد.أي كلفة كهذه إل -ب
 

لى اتفاق عليها  إن يتوصل  أ  -(3/5حكام المادة )أعمالً ب  -نه يتعين عليهإشعار، ف بعد تسلم المهندس لمثل هذا اإل  و
 مور.ن يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه األأو أ

 Adjustments for Changes in Cost"  "     :التعديالت بسبب تغي ر التكاليف (13/8)

المرفق بملحق عرض    يعني جدول بيانات التعديل المعبأ و  ات التعديل الوارد في هذه المادة"جدول بيانأن مصطلح " 
 . ن مضمون هذه المادة ال يطبقإفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول، ف  ، والمناقصة

 

تطبيق   "المادة"أفي حالة  فإ حكام هذه  للمقاول يجب،  تدفع  التي  المبالغ  لتشمل  أ  ن  تعديلها  يتم  الزيادة  أن  و أثر 
غيرها من مدخالت   اللوازم و  سعارأو على  أيدي العاملة  جور األأخفاض يطرأ على  و انأالنقصان بسبب أي ارتفاع  

التعويض الشامل بسبب    لى المدى الذي يكون فيهإ  ، و "ادالت المدرجة في هذه "المادةمن خالل تطبيق المعشغال  األ
ن "قيمة إف   ،رى في العقدخأحكام أي مادة  أو  أحكام هذه المادة  أمغطى ضمن    و انخفاض في الكلفة غيرأأي ارتفاع  

 .خرى في الكلفةعن التقلبات األ  على مبلغ عرضي للتعويض نها تحتويأالعقد المقبولة" تعتبر 

من   كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ولى المقاول )إعديل في المبالغ المستحقة الدفع  يتم احتساب الت 
،  ع بالعمالت المختلفة كٍل على حدةذلك لحاالت الدف   ، وطبيق المعادلة التاليةذلك بت   ( وشهادات الدفع خالل تصديق  

 . سعار الدارجةو األأساس الكلفة أيسري على أي عمل يتم تقديره على علماً بأن هذا التعديل ال 
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 : المعادلة فتكون بالصيغة التالية أما 
 

 ( + 0ل /ن( + د ) ل 0م/ن( + ج ) م 0ع/ن( = أ + ب ) ع  ن معامل التعديل )ت 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 

 حيث :  

شهر،  لفترة الزمنية )ن( مقدرة باألت = معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خالل ا 
 .مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصةذا ورد نص إال إ

 

بل للتعديل من الدفعات  يمثل الجزء غير القا  ، وي جدول بيانات التعديل ذات الصلةأ  = معامل ثابت يتم تحديده ف
 .التعاقدية

 
 .  المواد  المعدات و  شغال كالعمالة و ناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ األب، جـ، د = معامالت التوزين التي تمثل نسب ع

 

، براً عنها بعملة الدفع ذات الصلةسعار المرجعية للفترة ) ن ( معو األأ(= مؤشرات الكلفة الحالية  ن، ل  ن، م  ن)ع  
ك في التاريخ الذي يسبق  ذل  ، ولى عنصر الكلفة المجدول ذي الصلةيطبق كل واحد منها ع  و

 . ( يوماً 49الدفع المعنية( بـ )دة التي تتعلق بها شها خير من الفترة )اليوم األ

 
ساسي لكل عملة من  عناصر الكلفة في موعد التاريخ األو المرجعية لأساسية  األسعار  (= مؤشرات األ 0، ل0، م0)ع

 .  العمالت

اذا كان هنالك    ، والمحددة في جدول بيانات التعديل  سعار المرجعيةو األأسعار"  ن يتم استعمال "مؤشرات األأعلى   
"  سترشاد بقيم "مؤشرات االسعارنه يجب اإلإلهذا الغرض ف   . وشك في مصدرها، فيتم تقديرها من قبل المهندس

كذلك هذه القيم( قد ال تتالءم مع مؤشرات    ون هذه التواريخ )ألو    المذكور، و  تواريخ محددة لغاية توضيح المصدرب
 .  ار المرجعيةسعاأل

ويل الالزم جراء التحإنه يجب  إفي الحاالت التي تكون فيها "عملة مؤشر االسعار" غير العملة المحددة في الجدول، ف  
 . ركزي بتاريخ انطباق مؤشر االسعارسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المأفي 

 
ً تحديد مؤشرات األ ت الذي يكون فيه ن يحين الوق ألى إ و على المهندس وضع مؤشر مؤقت  ، فإنه يتعين سعار متاحا

المرحليةإلغرض   الدفع  الذي    ، وصدار شهادات  الوقت  األفي  فيه مؤشر  متاحاً يصبح  يعادسعار  قيمة    ،  احتساب 
 .  التعديل وفقاً لذلك

على المبالغ المستحقة بعد مدة  نه يتم احتساب التعديل  إنجاز، فشغال خالل مدة اإلنجاز األإخفق المقاول في  أاذا   
 :  سلوبين التاليين بواسطة أي من األنجاز اإل

 
التا  وأ  كل مؤشر سعر  .1 اليوم  التطبيق في  اإل  سع وسعر واجب  انقضاء "مدة  تاريخ  قبل  نجاز" االربعين 

 وأشغال، لأل
 
 

 و السعر الحالي، أسعار دليل األ .2
 
 

 العمل. فضل لصاحب أيهما أ
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 الفصل الرابع عشر
 الدفعات   قيمة العقد و 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 

      "The Contract Price  "         :قيمة العقد  ( 1/ 14)

 : نهإ نص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فما لم ي 

حكام  أتعديالت تتم بموجب    ية خاضعة ألالقيمتكون هذه    ، و(12/3و تقديرها بموجب المادة ) أ على قيمة العقد    تفاقيتم اإل - أ 
 ، و العقد

ال يتم تعديل    و   جور المطلوب دفعها من قبله بموجـب العقد، األ  الرسوم و   ن يدفع جميع الضرائب و أيتعين على المقاول   - ب
 (، و 7/ 13ا هو منصوص عليـه فـي المـادة )بب أي من هذه النفقات باستثناء م قيمة العقد بس

  الفعلية و   ال تعتبر بأنها هي الكميات  و غيره من الجداول هي كميات تقريبية، و أ ن الكميات المدونة في جدول الكميات  أ - ج
 الدقيقة: 

 
 و أ شغال المطلوب من المقاول تنفيذها، لتلك األ . 1
 عشر" و  تقدير القيمة بموجب "الفصل الثاني   غراض الكيل وأل . 2

( يوماً من تاريخ المباشرة، اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل بند  28خالل )  ن يقدم الى المهندس،أيتعين على المقاول   - د
نه ال يعتبر ملزماً  أال إعداده شهادات الدفع، إن يعتبر هذا التحليل عند أ للمهندس  تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع. و 

 باعتماده. 

(14 /2 ) 
 " Advance Payment  "            :الدفعة المقدمة 

العمل    فائدة أللإ يدفع صاحب  المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون  التجهيزى  المق  ،غراض  يقدم  المطلوبة منه  عندما  الكفالة  اول 
العمالت التي يتم دفعها    ( و ن تعددتإقساطها ) أطريقة دفع    جمالي قيمة الدفعة المقدمة و إيكون    ". وحكام هذه "المادة أبموجب  
   .عرض المناقصة  لوب المحدد في ملحق سبها، باأل
ن  إ و اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملحق عرض المناقصة، فأن يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة، ألى إ ما لم، و 

 حكام هذه المادة ال تطبق. أ

ل  ورحلية للقسط األ شهادة دفع م  صدار إ( ب 3/ 14حكام المادة )أعمالً ب  مه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة يقوم المهندس بعد تسل 
 : ن يكون صاحب العمل قد تسلم أ ذلك بعد   ، ومن تلك الدفعة

 
 (، و 4/2داء بموجب المادة ) ضمان األ  . 1
من داخل    بحيث تكون صادرة عن كيان مالي و  عمالتها لقيمة الدفعة المقدمة، و  كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها و . 2

و أي  أ تكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة  آخر( يوافق عليهما صاحب العمل، و و نظام تشريعي أدولة ) 
 خرى يقبل بها صاحب العمل. أصيغة 

،  المقدمة الى صاحب العمل بكاملها  يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة 
كان من بين    اذا   . و ل كما يتم بيانه في شهادات الدفعالمسترد من المقاو   ول بالقدر أوالً ب أ كن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة  ل  و 

ن  ، فإنه يتعيئهاماً من تاريخ حلول موعد انقضا( يو28لم يكن قد تم استرداد قيمتها قبل )  ، و وط الكفالة انقضائها بتاريخ محددشر
 .  ن يتم تسديد قيمتها بالكامل أحين  ن يمدد صالحيتها الى أ على المقاول في مثل هذه الحالة،  

 
ما لم يكن قد تم تحديد    التالي،  النحو   على   ميات بنسب مئوية من شهادات الدفع استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خص  يتم

 : المناقصـةخرى في ملحق عرض أنسب 
رد المحتجزات(    خرى والخصميات األ  كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة )باستثناء الدفعة المقدمة و . أ

 حتياطية، و ( من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منها المبالغ اإل%10ما يتجاوز )
الخصميات    )باستثناء قيمة الدفعة المقدمة و   شهادة دفع من قيمة كل    ( %25)  جراء الخصميات بنسبة استهالك الدين لـإيتم   . ب

نسب الخصم من الدفعة المقدمة، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد    رد  المحتجزات( بالعمالت و  خرى و األ
 الدفعة المقدمة. 

حكام "الفصل الخامس عشر"  أنهاء العقد بموجب  إو قبل  أ شغال  صدار شهادة تسلم األإذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل  إ
فإن رصيد الدفعة المقدمة    – حسب واقع الحال    – الفصل االتاسع عشر"" حكام  أنهاء العقد بموجب  إ  أو   عشر"   الفصل السادس "و  أ

 واجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل.    غير المسد د يصبح مستحقاً و 
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 " Certificate Application for Interim Payment:   "تقديم طلبات الدفع المرحلية  ( 3/ 14)

 
  على  الكشف معداً   بحيث يكون  ( و نسخ  6)من  ة كل شهر كشف المطالبة بالدفع  ن يقدم الى المهندس بعد نهايأ قاول  يتعين على الم

،  مرفقاً به الوثائق المؤيدة  و   ،نها تستحق لهأصيل المبالغ التي يعتبر المقاول  مبيناً فيه تفا  ، والنموذج المعتمد من قبل المهندس
 (. 21/ 4)  المادة  حكامأ قدم العمل خالل هذا الشهر بموجب بما في ذلك التقرير الشهري عن ت

مختلفة التي  عنها بعمالت الدفع ال  ن يعبرأ التي يجب    ، و المفردات التالية، حسب انطباقهالمطالبة بالدفع  ن يشتمل كشف اأ يجب   
 : بالترتيب التالي  ، و تدفع بها قيمة العقد

 
لكن باستبعاد    و  وثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهـر )شاملةً التغييرات،  و   شغال المنفذةالقيمة التعاقدية التقديرية لأل . أ

 دناه(، و أالمفردات المذكورة في الفقرات: ب، ج، د، هـ، و، ز 
التشريعات  خصمها مقابل تعديل األ  و أ   ضافتها إمبالغ يجب    أي . ب تغي ر  ب   و أ سعار بسبب  تغير التكاليف، عمالً  حكام  أبسبب 

 (،و 13/8و    13/7المادتين ) 
جمالي المبالغ  إبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعاً من    أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، و . ت

ن وجد( كما هو  إقصى لقيمة المحتجزات ) األ  ن تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد أ  حتى   عاله، أ  المتحققة 
 مذكور في ملحق عرض المناقصة، و 

 (، و 14/2حكام المادة ) أاستردادها ، بموجب   المقدمة وو خصمها بخصوص الدفعة  أ ضافتها إية مبالغ يجب  أ . ث
و خصميات  أ إضافات    ي أ(، و14/5حكام المادة ) أالمواد بموجب    و خصمها بخصوص التجهيزات و أ ضافتها  إ أية مبالغ يجب   . ج

حكام  أسباب، بما في ذلك تلك الناجمة عن  و لغير ذلك من األأحكام العقد،  أخرى تكون قد أصبحت مستحقة بموجب أي من  أ
 "الفصل العشرين"، و 

 خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة.  . ح

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

هذا  قد نص على غير ذلك في  ما لم يكن    ، و قساط، عندئذٍ أد على  للدفع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العق   ذا تضمن العقد جدوالً إ 
 : الجدول

 
 عاله، و أأ( -14/3غراض الفقرة ) قساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية أل إن األ . أ
 ( المتعلقة بالتحضيرات، و 5/ 14ال تطبق المادة ) . ب
شغال المنفذة  وجد بأن التقدم الفعلي لأل  شغال، وقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ األذا لم تكن هذه األإ . ج

عداد  إ و  أ تفاق على  ( لإل3/5حكام المادة )أن يشرع بتطبيق  أ عندئذ،    يقل عما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس
 قساط.ساسه التحديد السابق لألأ خر به تقد م العمل عن ذلك الذي تم على أعتبار المدى الذي ت قساط مصححة تأخذ في اإلأ

نها تستحق  أت غير ملزمة للدفعات التي يتوقع  ن يتقدم بتقديراأ نه يتعين على المقاول  إلم يحتو العقد على جدول للدفعات، ف   ذاإ أما   
يستمر تقديم التقديرات   و باشرة( يوماً من تاريخ الم42ول خالل )ن يتم تقديم التقدير األأفي نهاية كل دورة ربع سنوية على  له  

 .  شغال صدار شهادة تسلم األإن يتم  ألى إات الربعية، ححة في نهايات الدورالمص

(14 /5 ) 
 : شغال )التحضيرات(المواد المقصود استعمالها في األ التجهيزات و

"Plant and Materials Intended for the Works  "    

 يلي:  هـ( ما – 3/ 14الفقرة )حكام أيتم تضمين شهادات الدفع المرحلية، عمالً ب  ،حكام هذه "المادة" تنطبقأذا كانت إ 
 شغال الدائمة، و المواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في األ مبلغاً مقابل التجهيزات و  . 1
شغال الدائمة  المواد قد دخلت كجزء من األ  التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات و . 2

 أ(. -14/3حكام الفقرة )أبموجب 
حكام هذه المادة  أن  إاه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة، فدن أ(  1- ( و )ج1– ليها في الفقرتين )بإ  ذا لم تكن القوائم المشار إ 

 .  ال تطبق 
 

 : ذا تم استيفاء الشروط التاليةإق على كل زيادة في قيمة الدفعات يصاد ن يقد ر و أيتعين على المهندس 
 ن يكون المقاول: أ - أ

  استعمال التجهيزات و   التكاليف، و  يصاالت، واإل  و  احتفظ بقيوٍد وافية جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراءقد   (1
 المواد(، و 

  ، ثباتية كافيةإالمواد الى الموقع، مؤيداً ببيانات  يصال التجهيزات و إ قد قدم كشفاً بكلفة شراء و  (2
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 : ن أيا مما يلي إ و      
 المواد ذات العالقة: ن التجهيزات وإ - ب

 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها، و  (1
 حكام العقد، و أنها قد تم شحنها باتجاه الدولة، أي الى الموقع، عمالً بأ (2
تم تسليمها الى المهندس مع بيانات دفع    خرى للشحن، و أ  اتو أي اثبات أنها موصوفة ضمن سند شحن صحيح  أ (3

صادرة عن كيان    كفالة بنكية معدة على نموذج و   ثباتات المطلوبة، و غيرها من وثائق اإل  التأمين، و   جرة الشحن و أ
ن تكون  أحكام هذه "المادة". يمكن  أالعمالت المحددة بموجب    بالمبالغ و   مالي موافق عليها من قبل صاحب العمل و

ن تظل سارية المفعول  أ(، شريطة  14/2ليه في المادة ) إمة المشار بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدهذه الكفالة  
يتم   و إحتى  التجهيزات  و  يصال  و  المواد  الموقع،  في  مالئم  بشكل  الفقدان    تخزينها  الضرر  أ حمايتها ضد  و  أو 

  و: أ سترداء، اإل
 :المواد ذات العالقة  ن التجهيزات وإ - ج 

 
 المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع، و هي تلك  (1
يظهر    االسترداء، و  و أ و الضرر  أ حمايتها ضد الفقدان    تخزينها في الموقع بصورة مناسبة و   يصالها و إنها قد تم  أ (2

 نها تفي متطلبات العقد. أ
 

المواد )بما في ذلك كلفة    تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات و من(  %80لذي يتم تصديقه معادالً )عندها يكون المبلغ االضافي ا 
 .  المواد  التعاقدية للتجهيزات و القيمة  ، مع االخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والموقع( يصال الى اإل

أ( في ذلك الوقت، يجب  - 14/3جب الفقرة ) تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بمو 
نواع  أالدفع ب  الذي يعتبر معادالً لما يطبق على هذا المبلغ و  ، والذي يجب تطبيقه  تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض  نأ مراعاة  

 .  المواد ذات العالقة  ضافية للتجهيزات و، لهذه القيمة اإل نسب العمالت الواجب تطبيقها و

        "Issue of Interim Payment Certficates"  :شهادات الدفع المرحلية صدار إ ( 6/ 14)

بعدها يتعين على    و  ه،ييوافق عل   داء و ن يتسلم صاحب العمل ضمان األأ و دفع أي مبلغ الى المقاول "الى حين  ألن يتم تصديق   
الى صاحب العمل شهادة دفع    ن يصدرأ   -المؤيدة لهاالوثائق    ( يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة و28خالل مدة )   – المهندس

 ً  .  مرفقاً بها التفاصيل المؤيدة  ، ونه يستحق للمقاول بصورة منصفةأفيها المبلغ الذي يقدر المهندس  مرحلية مبينا

بعد خصم  ذا كانت قيمتها ) إصدار أي شهادة دفع مرحلية،  إ ب"  شغالتسلم األ شهادة  "  هندس ال يعتبر ملزماً قبل صدورن الم أال  إ 
في    ، و لمشار اليه في ملحق عرض المناقصة( للدفعة المرحلية ا ن وجدإ قل من الحد االدنى )أخرى(  االقتطاعات األ  المحتجزات و 

 ن يشعر المقاول بذلك. أ ل هذه الحالة يتعين على المهندس مث

 : نه أال إ  ،سبب آخر يصدار شهادة الدفع ألإال يجوز حجب  
 
ستبدال  و اإلأ صالح  و أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة اإلأذا كان أي شئ تم توريده   - أ

 ستبدال، و/ أو و اإل أ صالح نجاز ذلك اإلإحتى يتم 
تم إشعاره بذلك من قبل المهندس جاز    لتزام وفقاً للعقد وإ  و أداء أي عمل أو هو مخفق( في أخفق )أذا كان المقاول قد إ - ب

 لتزام قد تم تنفيذه. و اإلأ لتزام حتى يكون العمل و اإلأ حبس قيمة هذا العمل 

 
جراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة دفع  إو تعديل كان يجب  أن يقوم بعمل أي تصحيح  أ  -أي شهادة دفع   في   - يجوز للمهندس

 و اقتناعه.  أو قبوله  أ و موافقته أعتبارها مؤشراً على رضا المهندس  ن أي شهادة دفع ال يمكن اأ بقة، كما سا

 "Payment"       : الدفع للمقاول ( 7/ 14)

 

 : ن يدفع للمقاولأيتعين على صاحب العمل  
( يوماً من تاريخ تسلم  21خالل )  و أ   صدار كتاب القبول، إ( يوماً من تاريخ  42ول من الدفعة المقدمة خالل ) القسط األ - أ

كثر،  أيهما كان متأخراً  أ (  14/2لكفالة الدفعة المقدمة عمالً بالمادة )   ( و4/2داء،عمالً بالمادة )صاحب العمل لضمان األ 
 و 

 الوثائق المؤيدة له، و  ( يوماً من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة و 56المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية، خالل )  - ب
 ( يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه. 56الختامية خالل )المبلغ المصدق بشهادة الدفعة  - ج

ي يعينه المقاول في دولة  يداع المبلغ في الحساب البنكي الذإ  ، ون كل مبلغ مستحق بالعملة المحددةع   ن يتم الدفع للمقاولأيتعين   
 . ددة في العقد المح  ( والدفع )لهذه العملة 
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(14 /8 ) 
 "  Delayed Payment"           : المتأخرةالدفعات 

 
ية مبالغ يتأخر  أن يتقاضى نفقات التمويل عن  أ نه يحق له  إ (، ف7/ 14ة مستحقة له بموجب المادة )ذا لم يتسلم المقاول أي دفعإ

(  14/7مادة ) العنه في    ع المنوه تحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدف   . و حساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، بدفعها له
 . ب(   -14/7صدار شهادة الدفع المرحلية )في حالة الفقرة  إعن تاريخ  بغض النظر 

لبنك  ساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها ا أ ن نفقات التمويل تحسب على  إ نص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فما لم ي   و 
 .  تعين دفعها بالعملة المحد دة لهاي ( و %3ليها )إالمركزي في دولة عملة الدفع، مضافاً 

 
 . و تعويض آخرأ جحاف بأي حق و تصديق، و دون اإلأ شعار رسمي إهذه الدفعة بدون أي  يكون المقاول مستحقاً لتقاضي 

(14 /9 ) 
    " Payment of Retention Money"        :رد المحتجزات 

 
صدار  إذا تم  إ ما  أصف المبالغ المحتجزة الى المقاول.  " يقوم المهندس بتصديق دفع نشغال صدار "شهادة تسلم األ إعندما يتم  

و  أ تساب القيمة النسبية لذلك القسم  نه يتم رد  نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحإ شغال، فو قسم من األ أشهادة تسلم لجزء  
  و الجزء على قيمة أ لتعاقدية التقديرية لذلك القسم  ( من النسبة الناتجة عن قسمة القيمة ا %40قع ) تكون هذه النسبة بوا  ، و الجزء

 .  العقد النهائية كما يتم تقديرها 

بقي بشهادة مصدقة من قبل  استرداد رصيد المحتجزات المت  لمقاول فور إنقضاء آخر فترة من "فترات االشعار بالعيوب"يحق ل 
رد نسبة ما من المحتجزات  نه يتم  إشغال، ف لعيوب لقسم ما من األشعار بانقضاء آخر فترة من فترات اإلإل  بةما بالنسأالمهندس.  
ذلك فور    ، و العقد النهائية كما يتم تقديرها  من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم الى قيمة   ( % 40تعادل ) 

 .  المتعلقة به شعار بالعيوب  ترة اإلانقضاء ف
تصديق الكلفة التقديرية لتلك    ن المهندس مخول بحجبإعشر"، ف  حكام "الفصل الحاديأت بموجب  صالحا إشغال  أذا تبقت  إنه  أال  إ 

 . ن يتم تنفيذهاأ لى إصالحات اإل
و  أ(  7/ 13حكام المادة )أ عمالً ب  سعار بسبب تغيير التشريعاتؤخذ في الحسبان أي تعديالت في األ، ال يعند احتساب هذه النسب 

 . ( 8/ 13حكام المادة )أالً ببسبب تغي ر التكاليف عم

  "Statement at Completion  "        : شغال(نجاز )عند تسليم األ كشف دفعة اإل ( 10/ 14)

شغال، كشف دفعة   من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم األ( يوماً 84ن يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز )  أ يتعين على المقاول   
 : ( مبيناً فيه14/3تطلبات المادة ) ، حسب مئق المؤيدةمع الوثا -( نسخ6على ) - نجازاإل
 شغال، و شغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم األقيمة جميع األ - أ
 ن له حقاً فيها، و أخرى يعتبر المقاول أأي مبالغ  - ب
ن يتم تقديم تفاصيل مستقلة  أنها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على  أخرى مما يعتبر المقاول  أية مبالغ  أ  تقديرات - ج

 من ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة   نجاز، ولكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة اإل
 (. 14/6حكام المادة ) أبموجب 

 : تامية ) المستخلص النهائي (الخ طلب شهادة الدفعة ( 11/ 14)
Application for Final Payment Certificate"     " 

(  6على ) –النهائي  داء، مسودة المستخلص( يوماً من تاريخ تسلمه شهادة األ 56ن يقدم الى المهندس خالل ) أ ينبغي على المقاول   
ً  و  - بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس مع الوثائق المؤيدة  –نسخ  :  فيها تفاصيل ما يلي مبينا
 
 شغال التي تم تنفيذها بموجب العقد، و قيمة جميع األ - أ
 و لغير ذلك. أ ن له حقاً فيها بموجب العقد، أخرى يعتبر المقاول أأي مبالغ  - ب

يتعين على المقاول  نه  إمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فو لم يتأهندس على مسودة المستخلص النهائي،  ذا لم يوافق الم إ 
عدلها بالصورة التي  ن يأعلى المقاول    ، و لتي يطلبها المهندس بصورة معقولةضافية الالزمة ا ن يقوم بتقديم تلك المعلومات اإل أ

 . هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بـ )المستخلص النهائي( نأ يتفقان عليها، مع مالحظة 

تفاق  النهائي التي يتم اإل  ية تعديالت لمسودة المستخلص أ  ، و المقاول  تيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس و ذا تبين ن إ مع ذلك،   
جزاء المتفق  لعمل شهادة دفع مرحلية عن تلك األيقدم الى صاحب ا   ن يعد و أ نه يتعين على المهندس  إعليها، وجود خالف ما، ف

 .  سخة منها الى المقاول( رسال نإيها من مسودة المستخلص النهائي )مع عل

 
على    نه يتعين إ ( ف20/5حكام المادة ) أو تمت تسويته بموجب  أ(  4/ 20حكام المادة )أذا تم فض  الخالف نهائياً بموجب  ، ابعد ذلك

  . المهندس رسال نسخة منه الىإ لى صاحب العمل، مع إ تقديم "المستخلص النهائي"  عداد و إالمقاول عندئٍذ 
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"Discharge"                : المخالصـة ( 12/ 14)

يشكل   المستخلص النهائي" ن "أقراراً خطياً يثبت فيه  إن يسلم صاحب العمل  أ  عند تقديمه المستخلص النهائي  ينبغي على المقاول
في هذه المخالصة على  يمكن النص  ، وو ما يتصل بهأ غ المستحقة للمقاول بموجب العقد النهائية لجميع المبال التسوية الكاملة و

في    رصيد المبالغ المستحقة له، و تسل مه لما تبقى له من    داء الى المقاول و عادة ضمان األإال بعد  إنها ال تصبح نافذة المفعول  أ
 .  ر المخالصة نافذة من هذا التاريخهذه الحالة تعتب 

 ertificate"  C"Issue of Final Payment            :إصدار شهادة الدفعة الختامية  ( 13/ 14)

المخالصة بموجب المادة    ( و 11/ 14)المستخلص النهائي" بموجب المادة  "  ( يوماً من تسلمه28ينبغي على المهندس خالل ) 
 : دة الدفعة الختامية، مبيناً فيها ن يصدر الى صاحب العمل شها أ(، 12/ 14)

 و  المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، - أ
ذلك    و من المقاول الى صاحب العمل )حسب واقع الحال( و أ الرصيد المستحق )إن وجد( من صاحب العمل الى المقاول   - ب

 قتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد. رصيد اإل  احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، وبعد 
(، فإنه  12/ 14حكام المادة )أالمخالصة عمالً ب   ( و 14/11حكام المادة ) أذا لم يقم المقاول بتقديم "المستخلص النهائي" عمالً بإ

يخ طلب  ( يوماً من تار28خفق المقاول في تقديم المستخلص خالل مدة )أاذا    . ون يطلب منه القيام بذلك أيتعين على المهندس  
 . نها مستحقة الدفع للمقاولأيقدرها بصورة منصفة ن يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي أ فللمهندس عندئذ،  المهندس، 

”  iabilityLCessation of Employer`s”         : نتهاء مسؤولية صاحب العملإ ( 14/ 14)

ال الى  إشغال، و عن تنفيذ األأ و متصل به( أ مر أو شئ  ناتج عن هذا العقد )أعمل مسؤوالً تجاه المقاول عن أي ر صاحب البال يعت
 : ول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً المدى الذي قدم المقا

ً أ  "المستخلص النهائي"، وضمن   - أ  يضا
صدار شهادة  إشياء المستجدة بعد  و األأمور  (، باستثناء األ10/ 14ضمن "كشف دفعة االنجاز" الموصوف في المادة ) - ب

 شغال. تسلم األ

و من مسؤولية  أ لتزاماته في التعويض،  إحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب  ن ما يرد في هذه "المادة" ال يإعلى كل حال، ف 
 و المسلك الالمبالي من قبله. أ و التقصير المتعمد، أ صاحب العمل في أي من حاالت الغش 

Currencis of Payment""  :عمالت الدفع ( 15/ 14)

- الخاصة الشروط نص على غير ذلك فيما لم ي و  -المناقصةت المحددة في ملحق عرض  و العمالأ"قيمة العقد" بالعملة    يتم دفع
 : النحو التالي ن يتم الدفع على أكثر من عملة واحدة، فيجب  أع سيتم بذا كان الدفإ

: " محددة بالعملة المحلية فقط ذا كانت "قيمة العقد المقبولة إ - أ

سعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب  أ  جنبية والعمالت األ  و المبالغ للعملة المحلية وأ تكون النسب   (1
 ال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و إ الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، 

سعار بسبب  تعديل األ  ( و13/5حكام المادة ) أ عمالً ب  جراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية،إ  يتم الدفع و (2
 النسب الواجبة التطبيق، و   (، بالعمالت و13/7ادة ) حكام الم أالتشريعات عمالً ب 

النسب    د(، فيتم دفعها بالعمالت و  ج،  ب،  أ،  -14/3ليها في الفقرات ) إخرى المشار  الخصميات األ  ما الدفعات وأ (3
 و ، عاله أ(" 1–المحددة في الفقرة ")أ 

النسب المحددة في ذلك الملحق، و   بالعمالت ون يتم أالدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب   - ب
نفاق المبالغ عليها بمعرفة  إن تسد د بالعملة التي تم  أخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب  أما الدفعات األ - ج

 تفاق عليها فيما بين الفريقين، و خرى يتم اإلأصاحب العمل، أو بأي عملة 
احب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من صاحب  ذا كان المبلغ المستحق سداده الى صإ - د

ن يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول  أ العمل الى المقاول بتلك العملة، فإنه يجوز لصاحب العمل  
 خرى، و أبعمالت  

سعار تبديل العمالت التي كانت سائدة في موعد  أعتمد  سعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة، فتأذا لم يتم تحديد  إ - ه
 ساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة. التاريخ األ
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 الفصل الخامس عشر 
 نهاء العقد من قبل صاحب العمل إ

TERMINATION BY EMPLOYER 
 

 " Notice to Correct"                 :اإلشعار بالتصويب (15/1)

 خفاقشعار له طالباً منه تدارك هذا اإلإرسال  إلتزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإخفق المقاول في تنفيذ أي  أذا  إ 
 .ل مدة معقولة محددةعالجه خالو 

 " Termination by Employer"         :نهاء العقد من قبل صاحب العملإ (15/2)

 :التاليةقد في الحاالت نهاء العإيحق لصاحب العمل  
 

  و في االستجابة إلشعاٍر بالتصويب كما أ(  4/2داء بموجب المادة )خفق المقاول في تقديم ضمان األأذا  إ -أ
 (، أو15/1ورد في المادة )

 

بموجب    لتزاماتهإستمرار في تنفيذ  ذا بي ن بوضوحٍ نيته في عدم اإلإ  وأشغال،  ذا تخلى المقاول عن تنفيذ األإ -ب
 وأالعقد، 

 

 خفق بدون عذر معقول في:أن المقاول قد أ -ج
 

 وأحكام "الفصل الثامن"، مواصلة العمل وفقاً أل (1
 

( المتعلقة  7/6المادة )   وأ( المتعلقة بالرفض،  7/5التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة ) (2
 وأشعار، ( يوماً من تاريخ تسلمه لإل28صالحات، خالل )عمال اإلأب

 

و بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة أشغال بكاملها لمقاول فرعي،  المقاول بتلزيم األإذا قام   - د
 و  أالمطلوبة، 

 

جرى أو  أ داري ضده  إمر أو صدر  أو تعرض لتصفية موجوداته،  أو معسراً،  أأن المقاول قد أصبح مفلساً   - ه
العمل تحت  إلتسوية مع دائنيه، أو وافق على ا و مدير  أو مصٍف  أشراف حارس قضائي  إ ستمرار في 

فعال أو الحوادث )بموجب القوانين ية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه األأنه حدثت  أو  ألمصلحة دائنيه،  
 و أالواجبة التطبيق(، 

 

و  أ و منحة  أو هدية  أو غير مباشرة( رشوة  أو عرض على أي شخص )بصورة مباشرة  أن المقاول قدم  أ -و
 و مكافأة مقابل: أو هبة مالية كترغيب أعمولة 

 

 وأو يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد، أن يعمل أ (1
 

و اذا قام أي أو عدم محاباة ألي شخص له عالقة بالعقد،  أظهار محاباة  إو يمتنع عن  أن يظهر  أ (2
 وأ   أي رشوة )بشكل مباشر  عطاءإ و الوعد بأعطاء  إالفرعيين ب   و مقاوليهأوكالئه    من مستخدميه
الفقرة " أي شخص كحافز  غير مباشر( أل تقديم أال  إو"،    و مكافأة حسبما هو موصوف في  ن 

 نهاء العقد. إفراده ال يستوجب مكافآت قانونية أل ية حوافز وأالمقاول 
 

 ن ينهي أ( يوماً،  14شعار المقاول خطياً لمدة )إو الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد  أففي أي من هذه الحاالت  
ذا حصلت أي من  إن ينهي العقد فوراً  أشعار  إالعمل ب نه يمكن لصاحبأال  إيقصي المقاول من الموقع،    العقد و

 عاله.   أو )و( أالحالتين )هـ( 

و لغير ذلك  أخرى قد تتحقق له بموجب العقد،  أيجحف بأية حقوق    ن الأنهاء العقد يجب  ن اختيار صاحب العمل إلإ 
 سباب. من األ
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وثائق  جميع "  يقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبة و  ن يغادر الموقع وأعلى المقاول في مثل هذه الحالة    يتعين 
ن يبذل أ  نه يتعين على المقاولإمع ذلك، ف   . وعدادها لصالحهإو تم  أعدها المقاول  أأية وثائق تصميم    ، وول"المقا

ذلك فيما يتعلق   ، و رسله صاحب العملأشعار الذي  ية تعليمات معقولة مشمولة في اإلأقصارى جهده لينفذ فوراً  
 :بـ
 

 التنازل عن أي مقاولة فرعية، و (1
 

 . شغالو سالمة األأو الممتلكات أحماية الحياة  (2

يجوز عندئٍذ   و ،كمالهاشخاص آخرين إلأن يستخدم أي أو أشغال و/ ن يكمل األأنهاء، يحق لصاحب العمل بعد اإل 
و العمل  األ  لصاحب  اآلهؤالء  وأخرين  شخاص  المقاول  لوازم  من  أياً  يستخدموا  المقاول،  ن  وثائق    و  وثائق 

 . عدادها لصالحهإو تلك التي تم أعدها المقاول، أ خرى التيالتصاميم األ

راج عنها ف شغال المؤقتة سوف يتم اإلاأل شعاراً بأن معدات المقاول وإن يرسل أيتعين على صاحب العمل عندئذ،  
ذا  إنه  أال  إ.  حسابه  ن يقوم فوراً بإزالتها على مسؤوليته وأعلى المقاول    ، وو بجوارهأالى المقاول في الموقع  

ع  ن يبيأنه يمكن لصاحب العمل  إاستحقاقات عليه الى صاحب العمل، ف ي  تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أ
ات فيدفع ذلك الرصيد  ستحقاقمن حصيلة البيع بعد استرداد اإل اذا تبقى رصيد   ، وتلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته

 . الى المقاول

  Termination ""Evaluation at the  Date of      :نهاء العقدإالتقييم بتاريخ  (15/3)

ً   و  - لى المهندسع  (، 15/2صبح نافذاً بموجب المادة )أنهاء العقد قد  إ شعار ب ن يكون اإلأبعد    -بأسرع ما يمكن عمليا
بأ خرى أأية مبالغ    وثائق المقاول و  اللوازم و  شغال وتفاق على قيمة األإل( با3/5حكام المادة )أن يقوم عمالً 

 .  جراء تقديراته بشأنهاإو أشغال المنفذة بموجب العقد تستحق للمقاول مقابل األ

 " Payment after Termination"            :نهاء العقدإالدفع بعد  (15/4)

 : ن يقوم بالتاليأ(، 15/2صبح نافذاً بموجب المادة )أن يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد أ، بعد لصاحب العمل 
 

 (، و/ أو2/5حكام المادة )المتعلقة بمطالباته وفقاً ألجراءات تخاذ اإلإن يباشر بأ -أ
 

ية عيوب  أصالح  إ  نجازها وإ  شغال و ن يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ األأ -ب
خرى تكبدها صاحب أية تكاليف  أ  تحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول )إن وجدت(، و  فيها، و

 العمل، و/ أو 
 

 ضافية تمإ ية تكاليف  أ  ضرار تكبدها صاحب العمل وأ  ية خسائر وأن يقتطع من حساب المقاول مقابل  أ -ج
 نهاء العقد بموجبإية مبالغ تستحق للمقاول مقابل  أذلك بعد احتساب    شغال، وصرفها لغرض إنجاز األ

بدفع   قوم صاحب العملضافية يالتكاليف اإل  ضرار واأل  بعد استرداد مثل هذه الخسائر و  و  ،(15/3المادة )
 أي رصيد متبق الى المقاول. 

 "Employer`s Entitlement toTermination"   :نهاء العقدإحق صاحب العمل في  (15/5)

يعتبر    و  شعاراً بذلك الى المقاول،إالعقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر  ن ينهي  أيحق لصاحب العمل   
داء عادة ضمان األإ و من تاريخ  أشعار المذكور،  اً من بعد تاريخ تسلم المقاول لإل( يوم28)نهاء نافذاً بعد مرور  اإل

ن ينهي العقد بموجب هذه "المادة" ليقوم  أنه ال يحق لصاحب العمل أال  إ يهما الحق، أ ، اليه من قبل صاحب العمل
 . ترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخرو للأشغال بنفسه بتنفيذ األ

 
من ثم تتم   ، و(3/ 16حكام المادة )إزالة معداته وفقاً أل  ، يتعين على المقاول التوقف عن العمل ونهاءإلبعد هذا ا
 . (19/6حكام المادة )أحساباته بتطبيق تسوية 
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الفصل السادس عشر
 نهاء العقد من قبل المقاولإ  تعليق العمل و

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR

" Contractor's Entitlement to Suspend Work"   :المقاول في تعليق العملحق  ( 16/1)

لم ينفذ صاحب    و أ(،  14/6حكام المادة )أدفع مرحلية بموجب  اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة  
المالي  لتزاماته بخصوصإالعمل   المادة )  ة المنصوصالترتيبات  اأ(،  2/4عليها في  لدفعات  و لم يتقيد بمواعيد 

(  21شعار بمهلة ال تقل عن )إ(، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه  14/7حكام المادة )أالمستحقة للمقاول عمالً ب
 وأحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع،    ، ما لم و عملية التنفيذ  ن يبطئأ  ن يعلق العمل أوأيوماً الى صاحب العمل،  

ً إ  .  شعارحسبما هو وارد في اإل ( وو يتم الدفع له )حسب واقع الحالأمعقوالً بشأن الترتيبات المالية،  ثباتا

( 14/8حكام المادة )أالتمويل التي قد تتحقق له بموجب  جراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات  إن  إ
 . (16/2)حكام المادة أنهاء العقد عمالً بإال بحقه في  و

ة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه الدفع  وأو دليل الترتيبات المالية  أشعاره شهادة الدفع  اذا تسلم المقاول الحقاً إل
ً  بأسرع وقت ممكن ن يستأنف العمل المعتاد وأ نه يتعين عليهإنهاء، ف شعار اإلإ  . عمليا

بطاء عملية التنفيذ( بموجب  إو  أكلفة ما نتيجة لتعليق العمل )أو  نجاز و/  ا تكبد المقاول تأخراً في مدة اإلأما اذ
حكام أع مراعاة  ، ممر، لتقدير استحقاقاته بشأنهاشعاراً الى المهندس باألإن يرسل  أحكام هذه "المادة"، فعليه  أ

 : ( بخصوص20/1المادة )

حكام أذلك بموجب    و سوف يتأخر، وأنجاز قد تأخر  نجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان اإلتمديد مدة اإل -أ
 (، و 8/4المادة )

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

المادة )أجراءات بموجب  عين عليه المضي باإل، يتشعاربعد تسلم المهندس لمثل هذا اإل  و تفاق  ( لإل3/5حكام 
 .  مورجراء التقديرات بشأن هذه األإو أعليها 

" Termination by Contractor"        :نهاء العقد من قبل المقاول إ ( 16/2)

: نهاء العقد في الحاالت التاليةإيحق للمقاول 

شعار الى صاحب العمل بموجب رساله اإلإ( يوماً من تاريخ  42ثباتاً معقوالً خالل )إذا لم يتلق المقاول  إ -أ
حكام المادة  أخفاق صاحب العمل في االلتزام بعمل الترتيبات المالية حسب  إ( بخصوص  16/1المادة )

 وأ(، 2/4)

( يوماً من تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة 56صدار شهادة دفع مرحلية خالل )إخفق المهندس في  أذا  إ -ب
 و أمع البيانات المدعمة، 

( يوماً من انقضاء42مقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خالل )اذا لم يتسلم ال -ج
( )باستثناء الخصميات 14/7حكام المادة )أالمهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجب  

 و أ(، 2/5المادة ) التي يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب

وألتزاماته بموجب العقد، إداء أبصورة جوهرية في خل صاحب العمل أذا إ - د

 ( المتعلقة1/7و بالمادة )أ( المتعلقة باتفاقية العقد  1/6حكام المادة )ألتزام بأخل صاحب العمل في اإل  اذا - ه
 و أبالتنازل، 

 المادةشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في اذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ األ -و
 وأ(، 8/11)
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داري إمر  أو صدر  أو فقد السيولة،  أوقع تحت التصفية،    وأصبح مفلساً  أ اذا تبين بأن صاحب العمل قد   - ز
فعال جرى تسوية مالية مع دائنيه، أو قد حدثت أية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه األأنه قد  أ  وأضده،  

 )بموجب القوانين الواجبة التطبيق(،  حداثو األأ
 

ن ينهي  أ( يوماً،  14حب العمل خطياً بمهلة )، يمكن للمقاول بعد إشعار صاو الظروفأحداث  ففي أي من هذه األ
 .هعالأو )ز( ألتين )و( ن ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحاأنه يمكن للمقاول بإشعار أال إالعقد، 

و لغير ذلك من  أ خرى تتحقق له بموجب العقد  أ ن ال يجحف بأية حقوق  أنهاء العقد يجب  إن اختيار المقاول إل 
 .  سباباأل

 : زالة معدات المقاولإ التوقف عن العمل و  ( 16/3)
"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "  

 
و أ(،  15/5حكام المادة )أالعقد من قبل صاحب العمل بموجب    نهاءإشعارات المتعلقة بيصبح أي من اإلن  أبعد  
المقاول بموجب    نهاءإب )أالعقد من قبل  المادة  المنهاء اإلو باإلأ(،  16/2حكام  ترت ب على حصول قوة  ختياري 

 :ن يباشر على الفور بما يلي أل فإنه يتعين على المقاو، ( نافذاً 19/6حكام المادة )أقاهرة بموجب 
 

 ال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهندسإ  التوقف عن تنفيذ أي عمل، -أ
 شغال، و و لسالمة األأو الممتلكات أشخاص لغرض حماية األ

 

 خرى التي تم الدفع مقابلها، وشغال األاأل المواد و التجهيزات و ن يسلم وثائق المقاول وأ -ب
 

 ن يغادر الموقع.أ و، مور السالمةخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها ألاللوازم األن يزيل كل أ -ج

 " Payment on Termination"    :         نهاء العقدإ الدفع عند  ( 16/4)

 
ن أ  صبح نافذاً،أ  ( قد 16/2دة )نهاء العقد بموجب الماإ شعار الصادر بن يكون اإلأعلى صاحب العمل، بعد    يتعين

 : يقوم بالتالي
 

 داء الى المقاول، وعادة ضمان األإ -أ
 

 (، و 19/6حكام المادة )أن يدفع استحقاقات المقاول حسب أ -ب
 

 نهاء.خرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا اإلأو خسارة أأي ضرر  وأن يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت أ -ج
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 الفصل السابع عشر
 المسؤولية  المخاطر و

RISKS AND RESPONSIBILITY

"Indemnities"             :التعويضــات ( 17/1)

وكالئهم ضد جميع المطالبات    فراده وأ  يحمي من الضرر كال من صاحب العمل و  ن يعوض وأعلى المقاول    يتعين
 يتعلق بالتالي: ذلك فيما  النفقات القانونية( و جور والنفقات )بما فيها األ عباء واأل ضرار واأل و

و الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة  أو االعتالل أ و المرض أصابات الجسدية اإل -أ
ية عيوب أصالح إ نجازها وإ شغال وو عن تنفيذ األأن وجدت( إو بسبب تصاميم المقاول )أو اثناء أعن 

ة الى اإل  و  أفراده  أو  أو نقٍض للعقد من قبل صاحب العمل  أو الفعل المتعمد  أهمال  فيها، ما لم تكن معزو 
 أي من وكالئهم، و

ذلك الى المدى   شغال(، و و الشخصية )فيما عدا األأو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية  أالضرر   -ب
 و الخسارة: أالذي يكون فيه هذا الضرر 

صالح إ شغال و نجاز األإ عن تنفيذ و ن وجدت( أوإو بسبب تصاميم المقاول )أثناء أو أناجماً عن  (1
 ية عيوب فيها، وأ

د  أهمال  إيعزى الى أي   (2 و أو أي من وكالئهم  أو أفراده  أو نقض للعقد من قبل المقاول  أو فعل متعم 
 و غير مباشرة. أأي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة 

ضرار  أ  وأية مطالبات  أوكالئهم ضد    مستخدميه و  يحمي المقاول و  ن يعوض وأكما يتعين على صاحب العمل  
 : ( بخصوص ما يليالنفقات القانونية جور وو نفقات )بما فيها األأو خسائر أ

نقض   وأ و الفعل المتعمد  أهمال  و الوفاة التي تعزى الى اإلأو االعتالل  أ و المرض  أصابات الجسدية  اإل .1
 و أي من وكالئهم، وأفراده أو أالعقد من قبل صاحب العمل 

، 2، 1-)د عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات خرى تكون المسؤوليةأ مورأ ية أ .2
 (. 18/3( من المادة )3

(17/2 )
" Contractor's Care of the Works"           : شغالعتناء المقاول باألإ

ا المقاول  باأليتحمل  العناية  الكاملة عن  المباشرة و  شغال ولمسؤولية  تاريخ  ابتداء من  حتى صدور    اللوازم 
قل هذه المسؤولية الى (، عندما تنت 10/1( بموجب المادة )كأنها قد صدرت  و تعتبر وأشغال" )"شهادة تسلم األ
و  أ)  "شغالصدار"شهادة تسلم لألإشغال تم  و جزء من األأينطبق هذا المفهوم على أي قسم    ، وصاحب العمل
 ( بخصوصه.كأنها قد صدرت اعتبارها و

بالتاريخ    عمل متبقٍ   سؤوالً عن العناية بأين تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقاً لذلك، يظل المقاول مأد  بع
 .ن يتم استكمالهأالى  "شغالالمحدد في "شهادة تسلم األ

و خسارة خالل فترة مسؤولية المقاول عن العناية أو وثائق المقاول أي ضرر  أو اللوازم  أشغال  اذا لحق باأل
مسؤوالً    ، فإن المقاول يكون)( الحقاً 17/3باستثناء المخاطر المبينة في المادة )سباب )ي سبب من األا، ألبه

كما  ،  شغالاأل  عل أو أفعال قام بها المقاول بعد صدور شهادة تسلمي ف قد تنتج عن أ  عن أي ضرر أو خسارة
لكنها ناشئة   و  شغالاأل  د تحصل بعد إصدار شهادة تسلمو خسائر ق أضرار  أأية    يكون المقاول مسؤوالً كذلك عن

  عن حدث سابق كان المقاول مسؤوالً عنه. 
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 "Employer`s Risks"                   : مخاطر صاحب العمل ( 17/3)
 

 : هي ( الحقاً 17/4لمخاطر المشار اليها في المادة )ن اإ
 

 جانب.عداء األفعال األأو أو الغزو، أو لم تعلن( أعلنت الحرب أعمال العدائية )سواء و األأالحرب  -أ
 

رد   -ب هلية في األ  الحرب  وأالحكم بالقوة،    على  و االستيالءأو العصيان  أالثورة    وأرهاب  عمال اإلأ  وأالتم 
 الدولة،

 

أفراد   من  ليسوا  شخاصأخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها  حركات اإل  وأالمشاغبات    وأاالضطرابات   -ج
 و مستخدمي مقاوليه الفرعيين، أالمقاول 

 

 شعاعات النووية داخل الدولة،و التلوث باإلأيونية  شعاعات األو اإلأالمواد المتفجرة    وأعتدة الحربية  األ - د
 االشعاعات. وأالمواد المتفجرة  وأعتدة باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول مثل هذه األ

 

وسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة تفوق   موجات الضغط الناتجة عن الطائرات و - ه
 سرعة الصوت،

 

 منصوص عليه في العقد،  هو  شغال الدائمة، باستثناء مان األي جزء مإشغاله أل  وأاستخدام صاحب العمل   -و
 

و من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل  أعداده من قبل أفراد صاحب العمل  إ شغال تم  تصميم أي جزء من األ - ز
 مسؤوالً عنهم، و 

 

  التي لم يكن بوسع مقاول متمرس توقعها بصورة   منظور، و   غير  مراً أ  مما يعتبر  الطبيعة  أي عملية لقوى -ح
 جراءات الوقائية الكافية ضدها. تخاذ اإلإ معقولة و

 ""Consequences of Employer`s Risks      :تبعات مخاطر صاحب العمل  ( 17/4)

شغال  و ضرر لالأعاله أي خسارة  أ(  17/3المدرجة في المادة )  لمدى الذي( نتج عن أي من المخاطرالى ا  ذا )وإ 
صالح الضرر  إ ن يقوم ب أ  المهندس بذلك فوراً و  ن يشعر أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول  أو اللوازم  أ
 . مهندسو الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه الأ

و الخسائر، فإنه يتعين عليه  أضرار  صالح تلك األإو كلفة ما بسبب  أفي التنفيذ و/    اذا تكبد المقاول تأخراً   و 
 ( بخصوص: 20/1حكام المادة )أاستحقاقاته بشأنها، مع مراعاة  شعار آخر الى المهندس لتقديرإرسال إ
 

حكام المادة  أذلك بموجب    و سوف يتأخر، و أنجاز قد تأخر  نجاز لقاء ذلك التأخير، اذا كان اإلتمديد مدة اإل -أ
 (، و8/4)

 

 )و، ز( الواردتين في المادة   للحالتين  معقول  ربح  احتساب  مع  العقد،  قيمة  الى  ضافتهاإل  كهذه،  كلفة  أي -ب
 عاله. أ( 17/3)

تسلمه لإل   المهندس، بعد  الالحق  يتعين على  للمادة  أشعار  جراء إو  أعليها    تفاق( باإل3/5)ن يتصرف وفقاً 
 .  مورالتقديرات بشأن هذه األ

 الصناعية:  حقوق الملكية الفكرية و  ( 17/5)
" Intellectual and Industrial Property Rights"  

 
ختراع  من حيث براءة اإل( على أية حقوق و زعم بالتعديأيعني مصطلح "التعدي" في هذه "المادة": أي تعد )

غيرها من و  أسرار التجارية  و األأسماء التجارية  و األأو العالمات  أو حقوق التأليف  أو التصاميم المسجلة  أ
جراءات  إو أية مطالبة )أشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة"  و الصناعية المتعلقة باألأحقوق الملكيات الفكرية  

 دعاء حصول تعٍد ما. إ( بللمطالبة
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تسلم مطالبة ( يوماً من تاريخ  28ية مطالبة خالل )أحول    خرشعار الى الفريق اآلإ  رسالإ اذا لم يقم أي فريق ب

 .  "المادة" هذه حكامأ بموجب التعويض في حقه عن متنازالً  الفقرة( هذه  )في ولاأل الفريق ما، اعتبر

 : دعاءدعاء بالتعدي، اذا كان اإلإأي يحميه من  ن يعوض المقاول وأيتعين على صاحب العمل  
 

 و أحكام العقد، مما لم يكن بإمكانه تجنبه، قد حصل كنتيجة المتثال المقاول أل -أ
 

 شغال:أ ية ناتجاً عن استخدام صاحب العمل أل -ب
 

 وأو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، ألغرض غير المقصود منها،  (1
 

المقاول بتوريده،   (2 لم يقم  بأي شئ  قبل موعد ال اذا كان هذا اإلإمتصالً  للمقاول  ستخدام معروفاً 
 نه منصوص عليه في العقد. أو أساسي" "التاريخ األ

 و تكون متعلقة:أخرى قد تنشأ عن أية مطالبة أيحميه ضد  ن يعوض صاحب العمل وأيتعين على المقاول  
 

 و أي من اللوازم ، أو استيراد أو بيع أو استخدام أبتصنيع  .1
 

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالً عنه.  .2

 
ن يقوم على  أ)  فإنه يتعين على الفريق المعوض  "المادة"،  حكام هذهأبموجب    تعويض  فريق  يأل  استحق  اذا

ن أخر  على الفريق اآل  . وو تحكيمية قد تنجم عنهاأجراءات قضائية  إأية    دعاء وحسابه( بالتفاوض لتسوية اإل
ن أفراده  أ  و  خرالفريق اآلحسابه. كما يتعين على    على طلب الفريق المعوض و  دعاء بناءً تفنيد اإل  يساعد في

 اذا كان هذا الفريق المعوض قد  الإن يكون مجحفاً بحق الفريق المعوض،  أقرار يمكن  إيمتنعوا عن تقديم أي  
 .  خربناًء على طلب من قبل الفريق اآل و التحكيمأو التقاضي أجراء التفاوض إخفق في أ

       " Limitation of Liability"               :محدودية المسؤولية ( 17/6)

 
و فوات ربح عن أي عقد،  أشغال، زاء فقدان استخدام أي من األإخر أي فريق مسؤوالً تجاه الفريق اآل ال يعتبر

و بالتتابع مما قد يلحق أو خسارة غير مباشرة  أي ضرٍر  و ألأخرى،  أو فقدان الفرصة للحصول على عقود  أ
( المتعلقة بالدفع  16/4ادة )، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المالعقدبسبب    خراآل  الفريقب

 .  ( المتعلقة بالتعويضات1/ 17مادة )ال ، ونهاء العقدإعند 

ن ال  أو فيما هو متصل به، يجب  أول تجاه صاحب العمل بموجب العقد  إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقا 
تحديد مبلغ ما في الشروط   إن لم يكن قد تم قيمة العقد المقبولة" )"  وأفي الشروط الخاصة  المبلغ المحدد  تتجاوز  
 :  ذلك فيما عدا ( والخاصة

 
 ،  (4/19الماء بموجب المادة ) التزويد بالكهرباء و ▪

 (، 4/20المواد المقدمة مجاناً منه، بموجب المادة ) معدات صاحب العمل و ▪

 (،1/ 17) التعويضات، بموجب المادة  ▪

 (،17/5الصناعية، بموجب المادة ) حقوق الملكية الفكرية و ▪

 
د  و و سوء  أو التقصير المتعمد أريق المخل  في أي من حاالت الغش " من مسؤولية الفحكام هذه "المادةأال تح 

 . التصرف بال مباالة من قبله
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 الفصل الثامن عشر 
 التأمين

INSURANCE 
 
(18 /1 ) 

 :  المتطلبات العامة للتأمينات 
"General Requirements for Insurances " 

دامة  إ ستصدار وإ التأمينات، ذلك الفريق المسؤول عن    لكل نوع من   – الفصل"  المؤ ِمن" في "هذا  يعني مصطلح "الفريق 
 .  التأمين المنصوص عليه من أي من "مواد" هذا الفصل

 
من" فإنه يتعين عليه  روط تأمين مقبولة  بش  ن يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية و أحيثما يكون المقاول هو "الفريق المؤ 

ذ  إكتاب القبول"،  عليها الفريقان قبل تاريخ "  الشروط متوائمة مع أي شروط يتفق  بحيث تكون هذه  ، ولدى صاحب العمل
 .  حكام أولوية على ما يرد في هذا "الفصل" من عليها لها األ ن هذه الشروط المتفق أ

العمل   يتعين    هو  حيثما يكون صاحب  تأمينية و أ"الفريق المؤم ن" فإنه  يتم التأمين لدى جهات  بشروط متوائمة مع    ن 
 .  التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة 

 

التأمينية    للفريقين مجتمعين(، فإنه يجب تطبيق التغطيةأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك )أي  اذا كان مطلوباً في وثيقة الت 
و  له بصورة مستقلة  فريق مَؤمن  تم    لكل  قد  له.  إكأنه  التأمينذا نصت وثإ ما  أستصدار وثيقة منفردة  تقديم    يقة  على 

 : ، فإنه يتعين"حكام هذا "الفصلأر الفريقين المَؤمن لهما بموجب  شخاص آخرين غيضافيين" أي ألإ  تعويضات "لمشتركين 
ذ يعتبر صاحب العمل نائباً  إ فراد صاحب العمل  أ ضافيين، فيما عدا  ن ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين اإلأ -1

 عنهم، و 
يكون لهم أي  ن  أو  أضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية  ال يعتبر هؤالء المشتركون اإل  -2

 تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية، و 
 لتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين. ضافيين اإل ن يطلب من جميع هؤالء المشتركين اإل أ للفريق المؤم ن  -3

الخسارة  كما يشتر  تأمين ضد  وثيقة  الضرر، أ ط في كل  تعويضاتها  أ   و  دفع  يتم  الخسارة  ن  لجبر  المطلوبة    و أ بالعمالت 
 و الضرر. أ هات التأمينية لغرض جبر الخسارة ن تستخدم الدفعات التي تقدمها الجأ  الضرر، و

  و  ت المحددة في ملحق عرض المناقصة خر، خالل الفترا ن يقدم الى الفريق اآلأيتعين على "الفريق المؤم ن" ذي العالقة   
 : ما يلي ريخ المباشرة حتساب بدايتها من تا التي يتم ا

 ستصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا "الفصل" و انه قد تم أثباتاً ب إ - أ
صابة  إالتأمين ضد   ( و 18/2معدات المقاول بموجب المادة )   شغال ونسخاً من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين األ - ب

 (. 18/3الممتلكات بموجب المادة ) ضد تضرر  شخاص و األ

عندما يتم   ، وخريصاالت السداد الى الفريق األ إن يقدم نسخاً عن  أكما يتعين على "الفريق المؤم ن" عند سداد كل قسط،   
 عالم المهندس بذلك.  إ نه يتعين إخر، فيصاالت السداد الى الفريق اآلإ و أ تقديم الوثائق 

ن يعلم  أ"الفريق المؤمن"    على   المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين  ن يلتزم بالشروط أكل فريق    ى عل  يتعين 
أية تغييرا التأمينية عن  يتأكد من  أ   شغال وت تحصل في األ الجهة  التأمينية بموجب    دامةإن  حكام هذا  أسريان الوثائق 

 .  "الفصل"
ل على موافقة مسبقة من  التأمين بدون الحصو على شروط أي من وثائق    ي تعديل جوهري أن يجري  أ ي فريق  ال يحق أل 

ي تعديل على شروط التأمين، فإنه يتعين على الفريق  ( أجراءإو حاولت أ اذا قامت جهة تأمينية بإجراء ) . و خر الفريق اآل
 .  مرخر فوراً باألن يعلم الفريق اآل أ والً أمر التعديل  أ شعرته تلك الجهة التأمينية ب أالذي 

 

ن اذا تخلف "الفريق   أن يقدم    خفق في أ و  أالمطلوبة منه وفقاً لشروط العقد،    دامة أي من التأمينات إ   عن استصدار و   " المؤم 
جحاف بأي من  إ بدون  باختياره و) خراآل  نه يحق للفريقإ من الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه "المادة"، فنسخاً    دليالً مقنعاً و

على    ، و قساطأن يدفع ما يترتب عليها من  أ  و   التأمين بالتغطيات المطلوبـة،ائق  ن يستصدر وثأ و تعويضاته(  أحقوقه  
ن   .  يتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك  و  خر،اط الى الفريق اآلقسن يسدد قيمة هذه األأالفريق المؤم 
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و صاحب  أ و/    مسؤوليات المقاول   وأ و التزامات  أيشكل تحديداً على أي من واجبات    " الحكام هذا "الفصلأن أي حكم من  إ 
العقد.  العمل بموجب الشروط األ لم  إخرى في  أو  التأمين عليها  لم يتم  التي  المبالغ  من  أياً  الجهات    يتم تحصيلها ن  من 

استثناء الحالة التي يخفق فيها  ، بو المسؤولياتأ لتزامات و اإل أالتأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقاً لهذه الواجبات 
لم يوافق    ، وحكام العقدأتكون مطلوبة بموجب    ، و دامة وثيقة تأمين يمكن استصدارهاإ  و   "الفريق المؤمن" باستصدار 

مكن استردادها من  ، فإن أي مبالغ كان يخاللبرام تأمينات لتغطية هذا اإلإخر ب لم يقم هو اآل  ، و لى إلغائهاخر عالفريق اآل
 . الفريق المؤمن" لتأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة، يتحملها " ا

يتعين  إ  التي  الدفعات  الفريق اآلن  الى  المادة ) خر، تكون خاضعة ألعلى أي فريق دفعها  ال 2/5حكام  متعلقة بمطالبات  ( 
 ، حسبما ينطبق.  ( المتعلقة بمطالبات المقاول20/1و المادة ) أصاحب العمل 

 : معدات المقاول  شغال والتأمين على األ  ( 2/ 18)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  

 
ستبدالية  ق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها اإلوثائ  المواد و  التجهيزات و  شغال ون يؤمن على األ أيتعين على "الفريق المؤمن"  

من التاريخ    اعتباراً   ن يسري هذا التأمينأيجب    المهنية والربح.  جور األ  نقاض و نقل األ  ليها كلفة الهدم و إالكاملة مضافاً  
 . غال" ششهادة تسلم األ "صدار  إ حتى تاريخ  ( و أ-18/1ثبات بموجب الفقرة ) المطلوب به تقديم اإل 

 
داء"  ضد أي خسارة  صـدار "شهادة األإدامة الغطاء التأميني الى تاريخ  إ ن يحافظ على  أ كما يتعين على "الفريق المؤمن"  

المقاول خالل قأ بأية عمليات أخرى بما فيها  و ضرر قد يتسبب بها  بإيامه  العيوب عمالً  الحادي  أصالح  حكام "الفصل 
   . "عشر 

ستبدالية بما في ذلك نفقات  بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها اإل  على معدات المقاول   ن يؤمن أيق المؤمن"  الفريتعين على " 
تهي الحاجة اليها  حتى تن   و   ثناء نقلها الى الموقعأ ون هذا التأمين نافذاً لكل معدة  ن يك أ يصالها الى الموقع، مع مراعاة  إ

 . كمعدات للمقاول
لنسبة للتأمينات المقصودة بهذه  نه يتعين مراعاة ما يلي باإفي الشروط الخاصة، ف   ذلكما لم يكن قد نص على غير    و 

 : "المادة" 
 دامتها من قبل المقاول "كفريق مؤِم ن". إ  ن يتم استصدارها و أ - أ
من الجهات    اللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين   ن يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، و أ - ب

 الخسارة فقط، و  وأ و التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أ يتم من ثم حفظها  و  التأمينية،
يضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في المادة  أن تكون مغطية  أ - ج

 (، و   3/ 17)
مغطية  أ  و  - د تكون  لكل ضرر  أ ن  جزء أ يضاً  بأي  تلحق  قد  خسارة  األ  و  و من  العمل    تعزى   شغال  قيام صاحب  الى 

  - 3/ 17و خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )ألكل ضرٍر    شغال، و شغاله لجزء آخر من األإ و  أ باستخدامه  
عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة،   ، فيماح( من مخاطر صاحب العمل  ج، ز،

اذا لم يتم تحديد مبلغ ما    كل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، )ومع مبلغ خصم ل
 فيه، فإن هذه الفقرة )د( ال تنطبق(،

 ستبدال لما يلي: و اإلأ و الخسارة أ مع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر  و - ه

  نه يجب أ و المصنعية )إال  أ و المواد  أ ة معيبة بسبب أي عيب في التصميم  شغال يكون في حال أي جزء من األ -1 
لكن   جزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة و أ المحافظة على غطاء تأميني ألية 

 ، و ( الحقاً(2باب المبينة في البند )سليس عن األ
كان هذا    اذا  شغال،خرى من األأجزاء  أ نشاء  إ  عادة إ شغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب  أي جزء من األ -2

 و المصنعية، و أو المواد أ خر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم الجزء اآل
شغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤوالً  أي جزء من األ -3

 و الخسارة، و أعن جبر الضرر  
المواد   و  ( فيما يخص التجهيزات 5/ 14حكام المادة ) أاللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة  -4

 شغال. المقصود استخدامها في األ
عاله لم يعد متوفراً  أ التأميني الموصوف في الفقرة )د(  بأن الغطاء    - ساسي"مرور سنة واحدة من"التاريخ األ بعد    - اذا تبين  

ضوع،  شعاراً الى صاحب العمل بشأن المو إن يرسل  أ "كفريق مؤمن"    معقولة، فإنه يتعين على المقاولسس تجارية  أ على  
 : عندئذيكون صاحب العمل  و   مرفقاً به التفاصيل المؤيدة

 
1-  ً مراعاة    -مستحقا )أمع  المادة  التأمينية    –(2/5حكام  التغطية  لهذه  مساٍو  المقاول  من  مبلغ  على  للحصول 

 التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية، و 
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لغائها  إنه قد صادق على  أيعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة،   -2
 (. 18/1حكام المادة ) أمن التأمين بموجب 

(18 /3 ) 
 : ضرار بالممتلكاتضد اإل شخاص و صابة األإالتأمين ضد 

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "       

 
و  أ و أي خسارة  أصابة جسدية  إو  أية كل من الفريقين بسبب أي وفاة  ن يؤمن ضد مسؤولأ   يتعين على "الفريق المؤمن"

( أو  18/2حكام المادة )أمعدات المقاول المؤمنة بموجب    شغال و ن يلحق بأي ممتلكات مادية )باستثناء األ أ ضرر يمكن  
م بها المقاول  التي يقون ينتج عن عمليات التنفيذ  أ ذلك لما يمكن    ، و( (18/4حكام المادة ) أ  شخاص مؤمنين بموجب أبأي  

 ".  داء قبل صدور"شهادة األ 

 
قصى  أ ن يكون هناك حدأمحدد في ملحق عرض المناقصة، دون  ن ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ الأ يجب  

 . حكام هذه المادة ال تطبق( ألخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن أي مبلغ بهذا ا   ذا لم يذكرإ لعدد الحوادث، )و 

 ": نسبة للتأمينات الواردة في هذه "المادة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنص على غير ذلك في الشروط الخاصةما لم ي 
 
 المقاول "كفريق مؤم ن"، و دامتها من قبل إ  ن يتم استصدارها و أ - أ

 
 سمي الفريقين مجتمعين، و إالتأمين ب  ن يكون أ - ب
 
العمل مما قد ينجم    الذي قد يلحق بممتلكات صاحب  الضرر  ن يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة وأ - ج

 (، و ( 2/ 18لمؤمن عليها بموجب المادة )ا  شياء )باستثناء األ  عن تنفيذ المقاول للعقد،
 
 ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن: رغم   - د

 
ن يقوم بإشغال هذه  أ  رض، و أو عبر أي  أ و تحت  أ و فوق  أ شغال الدائمة على  األ   ن ينفذ أحق صاحب العمل في   -1

 ، و  شغال الدائمةغراض األرض أل األ
 
 صالح أية عيـوب فيها، و إ شغال والمقاول بتنفيذ األ لتزامات الضرر الذي يعتبر نتيجة ال يمكن تفاديها إل -2
 
متاحاً بشروط    (، ما لم يكن الغطاء التأميني لها3/ 17أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ) -3

 تجارية معقولة. 

 "Insurance for Contractor`s Personnel"      :التأمين على مستخدمي المقاول ( 4/ 18)
  الخسائر و   ضرار وعلى المسؤولية ضد المطالبات واأل  يحافظ على سريان التأمين  ن يستصدر و أيتعين على المقاول   

وفاة أي شخص يستخدمه    و أ و اعتالل  أ و مرض  أ صابة  إالنفقات القانونية( التي قد تنتج عن    جور و األ  النفقات )بما فيها 
 و أي من مستخدمي المقاول.  أ المقاول 

 
ن ال  أ جب وثيقة التأمين هذه، باستثناء أن هذا التأمين يمكن  المهندس في التعويض بمو  و   مول صاحب العمل ش  كما يجب 

 .  فراده أو أ همال من قبل صاحب العمل إو أ ت الى المدى الذي نتج عن أي فعل و مطالباأ يشمل أية خسائر 

 
  ما أال،  شغشخاص مشتركين في تنفيذ األفيها هؤالء األة المدة التي يكون  مستمر طيل  دامة هذا التأمين بشكل فعال وإ يجب  

  لكن يظل المقاول مسؤوالً عن   و   ن يقوم بتأمينهـم،أبالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي، فإن بإمكان المقاول الفرعي  
 ". لتزام بأحكام هذا "الفصل اإل
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 الفصل التاسع عشر
 القوة القاهرة 

FORCE MAJEURE 
 
 

 " Definition of Force Majeure"             : القوة القاهرةتعريف  ( 19/1)

 : و ظرف استثنائي يتصف بـأيعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذا "الفصل" أي واقعة  

 ، و نه خارج عن سيطرة أي فريقأ -أ 
 

 برام العقد، وإن يتحرز منه بصورة معقولة قبل  أنه لم يكن بوسع ذلك الفريق أ -ب
 

 و يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه، وأن يتجنبه أالذي لم يكن بوسع ذلك الفريق  -ج
 

 خر.نه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق اآلأ - د

، ستثنائية التاليةو الظروف اإلأحداث  نواع األألكنها ليست محصورة في أي من    ، ون تشمل أن القوة القاهرة يمكن  أ 
 : ( جميعها، د، ج ب أ،)عاله أطالما تحقق فيها الشروط المدرجة 

 جانب.عداء األفعال األأ وأالغزو،  وأو لم تعلن( أعلنت الحرب أعمال العدائية )سواء و األأالحرب  -1 
 

رد  -2  هلية. األ و الحربأستيالء على الحكم بالقوة و العصيان أو اإلأو الثورة أرهاب عمال اإلأ وأالتم 
 

غير    شخاص منأمن قبل    الحصار  وأضرابات  اإل  وأاالخالل بالنظام،    و حركاتأو المشاغبات  أضطرابات  اإل -3
 المقاولين الفرعيين، و  خرين لدى المقاول والمستخدمين اآل أفراد المقاول و

 

شعاعات النووية، باستثناء ما  يمكن  التلوث باإل  و أيونية،  شعاعات األو اإلأالمواد المتفجرة    وأعتدة الحربية  ألا -4
 شعاعات، وو اإلأ و المتفجرات أعتدة ن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه األأ

 

 و النشاط البركاني.أو العواصف العاتية أعاصير و األأكوارث الطبيعة مثل الزالزل  -5

 " Notice of Force Majeure"                  :شعار عن القوة القاهرةاإل ( 19/2)

 
صول قوة قاهرة، فإنه يتعين لتزاماته التعاقدية بسبب حإداء أي من  أعليه(  و كان سيتعذر  أحد الفريقين )أعلى    اذا تعذر
شعار  اإل  هذا   ن يحدد فيأ  ، والظروف التي تشكل القوة القاهرة  وأخر يعلمه بالحدث  شعاراً الى الفريق اآلإن يرسل  أعليه  
( يوماً من التاريخ  14خالل )شعار  ذا اإلن يصدر هأيتعين    صبح )أو سيصبح( متعذراً عليه أداؤها.ألتزامات التي  اإلتلك  
 .  و الظرف الذي شكل القوة القاهرةأ( بالحدث نه قد درىأو يفترض فيه أصبح فيه هذا الفريق على دراية )أ الذي

عة لتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانداء اإلأرسال اإلشعار معذوراً من  إيعتبر الفريق الذي قام ب 
 .  دائهاأله من 

ن يدفع  ألتزامات أي فريٍق في  إال يطبق حكم القوة القاهرة على    نأبالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، يجب    و 
 .  يق اآلخر استحقاقاته بموجب العقدالى الفر

 " Duty to Minimise Delay"                :رواجب التقليل من التأخ ( 19/3)

لتزاماته بموجب  إداء  أل قصارى جهوده المعقولة، في كل االوقات، للتقليل من التأخر في  ن يبذأ  يتعين على كل فريق 
 . تأثره بالقوة القاهرةعند توقف  خرشعار الفريق اآلإعلى أي فريق  ، كنتيجة للقوة القاهرة والعقد

       Consequences of Force Majeure""                  :تبعات القوة القاهرة ( 19/4)

 شعار بشأنها عمالً بأحكام المادة إرسال  إموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم  اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته ب  
(، مستحقاً  20/1المادة )  حكامأيكون المقاول، مع مراعاة    ،و كلفة ماأسببها تأخراً في مدة التنفيذ و/  تكبد ب  (، و19/2)

 :  لما يلي
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حكام المادة  أذلك بموجب    و سوف يتأخر، وأنجاز قد تأخر  ا التأخير، اذا كان اإلنجاز بسبب هذتمديد مدة اإل -أ 
 ، و (8/4)

 

الحدث   -ب كان  اذا  الكلفة،  هذه  له  تدفع  )أأن  الفقرات  من  أي  في  الموصوف  النوع  من  الظرف  -19/1و 
 الدولة. ( في3،5,4، 2, 1د/ -19/1حداث في الفقرات ) فيما اذا حصل أي من األ ( و5,4,3,2,1/د

 
 .   عداد تقديراته بشأنهاإ  وأتفاق عليها  ( لإل3/5ن يتصرف بموجب المادة )أ  شعارين على المهندس بعد تسلمه هذا اإليتع

   :القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي ( 19/5)
"Force Majeure Affecting Sub Contractor  " 

يجةً لقوة قاهرة بناًء على شروط  عفاٍء نتشغال إلعلقة باألو اتفاقية متأقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد  اذا كان أي م 
وسع للقوة و األأضافية  و الظروف اإلأحداث  ن تلك األإوسع من تلك المحددة في هذا "الفصل"، فأو شروط  أضافية  إ

 . عفاء بموجب أحكام هذا "الفصل"إأي  هال تخول ، ودائهأتعفي المقاول في حالة عدم  القاهرة ال

 : داء خالء من مسؤولية األاإل ، الدفع و اختيارياً إنهاء العقد  ( 19/6)
" Optional Termination, Payment and Release " 

رسال إرار بسبب القوة القاهرة التي تم  ( يوماً باستم84شغال بصورة جوهرية لمدة )األ   داء في تنفيذ كلاأل  ذا تعذرإ 
بسبب نفس القوة  ( يوماً 140لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من )  وأ، (19/2بشأنها بموجب المادة ) إشعار

في  . وشعاراً بإنهاء العقدإخر ن يرسل الى الفريق اآلأ ي فريق رسال اإلشعار بشأنها، فعندها يمكن ألإالقاهرة التي تم 
على المقاول المباشرة باتخاذ    نيتعي  ، وشعاررسال اإلإام من تاريخ  ( أي7نهاء العقد نافذاً بعد )إهذه الحالة، يصبح  

 . (16/3حكام المادة )أزالة معداته، عمالً بإ جراءات للتوقف عن العمل واإل

صدار شهادة  إ  ، ونجازهاإشغال التي تم  ن يقوم بتقدير قيمة األأنهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس  إعند   
 : يلي دفع تتضمن ما

 ، و له سعر محدد في العقد عمل تم تنفيذه و  مقابل أيالمبالغ الواجبة الدفع  -أ 
 

التي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على    المواد التي جرى تثبيت شرائها و  كلفة التجهيزات و -ب
حال    ضمـن مسؤوليته(  المواد ملكاً لصاحب العمـل )و  في مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات و  توريدها، و
 وضعها تحت تصرف صاحب العمل، و يتعين على المقاول تسليمها و ثمانها، وتسديده أل

 

 شغال، ونجاز األخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه إلأو مسؤولية أأي كلفة   -ج
 

و الى أي مكان آخر أعادتها الى مخازنه في بلده )إ  معدات المقاول من الموقع، و  شغال المؤقتة وزالة األإكلفة   - د
 عادتها الى بلده(، وإشريطة عدم تجاوز كلفة 

 

ذلك عند    شغال بصورة متفرغة، وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ األ  كلفة ترحيل مستخدمي المقاول و - ه
 نهاء هذا العقد.إ

 : اء بموجب القانون دخالء من مسؤولية األاإل ( 19/7)
"Release from Performance under the Law " 

بما في ذلك القوة  أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين )بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث   
و مخالفاً للقانون،  ألتزاماته التعاقدية مستحيالً  إليهما بو ك أجعل وفاء أحد الفريقين    (، ولكن ليس محصوراً بها   القاهرة و

داء أي التزام آخر بموجب العقد  أستمرار في  عفاء الفريقين من اإلإضى القانون الذي يحكم العقد الى  أو يؤدي بمقت
 و الحدث: أخر بذلك الظرف من أي من الفريقين الى الفريق اآلشعار إبعد  عندئذ، و

جحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي لكن بدون اإل  ، و داء أي التزام آخرأستمرار في  اإل  يعفى الفريقان من -أ 
 ، و خالل سابق بالعقدإ

  
حكام أن يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب  أيكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل   -ب

 نهاؤه بموجبها. إ( آنفاً، كما لو أن العقد قد تم 19/6المادة )
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 الفصل العشـرون 

 التحكيم  الخالفات و المطالبات و
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

 

 " Contractor`s Claims"                 : مطالبات المقاول  ( 1/ 20)

 
ضافية بموجب أي "مادة"  إية دفعة  أو  أ نجاز" و/  على تمديد في "مدة اإل  ه مستحقاً للحصولاذا كان المقاول يعتبر نفس

مهندس إشعاراً مبيناً فيه  ن يرسل الى الأمتعلقة بالعقد، فإنه يتعين عليه  سباب الو لغير ذلك من األأ من هذه الشروط،  
ن المطالبة.و الأ الحدث   ً أشعار في  رسال هذا اإل إيتعين    ظرف الذي أدى الى تكو  ذلك خالل    ، وقرب فرصة ممكنة عمليا
 .  و الظرف أ و وجوب درايته بذلك الحدث أ ( يوماً من تاريخ دراية المقاول 28تتجاوز ) مدة ال 

اول  لن يكون المق   ، ونجاز( يوماً تلك، فإنه لن يتم تمديد مدة اإل 28خالل فترة الـ )  ارشعرسال اإلإ خفق المقاول في  أإذا   
.  ؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة خليت مس أبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد    ، و ضافيةإ مستحقاً للحصول على أي دفعة  

 ".  حكام التاليـة مـن هــذه "المادةنبغي تطبيق األفإنه ي فيما عدا ذلك،  و

يقدم التفاصيل المؤيدة    ن أ  ، و ات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقدية إشعارأن يرسل  أ يضاً  أكما يتعين على المقاول   
 .  و الظرف المذكورين أ ذلك لكل ما له عالقة بالحدث  ، و للمطالبة

ثبات صحة المطالبة،  الت المعاصرة )المحاضر( مما قد تستلزمه الضرورة إلن يقوم بحفظ السجأ ينبغي على المقاول   
بمسؤولية  قرار ن يكون مضطراً لإلأدون   - يمكن للمهندس . و مقبول لدى المهندس و في أي مكان آخر أ إما في الموقع 

  ن يوعز الى المقاول أ و أ  / ن يرصد حفظ السجالت وأشعار بموجب هذه "المادة" إبعد تسلمه آلي   -صاحب العمل عنها 
،  تفحصها  طالع على السجالت ون يتيح للمهندس فرصة اإلأيتعين على المقاول    . وبمواصلة تدوين السجالت المعاصرة 

 ن يقدم له نسخاً منها )اذا طلب منه ذلك(. أ  و
 

الى    دىأ الظرف الذي    ( يوماً من تاريخ درايته بالحدث أو 42ن يرسل الى المهندس خالل )أ كما ينبغي على المقاول  
خرى يقترحها المقاول  أية فترة أو خالل أ  ن يكون قد درى به(،أن التاريخ الذي كان مفروضاً فيه  و م أ تكون المطالبة )

تمديد المدة و/    سس المطالبة و شاملة للتفاصيل المؤيدة أل   مفصلةً بصورة وافية و، مطالبةً  يوافق عليها المهندس  و
 : تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه دى الى أو الظرف الذي  أما اذا كان للحدث  ألمطالب بها. ضافية ا و الدفعة اإلأ

 
لة  - أ  ، و التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية تعتبر المطالبة المفص 

 
المقاول   - ب األإن يواصل  أيتعين على  المرحلية  المطالبات  التأخر  رسال  في كل منها مدة  مبيناً  خرى شهرياً، 

 غيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة.   المبلغ المطالب به، و و أ  المتراكم و/
 
الحدث    نتهاء اآلثار الناجمة عنإ( يوماً من تاريخ  28طالبته النهائية خالل ) يتعين على المقاول أن يرسل م - ج

 يوافق عليها المهندس.  أو الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول و

 

  أو   - خرى مؤيدة لمطالبة سابقةأو أي تفاصيل  أ  ،( يوماً من تاريخ تسلمه مطالبة ما42يتعين على المهندس، خالل )
عدم الموافقة   و أ ما بالموافقة إيرد عليها  ن يقي م المطالبة و أ - يوافق عليها المقاول خالل أي فترة يقترحها المهندس و 

نه يعتبر ملزماً بتقديم  إرغم ذلك، ف   و ،  خرى ضروريةأن يطلب أية تفاصيل  أ يضاً  أله    و  ،مع بيان تعليقاته مفصلة عليها
ن المطالبة قد  أ ي فريق اعتبار  لتزام يمكن ألمهندس بهذا اإل اذا لم يِف ال  رة، و سس المطالبة خالل تلك الفتأ رد ه على  

حالة المذكرات التي  ن يرفق بتلك اإلأعلى    خالف الى المجلس للنظر فيه،ألي فريق أن يحيل ال  تحولت الى خالف، و
 لتزامه. إ ن المهندس لم يِف بأ تثبت 

 
قاقها بصورة معقولة بموجب أي من  المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحن تتضمن كل شهادة دفع تلك أب يج
الصلة. أ ذات  العقد  لم   حكام  ال  أن   الى   و   ما  تقديم  اإل يتم  تثبت صحة  التي  الوافية  ف تفاصيل  المطالبة،  لكامل  ن  إدعاء 

 .  ثبت صحة ادعائه بشأنه ن يأالجزء من المطالبة الذي تمكن من ، يكون محصوراً بذلك استحقاق المقاول بشأنها
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ن يقوم  أ و  أ  تفاق على(، باإل3/5حكام المادة )ن يتصرف وفقاً ألأ  عاله،ألى المهندس خالل الفترة المحددة  يتعين ع 

 :  بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص

 ، و/ أو (8/4ضائها( بموجب المادة )سواء قبل أو بعد انقنجاز ) أي تمديد في مدة اإل (1 
 
 حكام العقد. أن وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب إ ضافية )الدفعة اإل  (2

 

اذا لم يلتزم المقاول    و   ،ضافة لتلك الواردة في أي"مادة" أخرى قد تنطبق على المطالبةإ   تعتبر متطلبات هذه"المادة"
ن وجد( أثر هذا  إمدى )  ن يؤخذ في االعتبارأخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي  أ  ""مادة   المادة" أو أية هذه"   حكام أب
ال  إ ضافية بصورة مالئمة،  إية دفعة  أو  أنجاز و/  مدة اإل  عند تقدير أي تمديد في  للمطالبةخفاق على التقصي المناسب  اإل

   . من هذه "المادة" أألولى ا بموجب الفقرة اذا كانت المطالبة قد تم استبعاده

 : تعيين مجلس فض  الخالفات )المجلس( ( 2/ 20)
"       Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) " 

ن يقوما  أيتعين على الفريقين    (، و 4/ 20حكام المادة ) عماال ألإ   فات من قبل "مجلس فض  الخالفات" يتم فض  الخال 
 .  المحددة في ملحق عرض المناقصةدة عضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المأ بتسمية 

 
شخاص ذوي تأهيل  أو محدد في ملحق عرض المناقصة من  عضاء كما هأ و ثالثة  أعضو واحد   يتكون "المجلس" من 

، فإن العدد  االتفاق من قبل الفريقين على ذلكلم يتم    عضاء" و اذا لم يكن قد تم تحديد عدد "األ  ( و عضاء مناسب )األ
 .  عتبر ثالثةي

 
خر  احد للحصول على موافقة الفريق اآلعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو وأاذا كان "المجلس" يتكون من ثالثة  

الذي يتم تعيينه رئيساً    و   على العضو الثالث،   تفاقبالتشاور مع العضوين المعينين لإلمن ثم يقوم الفريقان    ، و عليه
 .  للمجلس 

 
  سماء عضاء من بين األسماء األأنه يتم اختيار  إين مشاراً اليها في العقد، فاء مرشحنه اذا كانت هنالك قائمة أعض أعلى  

 .  في قبول التعيين كعضو في المجلس و غير راغب أالواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر  

 
الشروط  ار الى  عضاء الثالثة بحيث يش و كل عضو من األ أ الوحيد    عضو المجلس  تفاقية بين الفريقين وتتم صياغة اإل

ة تعديالت يتفق عليها  يأدخال  إ رفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد، مع  " المالخالفات   تفاقية فضإالعامة المتعلقة "ب 
 . فيما بينهم 

 
ء  و لكٍل من األعضاأ ر المكافآة لعضو المجلس المنفرد  عند االتفاق على شروط التعيين على مقدا  ن يتفق الفريقانأيجب  
 . ن الخبراء الذين يستشيرهم المجلسي م مقدار المكافأة أل يضاً على أ ، و الثالثة

لكنه ال يحق   بداء الرأي حوله،مر الى المجلس إل أ ي أحالة إي وقت، أاذا اتفقا على ذلك في  يجوز للفريقين مجتمعين،  
 .   خر ال بموافقة الفريق اآلإ  مرأ"المجلس" في أي   ي فريق أن يستشيرأل

 
بتأهيل مناسب )ليكون    و اشخاص بدالء و ألهما تعيين شخص  ، فيجوز  هذا النحو في أي وقتلفريقان على  اذا اتفق ا 

ي  التعيين يصبح نافذاً ف   ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فإن   عضاء المجلس. و أكثر من  أو  أ أو يكونوا بدالء( لعضٍو  
ستقالة  بب اإلو بس أ و الوفاة،  أ داء مهامه بسبب العجز  أ صبح غير قادر على  أو انه  أحالة استنكاف أي عضو عن العمل  

 نهاء التعيين. إ و أ

 

جراءات  عيين العضو البديل باتباع نفس اإلنه يجب تإلم يمكن قد تم تعيين البديل، ف   اذا حصلت أي من هذه الظروف و
 .  حكام هذه "المادة" أذلك بموجب   الموافقة عليه و   ، من حيث تسميته وتم من خاللها تعيين العضو االصيلالتي 
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ما    . و نفرادو المقاول باإلأ ليس من قبل أي من صاحب العمل    ، وتفاق الفريقين مجتمعينإأي عضو ب  نهاء تعيين إيمكن  

عندما    تنتهين مدة تعيين "المجلس" )بما في ذلك كل عضو فيه(  إ اق على خالف ذلك من قبل الفريقين، فتفلم يتم اإل
)ت صبح "المخالصة المادة  المنوه عنها في  ناف 12/ 14"  إالةذ(  الخاصة  ،  الشروط  النص في  اذا تم  اتفاقية فض  و  أ  

 . الخالفات على غير ذلك 

 :  "المجلس تفاق على تعيين "خفاق في اإلاإل ( 3/ 20)
"Board Adjudication Failure to Agree Dispute " 

 
 : الحاالت التالية تحديداً ت أي من  اذا انطبق

الفريقان  - أ  يتفق  المادة    لم  من  االولى  الفقرة  المحد د ضمن  الموعد  في  المنفرد  المجلس  عضو  تعيين  على 
 و أ (، 2/ 20)

 
خر( اذا كان "المجلس" يتكون من  خفق أي فريق في تسمية عضو ما )للموافقة عليه من قبل الفريق اآلأ - ب

 و أعاله، أ عضاء في الموعد المذكور أ ثالثة 
 
 و أعاله، ألم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث )رئيس المجلس( في الموعد المذكور  - ج
 

نتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس،  إ( يوماً من  42لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة ) - د
ستقالة  و بسبب اإل أ داء المهام  أ و العجز عن  أ و بسبب الوفاة  أ عضاء الثالثة للمجلس، بسبب استنكافه  حد األ أو  أ
بناًء على    -الرسمي المسمى في الشروط الخاصة الشخص    التعيين، فعندها، تقوم جهة التعيين أو  نهاء إ  و أ

  و   ،بتعيين عضو المجلس هذا - جراء التشاور الالزم مع كال الفريقين إبعد   طلب أي من الفريقين أو كليهما و 
قطعياً، كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافآة هذه الجهة أو الشخص الرسمي    يكون هذا التعيين نهائياً و 

  ه مناصفة. الذي قد تم تعيين
(20 /4 ) 

 (: من قبل مجلس فض  الخالفات )المجلس  اتخاذ القرار
" Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 

، بما في ذلك أي خالف  شغالعقد عن تنفيذ األو ينشأ عن الأخالف من أي نوع كان بين الفريقين، فيما يتصل  اذا نشأ   
حالة الخالف  إ  ي فريقو تحديد قيمة من قبل المهندس، فإنه يمكن ألأة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي  حول أي شهاد

،  المهندس  خر وشعار الى الفريق اآلرسال نسختين من ذلك اإلإاتخاذ قرار بشأنه، مع    " لدراسته و خطياً الى "المجلس 
 .  حكام هذه "المادة"حالة الخالف هذه تتم وفقاً ألإن يتم التنويه بأن أعلى   و

 
ً اذا كان "المجلس   و  حكام  حالة الخالف اليه وفقاً ألإ  شعار إنه قد تسلم  أ عضاء، فإن المجلس يعتبر  أ من ثالثة    " مكونا

 .  شعارتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا اإل" بالتاريخ الذي يهذه "المادة

مكانية الدخول الى الموقع  إن يوفرا أ  ، وضافية بدون توانٍ المعلومات اإلقدما الى المجلس كل ن يأ  يتعين على الفريقين  
يفترض    ، وس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخالف" لغرض تمكين المجل تسهيالت المناسبة مما قد يطلبه "المجلس ال   و

 ال يعمل كهيئة تحكيم.  ن المجلس أضمناً  
 

ية فترة  أ و خالل أ  شعاراً بإحالة الخالف اليه، إ( يوما من تاريخ تسلمه 84" خالل مدة ال تتجاوز )ن على "المجلسيتعي
ن  أ  ، ون يكون معلالأ  يشترط في هذا القرار  ، ون يتخذ قراره بشأنه أيوافق عليها الفريقان،    خرى يقترحها المجلس وأ

ً ي . و هذه "المادة" حكام أصداره عمالً ب إنه يتم أينوه فيه على   عليهما تنفيذه ما    يتعين  و   للفريقين  عتبر هذا القرار ملزما
ً إمن خالل    و أمراجعته بطريقة التسوية الود ية  حتى تتم    لم و  لم يكن قد جرى    ما   ، و جراءات التحكيم كما سيرد الحقا

شغال وفقاً  ن يستمر في تنفيذ األأة  نه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالإنهائه، فإ و  أ و نقضه  أ التخلي عن العقد  
 .  حكام العقدأل

  ن يرسل إشعاراً للفريق أ ( يوماً من تاريخ تسلمه للقرار،  28فعليه خالل )  "المجلس"   ر اذا لم يرض أحد الفريقين بقرا 
و حسبما يتفق  أ)( يوماً  84صدار قراره خالل فترة الـ ) إاذا لم يتمكن "المجلس" من    و   . خر يعلمه فيه بعدم رضاه اآل

ة  ( يوماً التالي28عندئذ يجوز ألي فريق خالل فترة الـ )   حالة الخالف اليه، إعليه خالفاً لذلك( من تاريخ تسلمه طلب  
 .  خر بعدم رضاه ن يعلم الفريق اآلأ ( يوماً المنقضية، 84لفترة الـ )



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

78 

 

 
كذلك التنويه على    ، و الرضى في ذلك اإلشعاراب عدم  سبأ  مر المتنازع عليه و في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان األ

 و   )20/7باستثناء ما يرد تالياً في المادتين ) . و حكام هذه "المادة" أصداره بموجب إنه يتم  أ
الرضى على  شعار بعدم اإل صدار إ التحكيم حول الخالف، اال اذا تم جراءات  إإنه ال يجوز ألي فريق المباشرة ب( ف 8/ 20(

 .  هذه "المادة"النحو المحدد في 

 
لم يصدر إشعار بعدم الرضا من أي فريق خالل    و  ،  صدار قراره المتعلق بأي أمر متنازع عليهإأما اذا قام "المجلس" ب 

 .  ملزما لكال الفريقين  " يصبح نهائياً و "المجلس  فإن قرار يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار،( 28)

 "Amicable Settlement"                       :التسوية الودية    ( 5/ 20)

 
، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخالف بشكل ودي  عالهأ (  4/ 20عماالً للمادة ) إ شعار بعدم الرضى  إ اذا صدر  

الخمسين من    اليوم السادس ولم يتفق الفريقان على خالف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد    ما   و
ً ، حتى لو لم تتم مشعار بعدم الرضىرسال اإل إتاريخ    .   حاولة تسوية الخالف بينهما وديا

 
(20 /6 ) 

   " Arbitration"            : التحكيــم 

  نهائياً و( بشأنه، مما لم يصبح  ن وجدإ"المجلس" )  الف ودياً، فإن أي خالف حول قرار م يكن قد تمت تسوية الخ ما ل 
   نه:إ ق الفريقان على غير ذلك، فما لم يتف بواسطة التحكيم الدولي(. و )  ملزماً، تتم تسويته 

 ، و (I.C.Cتتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ) - أ 
 عضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة، و أمن قبل هيئة تحكيم مكونة من ثالثة  تتم تسوية الخالف - ب
 (.  1/4تصال المحددة في المادة )جراءات التحكيم بلغة اإل إتتم  - ج

 
  و تقييم صدر أ راء  آو  أو تعليمات  أ تقديرات    أو ية شهادة  أتنقيح    مراجعة و  تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف و

هلية  ن ينزع األأعلماً بأنه ال شئ يمكن    فض  الخالفات فيما يتعلق بالخالف،عن مجلس    أي قرار صادر   ، والمهندسعن  
 .  بالخالفمر متعلق أدلة في أي أ و تقديم أ م هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته ماأعن المهندس من المثول 

 
الحجج التي سبق طرحها    و أ ة التحكيم بخصوص البينات  مام هيئأجراءات  عدم تقييد أي من الفريقين في اإل  كما ينبغي 

بي نه  للمجلس "  أي قرارٍ   شعار عدم الرضى، كما يعتبرإسباب المذكورة في  و األ أمام "المجلس" قبل اتخاذ قراره،  أ
 .  " مقبولة في التحكيم

قبل    بالتحكيم  المباشرة  بعد  أ يجوز  األ إو  تتأثر  أيجب  و    شغال،نجاز  ال  أو   التزاماتن  الفريقين  أو   أي من    المهندس 
 .  شغالثناء تنفيذ األأجراءات التحكيم  إ"المجلس" اذا تمت المباشرة ب

 : متثال لقرار "المجلس"عدم اإل ( 7/ 20)
" Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision " 

 نه : أفي حالة  

 ، و (4/ 20الفترة المحددة في المادة )شعار بعدم الرضى خالل إ لم يقم أي فريق بإرسال  - أ 
 ملزماً، و   ن وجد( نهائياً وإ صبح قرار "المجلس" المتعلق بالخالف المنظور )أ - ب
 متثال لهذا القرار، خفق أي فريق في اإلأ - ج

 
  متثال هذا الىن يحيل موضوع عدم اإل أ  – خرى قد تكون لهأجحاف بأي حقوق  بدون اإل  – االخر  عندئذ، يمكن للفريق

( المتعلقة بقرار المجلس و  4/ 20حكام المادتين ) أفي مثل هذه الحالة، ال تطبق    ( و 20/6التحكيم بموجب المادة ) 
 الودية. ( المتعلقة بالتسوية 5/ 20)

 : ترة تعيين )المجلس( نقضاء فإ ( 8/ 20)
 "Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "   

  لم يكن هنالك وجود  ، و شغالو عن تنفيذ األأ و مما هو ناشئ عنه  أ بين الفريقين فيما يتصل بالعقد    اذا نشأ أي خالف  
 :  سباب، فإنهو لغير ذلك من األ أ،  نقضاء فترة تعيينهإ "لمجلس" فض  الخالفات "سواء بسبب 

، الودية  ( المتعلقة بالتسوية 5/ 20)ال المادة    ، والمجلس  ( المتعلقة بقرار 4/ 20ام المادة )حك أال يتم تطبيق   - أ 
 و 

 (. 6/ 20) حكام المادة أن يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب أيمكن  - ب
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 الجــزء الثالـث  

 الشـــروط الخاصـــة  
 

 الفهرس 

 الصفحة  الشروط الخاصة  - أ الجزء الثالث 

 79 األحكـام العامة  األول 

 81 صاحب العمــل  الثاني 

 82 المهنــــدس  لثاالث 

 83 المقـــــاول  الرابع

 السادس 
 

 85 العمال  المستخدمون و

 86 المصنعية  المواد و التجهيزات اآللية و  السابع

 87 المباشرة و التأخيرات و تعليق العمل  الثامن 

 88 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع

 89 تسل م األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 الحادي عشر 
 ي

 90 المسؤولية عن العيوب 

 91 كيل األشغال و تقدير القيمة  الثاني عشر

 92 التعديالت التغيـيرات و   الثالث عشر 

 94 قيمة العقد و الدفعات  الرابع عشر 

 96 تعليق العمل و إنهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر 

 97 المخاطر و المسؤولية  السابع عشر 

 100 التأمـــــين  الثامن عشر

 101 المطالبات و الخالفات و التحكيم  العشرون 

 103 الشروط الخاصة اإلضافية   -ب 

 107 معلومات مطلوبة من المقاول  

 110 تفاقيات و البيانات نماذج العرض و الضمانات و اإل ج

 111 نموذج كتاب عرض المناقصة   1ج

 112 ملحق عرض المناقصة  2ج

 115 نموذج كفالة المناقصة  3ج

 116 نموذج اتفاقية العقد  4ج

 117 نموذج اتفاقية فض  الخالفات ) مجلس بعضو واحد (  5ج

 118 نموذج اتفاقية فض  الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء (  6ج

 119 شروط اتفاقية فض  الخالفات  

 121 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ (  7ج

 122 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب (  8ج

 123 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج

 124 اإلنجاز عند تسلم األشغال نموذج مخالصة عن دفعة  10ج

 125 نموذج مخالصة ) اإلبراء (  11ج

 126 نموذج التزامات المقاول  12ج

 127 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
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   الجزء الثالث : الشروط الخاصة
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فيذ نقطة التذاكر على الطريق القائم المؤدي الى منطقة رم ن ت بمشروع: الخاص
 

 . الشروط الخاصة -أ
 اإلضافية.  الشروط الخاصة -ب 
 . البيانات  تفاقيات واإل  الضمانات و  نماذج العرض و  -ج

 
     

ة في هذا الجزء  تعتمد الشروط الوارد  و  لموحد متمماً لجزء الشروط العامة،المقاولة ا يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد  
 . كشروط خاصة للعقد

يؤخذ به بالقدر    و  مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على    إن  
 . "المواد"أو يلغي أو يعد ل على تلك الذي يفسر أو يضيف  

 
 
 

 الشروط الخاصة      -أ
 

 األحكام العامة   -
 صاحب العمل  -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 العمال  المستخدمون و -
 المصنعية  المواد و  التجهيزات و -
 تعليق العمل   التأخيرات و  المباشرة و -
 االختبارات عند اإلنجاز  -
 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل -
 المسؤولية عن العيوب  -
 تقدير القيمة   األشغال وكيل  -
 التعديالت  التغيـيرات و -
 الدفعات  قيمة العقد و  -
 إنهاء العقد من قبل المقاول  تعليق العمل و  -
 المسؤولية   المخاطر و  -
 التأميـــن   -
 الخالفات والتحكيم  ، المطالبات  -
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 الفصل األول 
 األحكام العامة 

  "General Provisions   " 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : األشخاص الفرقاء و –(1/1/2المادة )

 
 : ( ما يلي1/1/2/2يضاف إلى البند ) 

 

 يعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد "  " و
 

 : ) إضافي ( –( 1/1/2/11البند )
 

 الموظف:
 

و يشمل ذلك العاملين لدى   ،حب العمل أو من يمثله صاحب العملالموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صا
 الشركات التي تساهم بها الحكومة. المؤسسات الحكومية و

 
 ( 1/1/3/1)البند 

 

 - :يستعاض عنه بالفقرة التالية ساسي الوارد في الشروط العامة ويلغى النص األ –
 
 :ساسيلتاريخ األا
 

ى ملحق عرض المناقصة عل   إال إذا تم النص في ( يوماً 14يداع عروض المناقصات بـ )اريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليعني الت
 . غير ذلك

 
 )إضافي(:  – (1/1/3/10)المادة 

 
 :المدة المعقولة

 

 أن يكون تبريرها مقبوالً  لتكون أكثر من تلك المدة فيجبإذا طرأت الحاجة   و ،أينما وجدتاً، ( يوم14المدة التي ال تزيد عن )هي 
 من صاحب العمل.

 
 : الدفعات المبالغ و –( 1/1/4المادة )

 

 : المادةبندان التاليان إلى نهاية يضاف ال
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 : الدفعات األخرى
 

مة مادية دفعها أي شيء ذو قي  غير المباشرة و  ستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وأتعاب اإل   هي جميع العموالت أو 
المثال ال الحصر وصفاً مفصالً لهذه الدفعات يشمل ذلك التصريح على سبيل    " وعلى دفعها إلى "اآلخرين   تفاقالمقاول أو تم اإل

، أو من قبل مقاوليه  اشر من قبل المقاول أو نيابة عنهأو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مب  فعها، سواء تم دسببها  األخرى و
عروض الخاصة بتنفيذ تقديم الذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى    ، ون موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهممن الباطن أو نيابة عنهم أو أي م

 اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً.  نفسها و ةعملية المناقصة/ المزاود هذا العقد أو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ) إضافي (  –( 1/1/4/14البند )
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الدفعات الممنوعة : 

هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ ذو قيمة  
وبغض النظر عما إذا كان   األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة،مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه  

 وكالئهم أو ممثليهم و نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم وذلك تم من قبل المقاول أو 
فيذ هذا " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنالتي تدفع إلى أي "موظف

 . برام العقد من أجل تنفيذه فعالً اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلالمزاودة  نفسها أو  /عملية المناقصة العقد أو

: التفسير -( 2/ 1) المادة

: الفقرة التالية إلى نهاية المادةتضاف 

ال  في" شروط  معقولكل  ربح  مع  كهذه  كلفة  "أي  عبارة  في  الربح  مقدار  يحدد  بنسبةعقد  الربح  يحسب  بحيث   "
 ج( (. -16/4هذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة ) والكلفة ")( من هذه 5%) 

 :اتفاقية العقد – (   6/ 1المادة )

: يستعاض عنها بالفقرة التالية تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي و

تفاقية بموجب م هذه اإلالمشابهة التي قد تتحقق على إبراغيرها من النفقات    كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع و"
 ."نافذة القوانين ال

الفصل الثاني 
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 صاحب العمل 
 "The Employer  " 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 : أفراد صاحب العمل –(  2/3مادة ) ال
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 
 
  للتعاون و، فإنه يجب تضمين عقودهم أحكاماً مماثلة  ملون في الموقع لصالح صاحب العملفي حالة وجود مقاولين آخرين يع"
 . ل بوجود هؤالء المقاولين اآلخرين"، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاولتزام بتوفير إجراءات السالمة اإل

 
 

 : الترتيبات المالية لصاحب العمل –(  2/4المادة ) 
 

 : ة المادةتضاف الفقرة التالية إلى نهاي
 

اق على المشروع خالل مدة بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنف" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل  
 .خصوصياته األخرى" طريقة تمويله و إال  إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع و ،اإلنجاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الفصل الثالث
 المهندس
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   "The Engineer  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

: صالحية المهندس واجبات و   –(  3/1المادة ) 

عليه الحصول   يتعين  ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة والمنوطة به تحديداً في العقد  يمارس المهندس الصالحيات
 : في األمور التالية إعالم المقاول خطي اً بذلك على موافقة صاحب العمل المسبقة و

 . إصدار التعليمات بتغيير .1

 .تمديد مدة اإلنجاز .2

 . تحديد تعويضات التأخير .3

. على تعيـين المقاولين الفرعيـين الموافقة .4

 . إصدار األمر بتعليق العمل .5

: المهندساستبدال     –(  3/4المادة ) 

يستعاض عنه بما يلي: يلغى النص األصلي و

المقاول ستبدال أن يشعر  ( يوما من تاريخ اإل28ال تقل عن )، فإنه يتعين عليه قبل مهلة  عتزم صاحب العمل استبدال المهندسا  إذا
للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين إذا كان    . وتفاصيل خبرة المهندس البديل  عنوان و  أن يحدد في إشعاره اسم و  ، وبذلك

المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ) المدعمة  14على  التفاصيل  من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان  ( يوماً 
 يه و ئيرتحب العمل باتخاذ القرار الذي  ، يقوم صاالتفاصيل المذكورة  لدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار و  العتراضه. و 

ً  يكون قراره نهائياً و  . باتا

: ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 

: جتماعات اإلداريةاإل

يتعين على المهندس في   ، و العملللمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور  "
، مع مراعاة أن إلى صاحب العمل  يسلم نسخة منه لكل من الحاضرين و  مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع و

 . أي منهم متوافقة مع أحكام العقد" وبة منتكون المسؤوليات عن أية أفعال مطل

الفصل الرابع
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 المقاول 
    "The Contractor  " 

ــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ضمان األداء –(  4/2المادة ) 

 
 : بالتالي ايستعاض عنه المادة األصلية والرابعة من  الثالثة و و أألولىيلغى نص الفقرات 

 
القبول إال  إذا نص على ( يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب  14"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )

لصاحب   يحق  بخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته و  . ويرسل نسخة من الضمان إلى المهندسأن    ، وخالف ذلك
 أن تقدم بها. العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق و

 
نموذج المرفق بهذه أن يقدمه المقاول حسب ال  داء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يكون ضمان األ  ينبغي

، كما يجب تعزيز أي ضمان يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخصإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه    . والشروط الخاصة
إذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون   . وقبل أحد البنوك المحلية المرخصة  صادر عن أي بنك أجنبي من

 . أن يكون مقبوالً لدى صاحب العمل ن ومرخصة للعمل في األرد صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة و
 

، أو أن يستبدل بها ضمان من قيمة العقد  %5اء لتصبح بنسبة  بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان األد
 . (%5تخفيض قيمة ضمان األداء إلى )، أو من قيمة العقد %5الح العيوب )كفالة إصالح العيوب( بواقع إص
 

قصة إلى أن ينجز المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المنا كما يتعين على  
تبين بأن  المقاول لن يكون مخوالً بتسلم أي من شهادتي   ، وى تاريخ النقضائهإذا احتوت شروط الضمان عل  . والمقاول األشغال

ً   28الحية أي منهما بمدة )الموعد النهائي لصاإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق   . فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان ( يوما
 . أو إصالح العيوب حسب واقع الحال الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال

 
 : المقاولون الفرعيون –(  4/4المادة ) 

 

 : إلى نهاية " المادة " يضاف ما يلي
 

يمة  ( من ق %33المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالها إلى المقاولين الفرعيـين هو )إن  الحد األقصى لمجموع  
على المقاول أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه    ، ومطلوباً بموجب العقدالعقد إال  إذا كان المقاول الفرعي    سعارالعقد المقبولة وفقاً أل

 . فرعي  عمل سينفذ من قبل أي مقاول  ولين الفرعيـين مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكلاألعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقا
، كما يتعين على المهندس المقاوالت الفرعيةصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود    على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس و

 .لعمل عن أية مخالفات بهذا الخصوصإبالغ صاحب ا التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاً و
 

النسبة التي يقررها مجلس فيتم اإللتزام ب،  من قانون مقاولي اإلنشاءات  16ة  في حال العطاءات التي تنطبق عليها أحكام الماد
 .الوزراء

 
 : إجراءات السالمة –(  4/8المادة ) 

 

 :ان التاليتان إلى نهاية المادةتضاف الفقرت
 
الوقتهنالك عدة مقاوليإذا كان    " الموقع في نفس  يعملون في  إجراءات السالمة المطلوبة من ن  قائمة  النظر في  إعادة  تتم   ،

 . "لتزامات صاحب العمل بشأنهاإفي هذه الحالة يتم تحديد  و ،المقاول
 

فقاً ألحكام كودات البناء وبها "المتعلقة    األمور  السالمة العامة و  لتزام بأمورالمهندس اإل  صاحب العمل و  و  لى المقاوليتعين ع
 . "الوطني

 

 
 : توكيد الجودة  –(  4/9المادة ) 
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صة  إذا قرر صاحب العمل أن  هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض المناق
ً لم يتم بيان ذن إ إيراد التفاصيل في وثائق العقد ف  ، وأو في الشروط الخاصة اإلضافية  . لك فال يكون نظام الجودة مطلوبا

 
 المواد التي يقدمها:  معدات صاحب العمل و  – (  4/20المادة ) 

 
ديمها إلى  يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتق

مينات في الشروط  التأ  لتوضيح نواحي المسؤولية و  يالت يتعين تحديد األحكام األخرىالتسهلبعض أنواع    و،  المقاول بصورة مفصلة
 .الخاصة اإلضافية

 

 
 : األمن في الموقع – (  4/22المادة ) 

 
 : الفقرة التالية إلى نهاية المادةتضاف 

 
لموقع المقاولين اآلخرين الموجودين في اكل من    ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وجد أكثر من مقاول في الموقعإذا توا"

 ."في الشروط الخاصة اإلضافية
 

 
 شغال المؤقتة )إضافية( : األ – (  4/25المادة ) 

 
 األشغال المؤقتة : 

 

الكميات   تشغيلها، في جدول  صيانتها و  إدامتها و  يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها و
 .مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدهاكما يتعين بيان أية أشغال  كبنود في قسم األعمال التمهيدية .
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الفصل السادس 
العمال  المستخدمون و

   "Staff and Labour " 
ــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: العمال تعيـين المستخدمين و  –(  6/1المادة ) 

: تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

المقاول مراعاة األنظمة و يتعين على  العمال    "  المتعلقة باستخدام  المحلية المرعية بخصوص    األجانب و القوانين  االلتزام باتباع القوانين 
 ". تصاريح العمل المتعلقة بهم اإلقامة و 

 :ساعات العمل –(  6/5المادة ) 

: لفقرة التالية إلى نهاية المادة تضاف ا 

لمدة ثماني ساعات عمل يومياً بحيث ال يستثنى يوم (  )السبت، األحد، االثنين، الثالثاء، األربعاء، الخميس  " تكون أيام العمل خالل األسبوع: 
 . األسبوعية " السبت من أيام العمل 

: مناظرة المقاول –(  6/8المادة ) 

: لفقرة التالية إلى نهاية المادة تضاف ا 

نه أ، أو  ة بطالقةيستخدموا هذه اللغ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن  تصاالتكد من حسن استعمال لغة اإلللتأ"
 . "مترجمين ل توظيف عدد مناسب من اليتعين على المقاو 

 : مستخدمو المقاول –(  6/9المادة ) 

ضافية. ما هو مدرج في الشروط الخاصة اإل ، حسب مؤهالت جهاز المقاول المنفذ لتحديد أعداد و 

 :) إضافية (  –(  6/12المادة ) 

: القوارض الحشرات ومقاومة  - أ

اإليتعين ع يتخذ  أن  المقاول في كل وقت  و لى  المستخدمين  الالزمة لحماية جميع  العاملين في   حتياطات  أذى    العمال  الموقع من 
أن    . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه و أن يقلل من خطرها على الصحة   ، والحشرات والقوارض

 . بما فيها استعمال مبيدات الحشرات ، ي سلطة صحية محليةيتقيد بأية تعليمات صادرة عن أ

: المشروبات الكحولية حظر تعاطي المخدرات و  - ب

قيام عماله و  أو يتغاضى عن  أن يسمح  أو   ، أو مخدرات  أي مشروبات كحولية  العمل  إلى موقع  أن يحضر  المقاول  يحظر على 
 . ها في الموقعخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطي مست عمال و  مستخدميه أو 

 : حظر استعمال األسلحة  - ج
يجب عليه    ، و ة أو مواد متفجرة يمنعها القانون، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخير المقاول أن يحضر إلى موقع العمل  على   يحظر

 . قعالذخائر في المو حيازة هذه األسلحة و مستخدمي مقاوليه الفرعيـين من  عمال و  مستخدميه و أن يمنع عماله و 

: يةلتزام بالعطل الرسماإل  احترام الشعائر الدينية و  - د

. الشعائر الدينية المتعارف عليها  أن يراعي  على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية و 
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 الفصل السابع  
 المصنعية المواد و التجهيزات اآللية و

  "Plant, Materials and Workmanship  " 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 : طريقة التنفيذ   –(  7/1المادة ) 
 
 

 
 . التالية إلى نهاية المادةالفقرة تضاف 

 
 
إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو المواد من "

 Eligible"  حسب ما هو منصوص عليه في بيان "دول المصدر المؤهلة  ،لتزام بذلكن شروط محددة فيتم اإلضم  أسواق محددة و

Source Countries .   
 

 
 

 :ختبار اإل   –(  7/4المادة ) 
 

 

 
ا فيها بمتبارات المنصوص عليها في العقد )فإن  المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االخ  المادة إيضاحا لما ورد في هذه

 . اإلنجازبعد (  أثناء التنفيذ والعامة المواصفات الخاصة و
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 الفصل الثامن 
 تعليق العمل  التأخيرات و المباشرة و

   "Commencement, Delays and Suspension  " 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :مدة اإلنجاز    –(  8/2المادة ) 

 

 . الفقرة التالية إلى نهاية المادةتضاف 
 
يتم  ا   إذا كانت  و" المناق تسلمها على مراحلألشغال سوف  المراحل كأقسام في ملحق عرض  فإنه يجب تحديد تلك  أو في ،  صة 

 .الشروط الخاصة اإلضافية"

 
 : برنامج العمل   –(  8/3المادة ) 

 

 
 . الفقرة التالية إلى نهاية المادةتضاف 

 
 . "مه إشعار المهندس بضرورة تقديمها تسل( يوماً من تاريخ 14يتعين على المقاول أن يقد م برامج العمل المعد لة خالل )"

 
 : تعويضات التأخير   –(  8/7المادة ) 

 
المناقصة   التأخير لكل قسم من األ ضافية على قيمو في الشروط الخاصة اإلأينص في ملحق عرض  كيفية    و  شغالة تعويضات 

 . احتسابها في حالة التراكم
 

 : ( ) إضافية – (  8/13المادة ) 
 

 

 : اإلنجاز المبكر مكافأة 
 
از المبكر حسب ما هو منصوص جمكافأة اإلن"  تكون قيمة ،  ت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكرإذا كان"

 " ضافيةم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة اإلفي حال وجودها فإنه يت و ،في ملحق عرض المناقصة عليه
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 الفصل التاسع
 اإلنجاز االختبارات عند 

    "Tests on Completion  " 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لتزامات المقاول: إ –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة.

 
كانت    إذا و إصـــدار شـــهادة تســـلم األشـــغال،على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل   "يتعين أن ينص في "المواصـــفات"

يجب أن تأخذ في الحسـبان أن  بعض أجزاء األشـغال  تسـلمها على مراحل، فإن  متطلبات االختبارات األشـغال سـوف يتم اختبارها و

 غير مكتملة".
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 الفصل العاشر

 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  
"Employers Taking - Over " 

 

 : أقسام األشغال تسلم األشغال و   – (  1/ 10المادة ) 
 

 يستعاض عنها بما يلي: ( إلى نهاية المادة وتعين على المهندس .....يى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) تلغ
 

 استعمالها   بحيث يمكن  و  المناقصة"،عرض    محدد في ملحق  ألشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هوا  عندما يتم إنجاز . أ

،  د اإلنجاز" المطلوبة بموجب العقدعن  "االختبارات  إجتازت  يتبين أنها قد   ، وأجلها بشكل مناسب  أنشئت منللغاية التي  

شعار تعهداً  على أن يرفق بهذا اإل(  شعاره إلى صاحب العملإإرسال نسخة من    وللمقاول أن يشعر المهندس بذلك )  فيجوز

 . مة خالل فترة اإلشعار بالعيوبالزأعمال متبقية بالسرعة ال بإنجاز أية إصالحات أومنه 

 . مهندس إلصدار شهادة تسلم األشغالالتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى ال شعار المشار إليه ويعتبر هذا اإل و

إلى  يقدم تقريراً بنتيجة كشفه    ، وعلى األشغال( يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف  14يقوم المهندس خالل ) .ب

أنها في وضع   ، فإما أن يشهد بأن  األشغال قد أنجزت وإرسال نسخة عنه إلى المقاول( وصاحب العمل خالل هذه المدة ) 

  إجراءالتي يترتب على المقاول استكمالها قبل    لمقاول يبين فيها األمورية إلى اتعليمات خط  أن يصدر  قابل للتسلم، أو

األشغال بشكل مقبول لدى   تصحيح  األعمال المتبقية و  الفترة الزمنية الالزمة الستكماليحدد للمقاول    ، وعملية التسلم

 .المهندس
 

اآل14مدة )  نقضاءإفي حال    )و العمل يقوم نفة الذكر دون أن يقدم  ( يوماً  بنتيجة كشفه إلى صاحب  المهندس تقريراً 

الطلب من المقاول باستكمال    ن يشكل لجنة تسلم األشغال أوأله    صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها و

 تحديد تاريخ التسلم(. جراء عملية التسلم واالعمال تمهيداً إل
 

ً (  21)  يقوم صاحب العمل خالل . ج أنها في   و   فيه بأن  األشغال قد تم إنجازها  الذي يشهدمن تسلمه تقرير المهندس )  يوما

عدد   على أن ال يتجاوزعاله أ( يوماً المشار اليها 14دة الـ )بعد انقضاء م( بتشكيل لجنة تسلم األشغال وضع قابل للتسلم 

ذلك    في أثناء  ول،  بالموعد المحدد لمعاينة األشغايبلغ المقاول   ( ويكون المهندس أحد أعضائها  و)  –عن سبعة  أعضائها

 .مخططات الزمة لتسهيل مهمة اللجنة جداول و بيانات و  يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف و
 

، فعندها  الفقرة )ج(( يوما المحددة في  21)شغال خالل فترة الـ  ب العمل عن تشكيل لجنة استالم األصاحفي حال تخلف  

مال  ( مع التزام المقاول التام باستك10/1حسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/  المشروع قد قد تم تسلمه )و  يجب اعتبار

 معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.  عمال الناقصة وجميع األ

من ثم تقوم بإعداد   ، ومن يفوضه   المقاول أو  المعاينة بحضور  أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء  (10)  تقوم اللجنة خالل .د

تسلم نسخ منه إلى كل من صاحب   ، والمقاول أو وكيله المفوض  يوقع عليه أعضاء اللجنة و  ، ومحضر تسلم األشغال

(  28)  التقرير خالل مدة أقصاها  إعداد  في حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة و  ، و المهندس  المقاول و  العمل و

ً يوماً من ت مهندس المشار اليه ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير الاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا

 . في الفقرة )ب( أعاله

محدداً   األشغال  شغال أن يصدر شهادة تسلم( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األ 7يتعين على المهندس خالل ) .ه

العقد،فيها   بموجب  األشغال  إنجاز  التاريخ هو  و   تاريخ  يتعين  يعتبر هذا  كما  بالعيوب،  اإلشعار  فترة  بدء  على    تاريخ 

التي يتعين على المقاول أن   اإلصالحات المطلوبة من المقاول و  المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاً باألعمال المتبقية و

 . شعار بالعيوبمحددة من بدء فترة اإلا خالل مدة ينفذه

 

  ( أيام من تاريخ توقيع التقرير و 7أن يتم ذلك خالل ) اعتراضه على تقرير اللجنة، على اته أويحق للمقاول إبداء مالحظ  .و

  تقديم تنسيبه إلى صاحب العمل يقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر و
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 الفصل الحادي عشر  
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
   "Performance Certificate"             :داء( شهادة األ11/9المادة )

 
 

 إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة:  
 
 
ً  و )  نتهاء الفترة المحددة(. إب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد  في حال تأخر صاح تعتبر األشغال مقبولة عقديا
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 الفصل الثاني عشر 
 تقدير القيمة كيل األشغال و 

"Measurement and Evaluation    " 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 : تقدير القيمة  – (  3/ 12المادة ) 

 

على قيمة   تفاقأن يقوم باإل  -(3/5حكام المادة )أعمالً ب  -المهندسنه يتعين على  إهو وارد خالفاً لذلك في العقد، ف   ما  باستثناء
حكام أو الذي يتم تقديره بموجب  أذلك باعتماد الكيل الموافق عليه    شغال، وو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود األأالعقد  

 بسعر الوحدة المناسب للبند.  عاله وأ( 12/2و  12/1المادتين )

مع    و  .ذا لم يكن هذا البند موجوداً، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابهإالوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد، ف يكون سعر  
 شغال في الحالتين التاليتين: ألنه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من اإذلك ف

و أي جدول أ( من الكمية المدونة في جدول الكميات  %25لى )ع  أوينقص  ختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيدا ااذ  (  1)      -أ
 آخر، و 

( من قيمة العقد المقبولة،  %2كان حاصل ضرب التغي ر في الكمية بسعر الوحدة المحد د في العقد لهذا البند يتجاوز )  ( 2)     
 و 

 (، و %1) يتجاوزعلى تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما  ثر مباشر)بالزيادة أو النقصان( أكان الختالف الكمية هذا   ( 3)    

 و أنه بند "بسعر ثابت"، أليه في العقد على إشارة (  إن هذا البند لم تتم اإل 4)      

 حكام الفصل "الثالث عشر" و  أ بموجب  غييرتن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بأ ( 1)   -ب

 نه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و  أ ( 2)  

ن العمل  أو أ ،ن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقدنه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب ألأ ( 3)  
 ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

 
مور الموصوفة في الفقرتين  األ   ثر أمع تعديالت معقولة لشمول    سعار بنود العقد ذات الصلة،أيتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من  

  منها.عاله حسبما هو واجب للتطبيق أ)أ( و/ أو )ب( 
 
كلفة المعقولة لتنفيذ العمل  نه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد فإ  و

 خرى ذات عالقة.أمور  أية أخذ في االعتبار مع األ ليها ربح معقول وإمضافاً 
 
ن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت أو تقديره فإنه يتعين على المهندس  أتفاق على سعر الوحدة المناسب  ن يحين وقت اإلألى  إ  و
 غراض شهادات الدفع المرحلية. أل

 
 



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

94 

 

 الثالث عشرالفصل 
 التعديالت التغيـيرات و 

"Variations and Adjustments    " 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 
 
 

 : التعديالت بسبب تغير التكاليف  – ( 13/8المادة )
 

بما عنه    يستعاض  ، و( إلى نهاية المادةالتعديل ....يتم احتساب  التي تبدأ بـ )  األساسي من الفقرة الثالثة و  يلغى النص
 : يلي
 
 

 ية: يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقاً لألسس التال 
 

الواردة    والدائمة    لتي تدخل في صلب األشغالاالمحددة في جدول بيانات التعديل    المواد   في أسعار  حصل أي تغيـير  إذا - أ
فإن  أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب أي    ،بعد موعد التاريخ األساسي  في جدول بيانات التعديل

 : يليتعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لما  
 

 اد المسع رة من قبل الدولة و/ أوعلى قرار حكومي بالنسبة ألسعار المو إذا تم التغيـير بناءً  .1
 

" بعد األخذ برأي إحدى اللجان  اإلسكان   وزارة األشغال العامة و"  على النشرات الدورية التي تصدرها  بناءً  .2
ال المقاوالت  الميكانيك،األ  ، رئيسية )الطرقالفنية الدائمة المختصة لكل مجال من مجاالت    بنية، الكهرباء، 

رة من قبل الدولة يتم تكليفها من قبل  ذلك بالنسبة ألسعار المواد غير المسع    ( و الصرف الصحي  المياه و
 : تتضمن ما يلي نقابة المقاولين، ويكون أحد أعضائها مندوباً عن   اإلسكان و وزير األشغال العامة و

 

مبيناً فيها    سعارة محلياً حسب فترات التغير في األأسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المصنع -
 . قبل الشركات المنتجة لهذه الموادسعار المواد المعلنة من أاستناداً إلى  األسعار  تاريخ تغيـ ر

 

ات مبيناً فيها  أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المستوردة من خارج المملكة حسب النشر -
تغيـير المع  األسعار  تاريخ  إلى  الرسميةاستناداً  الجهات  من  المقدمة  أو  مثل    لومات  الجمركية  البيانات 

 . غيرها من البيانات بلد المنشأ أوسعار أ  عتمادات أواإل
 

، يتم التعديل في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو  من الشروط العامة  (13/8بالرغم مما ورد في المادة )  .3
سم من المقاول  يحلى أو  إ بحيث يضاف   النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

 الناجم عن تغي ر األسعار.  فرق أسعار المواد 
 

( المادة  تطبيق  عن  ناتج  فرق  أي  السعر  في  التعديل  هذا  يشمل  ال  أن  ً آ  (13/7على   الفقرة    كذلك  و  نفا
(13/8–  ً  . اإلسكان  يتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة و  ، وب( الحقا

 

بالتعويضات    المشمولة  ودة بالفقرة )أ( أعاله والمحددة في جدول بيانات التعديل المقص  المواديتم تحديد   -
و  يتناسب  بيان   بما  جداول  في  المدرجة  المواد  بين  من  المشروع  عرض  طبيعة  ملحق  في  التعديل  ات 

 . المناقصة
 

يعلنه  و اليورو مما  أالنقصان مقابل الدوالر االمريكي  و  أ سعار صرف الدينار سواء بالزيادة أي تعديل في  حصل أ  إذا -ب
علنة قبل يوم واحد  سعار المادرة عن البنك المركزي عن تلك األحسب النشرة اليومية الص  البنك المركزي في المملكة 

مريكي  قابل الدوالر األسعار تبادل الدينار مأحسم منه فرق  ال  فيتم تعويض المقاول أو  يداع العروض،من آخر موعد إل
،  المشتراة من األسواق األجنبية   التجهيزات التي تدخل في صلب األشغال الدائمة و  عند دفع أثمان المواد و  أو اليورو

 : ستحقاقات بالدينار األردنيراعاة الشروط التالية عند دفع اإليقتضي في هذه الحالة م و
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يداع  ساسي إلالتبادل اعتباراً من التاريخ األ  لسعراألساسية    من القيمة  %2عن    يقل التغي ر في السعرأن ال   .1
 . العروض

 

  و التعويض ألتغي ر في االسعار لغايات الحسم  يتم احتساب ا  أن يتم حصر كميات المواد المحض رة في الموقع و  .2
افات  بحيث ال يدفع فرق للفاقد أو اإلض  األشغال بعد تاريخ تغي ر سعر تبادل العملة و  عن الكميات الالزمة إلنجاز

 . تلك المواد أو التجهيزات اآللية في
 

 . األرباح و ل أي تعويض عن المصاريف اإلداريةال يحسب للمقاو .3
 

  % 0.5عن    غال المتعلق بها في جدول الكمياتالسعر في أي مادة تقل قيمة بند األش  أي أثر لتغي ر  ال يحسب .4
 . ائة من "قيمة العقد المقبولة"نصف بالم 

 

بالعمالت   تهاستحقاقا  من  على أي مقاول يتقاضى جزءاً   عالهأ عليها في الفقرة )ب(  التعويضات المنصوصال تطبق   - ج
 . األجنبية

 

المحروقات الالزمة لتشغيل معدات المقاول في األشغال المستخدمة في المشاريع اإلنشائية عن    إذا تغيرت أسعار -د
نود العقد ذات الصلة  فيتم تعديل أسعار ب  واحد من آخر موعد إليداع العروضاألسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم  

اإلسكان بناًء على    شغال العامة واأل  ذلك وفق معادالت يصدرها وزير  النقصان حسب طبيعة الحال و  بالزيادة أو
 . ( من هذه المادة 2-تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة )أ

 

ائية  اإلسفلت المستخدمة في المشاريع اإلنش   إذا تغيرت أسعار  ساسي،الفقرة )أ( حول التاريخ األ  بالرغم مما ورد في -ه
و النقصان حسب  أبنود العقد ذات الصلة بالزيادة    سعارأ   تعديل   يداع العروض، فيتمقبل يوم واحد من آخر موعد إل

 .  سكان اإل  شغال العامة وها وزير األذلك وفق المعادلة التي يصدر طبيعة الحال و
 

دة للمشروع لغايات تنفيذ  على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتوريد المحروقات المور  )د(  تطبق الفقرة -و
 . األشغال

 
  ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشائية الرئيسية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة إلنجاز األشغال، و     -ز  (1)

 أن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.
 

 
  

   26/2/2012تاريخ  (6/11/1/4954) ذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم التعديالت بسبب تغير التكاليف و –(13/8ديل الفقرة )ز( من المادة )( تم تع1)
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 الدفعات  قيمة العقد و 
"Contract Price and Payment " 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الدفعة المقدمة  –  (14/2المادة )
 

 المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها:  ى المشاريع التي ينص في ملحق عرضتطبق هذه المادة عل
داد الدفعة الذي يتم عنده استر   إلى ذلك الوقت"  تنتهي ب  و  رداد قيمة الدفعة المقدمة ......تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ ب "يتم است

 يستعاض عنها بالتالي:  و "بالكامل المقدمة
 

 ة من المقاول على النحو التالي: يتم استرداد قيمة الدفعة المقدم
 . % من قيمة كل شهادة دفع"10بنسبة  د قيمة الدفعة المقدمة على أقساط"تسد

 

 :ضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يليي  
  من تاريخ إستكمال المقاول تزويد   من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين  %5فعة المقدمة بنسبة  يتم صرف القسط الثاني من الد

 .رة فعلية بموجب شهادة من المهندسالمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصو التجهيزات و  و الموقع بالمعدات
، فإنه يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة  نطاق المشروعلمقدمة ألغراض خارج  إذا ثبت لصاحب العمل أن  المقاول استغل الدفعة ا"

 . ظر عن أي معارضة من جانب المقاول"الدفعة المقدمة فوراً بصرف الن

 
 : رحليةتقديم طلبات الدفع الم  –( 14/3المادة )

 ضاف إلى نهاية المادة ما يلي: ي  
 .المهندس بصورته المكتملة"ف إلى " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكش

 

 : الدفعات المتأخرة  –( 14/8المادة )
 : يستعاض عنها بما يلي هذه المادة ومن  أألولىتلغى الفقرة 

على قانون أصول المحاكمات   ان بموجب أي تعديالت يتم إدخالهايتم تعديلها بالزيادة أو النقص  ( و%5)   التمويل بنسبة  " تحسب نفقات
 . دفعها بالعمالت المحددة لها"ين يتع المدنية و

 
 : رد المحتجزات  –( 14/9المادة )

 

 يستعاض عنه بما يلي: يلغى النص األساسي و
قيمة المحتجزات إلى   تجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل من المبلغ المح  (%50موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )  إذا تمت  
 . ملحق عرض المناقصةقصى المحدد في ( من الحد األ60%)

عند تقديم ضمان إصالح  الكفالة الخاصة )في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله( بعد تسلم األشغال و  يتم رد كامل قيمة المحتجزات و
  .(العيوب )كفالة إصالح العيوب

 
 كشف دفعة اإلنجاز )عند تسلم األشغال(:   –( 14/10المادة )

 ضاف الى المادة: ي  
الشروط    عند   المقاول  على  يتعين  و بهذه  المرفق  النموذج  حسب  بالمخالصة  إقراراً  يقدم  أن  الدفعة  هذه   تسلمه 

 . ((10  –)نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم )ج
 

 المخالصة:   –( 14/12المادة )
 

 ضاف ما يلي بعد مصطلح )ضمان األداء(:ي  
 الحال( حسب واقع  )أو ضمان إصالح العيوب،
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 الفصل السادس عشر
 إنهاء العقد من قبل المقاول تعليق العمل و  

"Suspension and Termination by Contractor    " 
 
 

 : لمقاول في تعليق العملحق ا  – ( 16/1المادة )
 

 : يستعاض عنها بما يلي تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة و 
 
 

المستحقة    تقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعاتلم ي  (، أو14/6دفع بموجب أحكام المادة )   تصديق أي شهادةالمهندس في    خفقأ"إذا  
إلى صاحب العمل أن   ( يوماً 21)  شعار بمهلة ال تقل عن إبعد توجيه    –للمقاول  ، فإنه يجوز(14/7عمالً بأحكام المادة )  للمقاول

محتوى اإلشعار   الدفعة المستحقة حسب واقع الحال و  أو  سلم المقاول شهادة الدفع،ما لم يت  أن يبطئ عملية التنفيذ(  يعلق العمل )أو
 . المذكور"

 
 

ال بحقه في  ، و(14/8) قد تتحقق له بموجب أحكام المادةاستيفاء نفقات التمويل التي  يجحف بحقه في ال هذا، المقاول إن  إجراء
 .(16/2إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ) 

 
 
، فإنه يتعين عليه أن يستأنف قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء تسلم المقاول الحقاً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة لهإذا 

 .عملياً  سرع وقت ممكنبأ العمل المعتاد و
 

 
 : تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة

 
عن   العقد أن يعلم صاحب العمل ( من14/3شهادة الدفعة بموجب المادة )( أيام من تاريخ تقديم طلب  3خالل )  المقاول و  على

 .إلى المهندس "شهادة الدفعة" تاريخ تقديم طلب
 

 

 
 : د من قبل المقاولإنهاء العق  – ( 16/2المادة )

 
 

العشرين   في السطر الثاني و، ز(  وو(، تعد ل الحالتان )  –المتبقية من )أ  ترقم الفقرات  . والفقرة )أ( من حاالت إنهاء العقد  تلغى
 .و(إلى )هـ، 
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 الفصل السابع عشر

 المسؤولية المخاطر و 
"Risk and Responsibility     " 

 
 : ف المواد التالية في نهاية الفصلتضا 

 
 

 : إضافية( )  –( 17/7المادة )
 الضمان اإلنشائي للمشروع : 

 

من   ( 791– 788ي للمشروع وفقاً ألحكام المواد )الضمان اإلنشائعن    مدة عشر سنوات المقاول مسؤوالً ل  يكون 
 . القانون المدني األردني 

 
 : إضافية( )  –( 17/8المادة )

 استعمال المواد المتفجرة 
 

المختصة  السلطة    القوانين الصادرة عن  األنظمة و   التقيد بتعليمات المهندس و  حتياطات واإل  ينبغي على المقاول اتخاذ اإلجراءات و
التزاماته الواردة في هذا   غير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ  تخزينها و  نقلها و  في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة و

 . تخزينها نقلها و التي يوجد خطر في استعمالها و جميع المواد القابلة لالشتعال أوعلى  ينطبق هذا ، والعقد
 

المصادر ذات العالقة قبل قيامه    مع مختلف السلطات و  إجراء جميع االتصاالت  لذلك، و  التصاريح الالزمةين  على المقاول تأم  ينبغي
كما عليه أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات .  لرسمية التي تعطى له بهذا الشأنأن يتقيد بالتعليمات ا  عليه  بأعمال التفجير و

اإلجراءات ال تعفي   أعمال التفجير، مع العلم أن  هذه الترتيبات و  ل المتفجرات ونق  اإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن و  و
 . التعليمات المتعلقة بالتفجيرات األنظمة و التزاماته وفقاً للقوانين و المقاول من أي من مسؤولياته و

 

 : ( )إضافية  –( 17/9المادة )
 الرشوة : 

 
الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها ألي من جهاز صاحب العمل  إن  ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه  

 ي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل،غيره من العقود الت  هذا العقد و  و الجهاز التابع له يكون سبباً "كافياً" إللغاءأو المهندس أ
حكم الرشوة أي عمولة أو هدية تمنح ألي من صاحب العمل أو المهندس يعتبر في    هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك و

، لى أي تعديل أو تبديل في األشغال، أو على مستوى المصنعية، أو للحصول على أي انتفاع شخصي أو مستخدميه بقصد الحصول ع 
يمكنه خصم قيمة   لهذا السبب و  لصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد   و

 . ق للمقاول بذمته أو من ضماناتهذلك من أي مبلغ يستح
 

 : الدفعات األخرى  –( 17/9/1المادة )
 
التي تم دفعها أو    " وذا العقد بجميع "الدفعات األخرىلقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق به . أ

سببها سواء تم دفعها أو كانت    المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى و  على  اآلخرين وعلى دفعها إلى    تم االتفاق
ذلك فيما    و  ممثليهم، وكالئهم أو  أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو  ، غير مباشر من قبله أو نيابة عنه  ستدفع بشكل مباشر أو 

حالة على المقاول أو اإل  عملية المناقصة/ المزاودة نفسها أو  أوالخاصة بتنفيذ هذا العقد    إلى تقديم العروض  يتعلق بالدعوة
   .ام العقد أم من أجل تنفيذه فعالً التي تجري إلبر المفاوضات

يتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل   كما و      
 . إلزامه بالدفع أيهما يحدث أوالً  ذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى والمثال وصفاً 
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المادة أن يتخذ أياً من اإلجراءات التالية   من هذه  مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )أ( لصاحب العمل في حال حدوث أي    يحق  .ب

 : ذلك بمحض حريته واختياره  أو جميعها و
 

 .( من العقد15/2المادة ) ة نصوصهي هذا العقد مع مراعاأن ين .1
2.  ً  . يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا
يقر المقاول  على الفور مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى و  المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل و  أن يطالب  .3

 .تجابة الفورية لمثل هذه المطالبةسعلى اإل لبند بموافقته غير القابلة للنقضبموجب هذا ا
 

الفقرة )ب( ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه  مع مراعاة الفقرة )د
 .مجموع مبالغ الدفعات األخرى لن يتجاوز )ضعفي(

 
لى أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص  يوافق المقاول ع . ج

( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين ماثلة لتلك الواردة في الفقرات )أهذا العقد مواداً م 
صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء  المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد  

مطابقة   كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة و  الموردين أو المستشارين،  المقاولين من الباطن أو
 .ه المواديثبت أنها مشتملة على هذبما  تفاقيات بمجرد التوقيع عليها وألصل هذه اإل

 
  كانت القوانين   لدفعات األخرى إذاأعاله يضفي صفة المشروعية على أي من ا  ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة  ال يجوز .د

النافذة تمنعها  و المنصوص  ، واألنظمة  العمل  المادة  أن  حقوق صاحب  في  باإل  عليها  تترتب    ضافةهي  قد  إلى أي حقوق 

 .األنظمة النافذة في المملكة بموجب القوانين ولصاحب العمل أو أي طرف آخر  
 
 . لعمل به حتى بعد إنهاء هذا العقديتم ا يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً و .ه
 

 : الدفعات الممنوعة –( 17/9/2) المادة 
 

 

لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من  تعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه    لقد صرح المقاول و . أ
،  تم من قبل المقاول أو نيابة عنه  عما إذا كان ذلك قد  بغض النظر  ، و سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  "الدفعات الممنوعة"

ك على يشمل ذل  إلى صاحب العمل و  موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم،ن  أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي م
ذلك على سبيل المثال إلى تقديم  " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال و"موظف سبيل المثال ال الحصر أي

أو المفاوضات التي تجري    اإلحالة على المقاول  فيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/ المزاودة نفسها أوالعروض الخاصة بتن
 . ام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً إلبر
 

  أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة و  يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو  كما يتعهد المقاول بأن ال
" وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف  ه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أوسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاولي

 . د أو تجديده أو تمديده أو تنفيذهفيما يتعلق بتعديل هذا العق
 
 

( من هذه المادة أن يتخذ أياً من اإلجراءات التالية  مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )أحال حدوث أي    يحق لصاحب العمل في .ب
 . اختياره ذلك بمحض حريته و أو جميعها و

 
 

 .( من العقد15/2ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )أن  .1
 . )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي .2
المقاول   يقر  و  مبلغ الدفعات األخرى  على الفور مبلغاً يساوي )ضعفي(  أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل و .3

 . تجابة الفورية لمثل هذه المطالبةسوافقته غير القابلة للنقض على اإلبموجب هذا البند بم
 

( ألول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )بدناه يصرح الفريقان بأن  مجموع المبالغ التي يحق للفريق اأ  مع مراعاة الفقرة )د(
 .في مجموع مبالغ الدفعات الممنوعةلن يتجاوز ضع
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  المستشارين فيما يخص   قاولين الفرعيـين أو المجهزين أوالمقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع الم  يوافق . ج
الفقرتين    عن نصوصعلى أن ال تقل هذه المواد في شدتها  )ب( أعاله )  ماثلة لتلك الواردة في الفقرات )أ( وهذا العقد مواداً م
لمواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من ( شريطة أن تنص هذه االمشار إليهما

  ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة وعيـين أو الموردين أو المستشارينهؤالء المقاولين الفر
 . هذه الموادبما يثبت أنها مشتملة على  مطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها و

 
 فعات الممنوعة إذا كانت القوانين ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الد .د

إلى أي حقوق أخرى قد   باإلضافةمنصوص عليها في المادة أعاله هي حقوق الفريق األول ال أن ، و األنظمة النافذة تمنعها و
 األنظمة النافذة في المملكة.   تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين و

 
 .هذا العقد يتم العمل به حتى بعد إنهاء يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً و .ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الثامن عشر 
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 التأمين  
  "Insurance    " 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 : للتأميناتالمتطلبات العامة   – ( 18/1المادة )

 

 : ضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يليي  

 

 ص على المسؤوليات المتقابلة بوليصة التأمين شرطاً ين، كما ينبغي أن تتضمن الطرف المؤمن يكون المقاول هو -

 . (Cross Liabilitiesن منفصلين في اتفاقيات التأمين )المقاول باعتبارهما كياني من صاحب العمل و لكل

 

 

 : معدات المقاول  التأمين على األشغال و   – ( 18/2المادة )

 

 :ضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يليي  

 

 .( من قيمة العقد المقبولة"%115افات المتحققة عليها بما يعادل )اإلض ستبدالية والقيمة اإل" تعتبر 

وسوف يكون هذا تصميم االشغال  ؤولية المهنية لتغطية مخاطر االهمال المهني في  يتعين على المقاول ان يبرم تأمينا على المس

واليحق له انهاء التامين المذكور اعاله اال بعد اخذ موافقة صاحب ( من قيمة العقد المقبولة  %115التأمين بما اليقل عن )

 العمل . 
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 الفصل العشرون 
 التحكيم   المطالبات ، الخالفات و    

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 

 : تعيـين مجلس فض الخالفات   – ( 20/2المادة )
 

االخيرة الفقرة  بـ  و  تلغى  تبدأ  تعيينإ)يمكن    التي  بـ   و  (نهاء  نافذاً   تنتهي  العامة  الشروط  و)من  عنها  (   يستعاض 
 بما يلي:

 

يتفق ما لم    " ونفرادأي من صاحب العمل أو المقاول باإلليس من قبل    وعضو باتفاق الفريقين مجتمعين "  نهاء تعيين أيإيمكن  
 ( تنتهي: ن مدة تعيين المجلس )بما في ذلك كل عضو فيهإالفريقان على غير ذلك، ف 

 

محال الى المجلس للنظر فيه،   ن لم يكن هناك أي خالفإشغال،  ريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم األ( يوماً من التا60بعد ) -أ
 وأ

 

متعلقة   الى المجلس و  ةنجاز اذا كانت هناك خالفات محالقاول بتقديم المخالصة عن دفعة اإل( يوماً من قيام الم30بعد ) -ب
يتعين على المجلس في   و  ق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك. اذا اتف  إال(  بمطالبات قدمها المقاول )بموجب شروط العقد

 .لحالة إصدار قراره ضمن هذه المدةمثل هذه ا
 

شعار بالعيوب، ففي رار المجلس في عمله خالل فترة اإلاستم  الفريقان على اذا اتفق    ، وء فترة االشعار بالعيوبعند انقضا -ج
 . م تخفيض بدل االستبقاء الى النصفهذه الحالة يت

 

 :تعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي، تطبق االحكام المحوالفي كل األ
 

 .واحدن دينار يشكل المجلس من حكم ( مليو1.5عن ) ذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل ا .1
 

المقبولة" ) .2 العقد  ي شَكل المجلس من ثالثة  1.5اذا تجاوزت "قيمة  على الرغم مما ورد في  أو    .عضاءأ( مليون دينار، 
 .الفقرتين )أ و ب(

 

 : Arbitration  التحكيم   – ( 20/6المادة )
 

 : يستعاض عنها بما يلي ( و(1/4المحددة في المادة )تصال تنتهي )بلغة اإل ( ولم يكن قد تمما التي تبدأ بـ ) تلغى الفقرة األولى و
ً   مما لم يصبح نهائياً و  "المجلس" بشأنه  ف ودياً، فإن  أي خالف حول قرارم يكن قد تمت تسوية الخالما ل" تتم تسويته    ملزما

 ً  : بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي نهائيا
 

 على تطبيق قواعد تحكيم أخرى(.  ما لم يتفق الطرفاناألردني النافذ )تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم  -أ
 

 ، و ون بموجب القانون الواجب التطبيقتشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعين -ب
 

 . (1/4تصال المحددة  في المادة ) تتم إجراءات التحكيم بلغة اإل -ج
 

 :  "المجلس" انقضاء فترة تعيـين   – ( 20/8المادة )
 :تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي

 

 . المتعلقة بقرار المجلس ( و20/4ال يتم تطبيق المادة ) -أ
 

 ( من هذه المادة لتصبح كما يلي: تعد ل الفقرة ) ب 
 

ا هو كم  الودية وحالة الخالف الى التحكيم بعد محاولة التسوية  إ( يحق الي من الفريقين  20/5ادة )بالرغم مما ورد في الم   -ب
 . (20/5مشار اليه في المادة )
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 ة اإلضافي الشروط الخاصة -ب

 
 
 

Supplementary Particular Conditions 
 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء .  *

وحسب ما هو موضح بوثائق العطاء تنفيذ نقطة التذاكر على الطريق القائم المؤدي الى منطقة رم اعمال تصميمم و يتضمن المشروع           
 . جداول الكميات المرفقةالمخططات االسترشادية و و 

 على المناقصين أخذ بعين االعتبار ما يلي :.

ان اولوية الوثائق على الرغم من الـصيغة التي ورد  يياا بالوثائق ا  ان  يقق لـصاقا العمل و/ او الماندا اـصدار   .1

قسـا مقتضـيا  العمل ومتطلبا  صـاقا العمل والمصـلقة العامة تفيد باعادت ترتيا ا ولوية اسـتناداك لذل   تعليما   

    مالية او قانونية نتيجة ذل  .و يقق للمقاول با عتراض او المطالبة باي تعويضا

أي اعمال وردت في جداول الكميات ولم ترد في المواصـــفات الخاصـــة تعتبر جزء ال يتجزء من المشـــروع ويجب تســـعيرها من ضـــمن األعمال   .2
 .والمقاول ملزم بتنفيذها حسب تعليمات المهندس 

 ( يوم.175مدة تنفيذ االعمال ) .3
ــروط دفتر عقد   .4 ــع هذا العطاء لشــــــ ــائية بجزأيهيخضــــــ ــاريع األنشــــــ الطبعة الثانية المعدلة   2010لعام      المقاولة الموحد للمشــــــ

ــكان 2013 ــغال العامة واالســ ــادرة من وزارة االشــ ــغال العامة -والتعديالت الصــ ــادر عن وزارة األشــ دائرة العطاءات الحكومية الصــ
ــان , و ناام اللوازم واالشغال رقم ) سلطة منطقة العيبة االقتصادية الخاصة والتعليمات  المعمول به في 2001( لسنة 4واإلسكـــ

  2022( لســنة 8الصــادرة بموجبه والتشــريعات النافذة المفعول في المملكة األردنية الهاشــمية )وناام المشــتريات الحكومية رقم )
د من شــروط عامة ( من الدســتور والتعليمات المنبثقة من الناام نفســه( وجميع ماور 120( و)114الصــادر بمقتضــى المادتين )

وخاصـــــــــة في عقد التجهيزات )تصـــــــــميم وتنفيذ( ط  الســـــــــارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات وتعديالت  
والـغاءات  شـــــــــروطـًا عـاـمة لـهذا العطـاء وأن تـقديم عرض المـناقص يعتبر التزاـمًا مـنه ـبأـنه ـقد اطلع عليـها وتفهمـها وقـبل بجميع 

 بنودها .
 ناام توكيد الجودة ) إن كان مطلوبًا ( .  –(  9/  4المادة )   *

 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.  –(  20/  4المادة )   *

حسب ماهو  ( يومًا الى )42بالنسبة لاروف هذا المشروع ط تعدل مدة ) –مباشرة العمل   –(  1/  8المادة )   *
 ( .   8/1وارد في ملحق عرض المناقصة فيما يتعلق بالمادة 

 مدة اإلنجاز    –(  2/  8المادة )   *
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 تعويضات التأخير .  –(  7/  8المادة )   *

 التعديالت بسبب تغير التكاليف  – (   8/    13*          المادة )  

 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :
ــية    " ــعار المواد الرئيســ ــم منه في حالة انخفاض أســ ــعار المحروقات , ويجب الحســ ــية وأســ ــعار المواد الرئيســ عن زيادة أســ

 وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".
 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : * 

وحسب  وتطلب العمل ذلك (  ان وجدت )اي بند من البنود الواردة ادناه بعمل وتنفيذيلتزم المقاول  التزامات عامة : -أ

واليحق له بالمطالبة باي  المهندس واليقبل اي مبرر العفائه من المسؤولية المناطة به حسب البنود الي سبب كان تعليمات 

ال عدم تنفيذ اي منها وبمجرد تقديم  في حمبالغ مقابل تنفيذ هذه البنود واليحق له المطالبة باي تعويضات مالية او قانونية 

 .عليها عرضه بدون تحفظات يعتبر اقرار منه باالطالع والموافقة 

 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1

 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2

 الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن  -3

المحافظة على األـشجار والمروج والـسياجات بـشكل مالئم ، وزرع بديل لما لم يـصرح له باقتالعه وإعادة الـسياجات إلى حالتها األولى حـسب    -4

 تعليمات المهندس .

صـــال معه ، وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم في حالة وجوب إنشـــاء ســـقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم باالت-5

 إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع .  - 1

درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعد ل هطول األمطار بالمليمترات  أن يعد سجالً خاصاً باألحوال الجوية ، يسجل فيه   - 2
 . ان تطلب العمل ذلك  وساعات الهطول لكل يوم 

 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير .  - 3

 المهندس عن إنجازاته أوالً بأول . في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالً لذلك ، وأن يعلم ممثل  - 4

 أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه .  - 5

مقترحاته باإلعادة أو  في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم -6

 التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ . 

 إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام   - 7

 التالية : 
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 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : - ج

 الممارسة الجيدة: -1

كن أن  إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يم

لقياسية المعمول بها  يستنتج من مضامنيه منطقياً لممارسات التنفيذ الجيدة  ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات ا 

 . 

 المواصفات القياسية : -2

( أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة    B. S.S( أو )   A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل )  

 ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس. 

 المواصفات المقيدة  : -3

در واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من  إذا ما حدد مص 

 المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل . 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية : -4

ات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل  على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديد 

 االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها  

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1

 ا من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة . في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيه -أ

عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل  -ب

 العمالة األردنية فقط . 

المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريراً بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك  إذا تبين لصاحب العمل أن  -ج

الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح  

 - شكل على النحو التالي :للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها وت

 ً  وعضوية السادة   معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسا

 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان  

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية   

 نقيب  المهندسين  

 نقيب المقاولين 

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع. 
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 بقروض تنموية خارجية : لمشاريع الممولة  ا -2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين  -  

العامة  يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو باالنفراد إذا اقتضت المصلحة  -  

 ذلك . 

ل نسبتها عن  وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيـين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين بتشغيل عمالة أردنية ال تق   -

( من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديراً حقيقياً بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكان ، على أن ال يسمح بتشغيل  70%)

 أي عدد من العمال األجانب العاديـين غير المهرة . 

 

رقم   الوزراء  ساللتزام ببالغ رئيعلى الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة ا-3

مخالفة أحكامه من قبل   واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت 1990( لسنة 6)

  المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية : 

 ( سبعة أيام . 7أقصاها )إنذار المقاول المخالف خطياً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة   - أ

 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.   -ب

 

 إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني األردني بحدها األدنى . -4

 

 ت المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال . على المقاول المحلي استخدام اآلليا -5
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 لومات مطلوبة من المقاول مع
 

 : المقاول )جهاز المقاول المنفذ(مستخدمو  و ممثل
 

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكون الجهاز متفرغاً للعمل في الموقع طيلة مدة  . أ

تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع 

 - نه:يمماثلة ، و بنفس المجال وعلى المقاول اخذ موافقة المهندس وصاحب العمل على الجهاز قبل تعي

 

مديرًا  سنوات    (10ال تقل عن )  بخبرة بنفس المجال  مدنية ووكياًل مفوضًا مهندسًا مدنيًا بمؤهل جامعي في الهندسة ال  .1
قبل المقاول لتلقي التعليمات من   بحيث(  في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما    للمشروع   يكون مفوضًا خطيًا من 

  ويحسم مبلغ ومسجل لدى نقابة المهندسين االردنيين    المهندس أو من يمثله والمناظرة على تنفيذ األشغال وبتفرغ كامل(
 المقاول عن تعيين المطلوب.  دينار شهريا  في حال تخلفوخمسمائة ( ألف 1500)

 ومســـجل لدى نقابة المهندســـين االردنيين ويحســـم مبلغفي مجال التنفيذ    ( ســـنوات5مدني بخبرة ال تقل عن ) موقع مهندس .2

 .المقاول عن تعيين المطلوب في حال تخلف ( دينار شهريا1000)

(  1000)  مبلغومسجل لدى نقابة المهندسين االردنيين ويحسم    في مجال التنفيذ( سنوات 5مهندس كهرباء بخبرة ال تقل عن ) .3

 .المقاول عن تعيين المطلوب في حال تخلفدينار شهريا 

مجال اإلشراف أو التنفيذ أو في الهندسة المدنية وبخبرة في  أو بكالوريوس بمؤهل  كلية جامعية متوسطة مساح .4

سبعمائة وخمسون دينارا" شهريا" في حال تخلف المقاول عن تعيين   ( 750) مبلغ ويحسم ( سنوات 4ال تقل عن )كليهما  

 .   المطلوب 

سنوات في مجال االشراف او التنفيذ   ثالث(  3مراقب فني مؤهل كلية متوسطة في الهندسة المدنية وبخبرة ال تقل عن ).    5
 دينار شهريا في حال عدم التعيين .    خمسمائة( 500ويحسم مبلغ )

 

 للموافقة  أعاله  المذكور  الجهاز  المشروع و  المؤهالت الخاصة لمدير  على المقاول أن يقدم للمهندس السيرة الذاتية و .ب

  و   معرفة باللغتين العربية  أن يكون كل من المهندسين أو الفنيين أو المراقبين في المشروع ذو خبرة و  يجب  و  عليه.

 . اإلنجليزية المهندسين باللغة العربية و طلبات و  المواصفات و المخططات توضيح و ليستطيع تفسير زيةاإلنجلي

 
عندها يحق لصاحب العمل حسم الغرامات الشهرية   أي منهم المبين بالبند )أ( أعاله، أو إذا لم يقم المقاول بتعيين الجهاز  . ج

 أن يقوم المقاول بتنفيذ هذا   على  من إستحقاق المقاول)الراتب الشهري لكل شخص حسب المبين اعاله(  المبينة اعاله  

الكلفة اإلضافية التي يتحملها   تعتبر تعويضاً لصاحب العمل عن الجهد و  المبالغ المحسومة الى المقاول، و  ال تعاد  الشرط و

 المهندس نتيجة لعدم وجود أي من أفراد هذا الجهاز:  و

 
 مالحظة:
 في حالة تخلف المقاول  ود من أفراد جهاز المقاول المنفذ  على تواريخ تعيـين كل فر  المهندس  تفاق فيما بين المقاول واإل  يتعين

 حسب الغرامات المبينة أعاله.فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله  أي عن تعيـين

د ) أ ( أعاله من األردنيين وتعطي األولوـية للتعيين من أبـناء    -د  المـحافـظةيلتزم المـقاول بتعيين الكوادر الـمذكورة  في البـن
 في حال توفر هذه الخبرات. 

 
يجب أن ال تقل أجور الكوادر العاملة في المـشروع والتي ـسيتقاـضاها العامل عن األجور المنـصوص عليها في وزارة العمل   -و

هندســــين حســــب الحد األدنى لرواتب المهندســــين المعتمد في نقابة المهندســــين األردنيين مع األخذ بعين األعتبار وللم
وفي حال عدم التعيين  الزيادات الـسنوية وحـسب ـشرائح أجور الحد األدنى المنـصوص عليها بنقابة المهندـسين األردنيين.

ى لألجور حسـب قوانين وزارة العمل وسـلم رواتب المهندسـين سـيتم خصـم األجور من مطالبات المقاول حسـب الحد األدن
 في نقابة المهندسين األردنيين.
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 . فئة تصنيفه و الكهروميكانيك شغالتسمية المقاول الفرعي أل *    

 
  فئة التصنيف                     اسم المقاول                              

 
  --------------------------------        ----------------------------- :  الميكانيك       

 
 --------------------------------        ----------------------------- :   الكهرباء       

 
 
 

  األردنيـين و  المهندسيناألولى من نقابة  ؛  العطاءات شهادتين  لجنةاألردنيـين أن يقدموا إلى    على المقاولين غير *
كافة اإلجراءات    األردنيـين )حسب النموذج أدناه( تفيد بأن  المقاول قد استكمل  اإلنشاءات  من نقابة مقاولي  أألولى

قانون مقاولي اإلنشاءات عند    األردنيـين وفقاً ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين و  الخاصة بالمقاولين غير
تقدم بها    أن  و  سبق   التي   صادر كفالة مناقصتهي   يحق لصاحب العمل أن   قبل توقيع اإلتفاقية و  و إحالة العطاء عليه  

 . كان نوعهاالرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما  أو عتراضدون أن يحق للمقاول اإل
 

 
 النموذج 
 

 

 عام دائرة العطاءات الحكوميةعطوفة مدير
 
 

استكمل   قد  .................................................................................................... .السادة  المقاول  بأن    العلم  يرجى

 . عمول به ................................................ الم.........قانون ............... كافة اإلجراءات القانونية وفقاً ألحكام 

 

 . نقيب المهندسين األردنيـين
 . قيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـينأو ن
 
 
 
 
 
 
 . (Warrantyعيوب التصنيع ) بضمان  اإلقرار *

 
لصالح صاحب    الوكيل  وأة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة  كفالتقديم    عليه العطاء  الذي يحال   اولالمق   على  يتعين
و  العمل األجهزة  لكافة  التصنيع  تنجم عن  أي عيوب  الكهروميكانيكية   لضمان  بالعقد  المعدات  لمدة    و  المشمولة 

ستبدال أي  خالفها، إل  المقاول المالية و  بحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية  من تاريخ تسلم األشغال و  ( يوماً 730)
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  أجنبياً و   القطع التبديلية محلياً أو  توفير  تصنيع و  هروميكانيكية التي تظهر بها عيوبالمعدات الك  من األجهزة و
 . األشغال من تاريخ تسلم ( يوماً 730)لمدة 

 

 البيانات   و تفاقياتاإل الضمانات و ج. نماذج العرض و

 
 عرض المناقصة نموذج كتاب -1ج

 المناقصة ملحق عرض  -2ج

 المناقصة  كفالة نموذج -3ج

 نموذج اتفاقية العقد -4ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات )مجلس بعضو واحد(  -5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات )مجلس بثالثة أعضاء(  -6ج

 نموذج ضمان األداء/ كفالة التنفيذ  -7ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب -8ج

 المقدمةنموذج كفالة الدفعة  -9ج

 عند تسلم األشغال نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز - 10ج

 بالمخالصة  نموذج إقرار - 11ج

 نموذج التزامات المقاول  - 12ج

 متعلق بالدفعات األخرى إقرار - 13ج

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  - 14ج

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   1ج
 

 نموذج كتاب عرض المناقصة 

Letter of Tender 
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.................. رقم:. العطاء........................................... المشروع:.....................................

..................................................................................... صاحب العمل(: .......إلى السادة )

المخططات،  و  المواصفات   و  ،بدراسة شروط العقد  كما قمنا  به،  المحيطة  الظروف  على  التعرف  الموقع و  قمنا بزيارة  لقد
األرقام:   و  األخرى،الجداول    و  المناقصة،  عرض  ملحق  و  الكميات،  جداول  و ذوات  العطاء  مالحق 

المشروع المذكورالمتعلقة بتن  ..... ............................ أن نقوم   أدناه  الموقعين  نعرض نحن  و  أعاله،  فيذ أشغال 
العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق   إصالح أية عيوب فيها وفقاً لهذا  تسليمها و  و  إنجازها  و  تنفيذ األشغالبتصميم و
بح مستحقاً لنا بموجب شروط يص  آخر  مبلغ  أي   ...........أو................ ...قدره:  و  إجمالي   مبلغ  مقابل  أعاله  المدرجة
.االستحقاق بالوثائق يلغي ذلك  او نص  اذا لم يرد شرط   العقد

تفاق على تعيـين باإل  سوف نقوم   و   من شروط العقد  بموجب "الفصل العشرين"  "مجلس فض الخالفات"   نقبل تعيـين   إننا
 . عرض المناقصة  حسب ملحق أعضائه 

ً تسعون  (  90لمدة )المناقصة هذا    االلتزام بعرض  على  نوافق أن يبقى العرض ملزماً   و  من تاريخ إيداع العروض،  يوما
يتجزأ  ال جزءاً  يشكل المناقصة عرض  ملحق بأن   كما نقر هذه، مدة االلتزام انقضاء وقت قبل أي يمكنكم قبوله في و لنا،

 . من "كتاب عرض المناقصة"

العمل   أن نباشر  و  من شروط العقد،  (4/2المطلوب بموجب المادة )  نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء
.زنجانصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإل  نسلمها و  أن ننجز األشغال و  ، والمباشرة   بتاريخ أمر

هذا مع "كتاب القبول   المناقصة"  عرض إلى أن يتم ذلك فإن  "كتاب  ، وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا   ما لم يتم إعداد و  و
 . ه يعتبر عقداً ملزماً فيما بينناالذي تصدرون اإلحالة" أو قرار

. تقدم إليكمتي نعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض ال و

........ حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: ..................

............. ........................................توقيع المناقص: .......................................... شاهد: 

2ج

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender
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 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد. 
 _______________________________________________________ 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإن  المقاول ملزم باستكمال 
لتنفيذ المشروع  زمني برنامج مع اإلشارة إلى ضرورة تسليم  عليه بعد احالة العطاءالبيانات التالية 

كل مدة زمنية محددة بالبرنامج  مقابل مع نسبة االنجاز التي يلتزم بهاحسب المتطلبات المبينة بالوثائق 
 .)الجدول الزمني( 

تصميم ، و ال يترتباليلتزم المقاول بتوقيع عقد مع مكتب هندسي متخصص للقيام بأعمال  -1
على صاحب العمل اي مسؤولية اتجاه المكتب الهندسي، و يرفق العقد و وثائق االثبات الالزمة  

ب و تاريخ انتسابه و تأهيله و أية معلومات  من نقابة المهندسين االردنيين فيما يخص المكت
 اخرى يطلبها صاحب العمل.

والرفع المساحي و االعمال والفحوصات المخبريةوفحص التربة جميع اعمال تحري الموقع  -2
مسؤوليات مترتبة  قانونية و/او اوو/على عاتق المقاول و ال تتحمل السلطة أية تبعات مالية 

 عليها.
التنفيذية الالزمة للعطاءالتصميمية ويلتزم المقاول بعمل التصاميم و كافة الوثائق و المخططات  -3

.كأقصى حد  ( ثالثون يوما تقويميا فقط تبدأ من تاريخ أمر المباشرة  30المذكور خالل مدة ) 
و اخذ المعلومات الالزمة و ذلك يحق للمقاول ادخال المعدات و االليات الالزمة لمسح الموقع -4

عبر التنسيق مع السلطة مباشرة.
( نسخ ورقية و نسخة الكترونية3لصاحب العمل عدد ) التصميمية يقدم المقاول المخططات -5

،   والمرفق مع العرض  وفق البرنامج الزمني المعتمد من المهندس خالل الفترة المحددة لذلك
الوثائق المطلوبة للعطاء، و يلتزم بتاريخ التقديم النهائي المعلن  و تعتبر جزءا ال يتجزأ من 

 عنه، و لن تقبل أية تقديمات لم تلتزم بالتاريخ أو تأخرت عنه.
يلتزم المقاول بتقديم نسخة من جدول الكميات مع المخططات التنفيذية وفقا لما تم تصميمه من -6

المكتب الهندسي و حسب االصول. 
التصميميةأعمال التنفيذ و كما هي واردة من المكتب المصمم بالمخططات  يلتزم المقاول بكافة -7

التنفيذية و الملحقات و الشروط و المواصفات و الكميات التي تم اعتمادها و الموافقة عليها و
 بعد احالة العطاء. و/او المهندس  من قبل صاحب العمل

، فان لصاحبالتدقيق على المخططات والوثائق المقدمة من المقاول فيما يتعلق في مرحلة  -8
العمل أن يطلب من المقاول القيام  بتعديل أي تفصيله أو نظام أو تصميم ورد في المخططات  

، و على هذا فان المقاول ملزم بمراجعة من المقاول المقدمة لمرحلة التصميم  التصميمية 
ملزم باجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل حتى يتم وهو  صاحب العمل بكافة التفاصيل
من غير ان يتحمل صاحب العمل اي تكاليف مالية اضافية للمكتب  اعتمادها بشكلها النهائي  

عن هذه التعديالت امام السلطة )صاحب المصمم مقابل هذا التعديالت والمقاول هو المسؤول 
 .العمل ( 

لصاحب العمل الحق باعتبار المقاول مقصرا في عمله اذا لم يلتزم بالمخططات والتعديالت -9
( سبعة ايام من الموافقة الخطية   7والتفصيالت المطلوبة منه أو لم يباشر التنفيذ خالل فترة) 

المقدمة من قبل المقاول بالتعديالت   التنفيذيةو التصميميةمن قبل صاحب العمل على المخططات 
 .منه حسب متطلبات صاحب العمل  المطلوبة



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

112 

 

التنفيذية والمواصفات و  التصميمية ويقوم المقاول بتوفير نسخ من الوثائق و المخططات  -10
التالية و ذلك بعد احالة العطاء عليه و بعد صدور  باإلعداد المعدة من قبله  جداول الكميات

 موافقة صاحب العمل على التصميم النهائي كالتالي :
 ( نسخ من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات .  3 )   - 1
 . 1:100مقياس رسم ب A2بحجم  التنفيذية التصميمية و نسخ من المخططات  (   3)   - 2
منسوخة على عدد )   الت(النهائية)التصميمية بعد التعدي للمخططات االلكترونية األصلية النسخة  – 3
فما  autocad 2020على أن يتم تسليمها منفذة على برنامج   من نوعية ممتازة  CD( أقراص  3

فوق للحد االدنى من اإلصدار، و يرفق معها ملفات الطبقات و الطباعة، و أن يتم إرفاق نسخ الكترونية 
لكل األعمال، و يتم إرفاق نسخ الكترونية   pdf  +Wordأخرى من المخططات التنفيذية على صيغة 

   . ع من جداول الكميات و أية معلومات و مواصفات أخرى واردة فيما يخص هذا المشرو
 التقرير النهائي لهذه المرحلة . - 4
  

 Asفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ، يلتزم المقاول بتقديم مخططات تنفيذية للطريق المقترحة  -11
built drawings   )) و تقدم على هيئة نسخ  واية اعمال او ابنية تضمنها المشروع

 الكترونية كما هو موضح سابقا.
تقارير عمل و توثيق مراحل التنفيذ بالصور و الوثائق الالزمة و لصاحب  يلتزم المقاول بتقديم  -12

 العمل الحق بإنشاء توثيق منفصل عن المقاول تبعا لممثل صاحب العمل. 
التقارير المرحلية و الشهرية التي يقدمها المقاول عن يقوم صاحب العمل بدراسة ومراجعة  -13

  أيام(  7)  أقصاهاخالل مـدة ) مرحلة التنفيذ (  سير العمل و االنجاز ألعمال المرحلة الثانية 
لم يقم صاحب العمل بذلك   وإذاخطـياً بمالحظاته  حولها،  المقاول وإبالغمن تاريخ تقديمــها 

 خالل تلك الفترة، فتعتبر هذه المرحلة موافقاً عليها.
أو معدات و  يلتزم المقاول بأخذ موافقة صاحب العمل عند ادخال أي الية او كارافان اشراف  -14

يتم االتفاق مع صاحب العمل على موقع االليات و التجهيزات أو أي ترتيبات اخرى من شأنها 
اعاقة او تغيير من استعمال مبنى او موقع او موقف سيارات يتواجد في المكان، كما يجب 
اإلعالم و التنسيق مع صاحب العمل الستخدام المداخل و المخارج الخاصة بالموقع أثناء 

 اعات العمل الرسمي. س
على المقاول تقديم آليات و أدوات و ما يلزم لعمله بما يتناسب مع خصوصية الموقع و بحيث  -15

 يوفر الهدوء و الراحة للمستخدمين و العاملين.
يتحمل المقاول مسؤولية أي تغييرات حاصلة في موقع العمل بسبب استخدامه لها مثل تكسر  -16

مما يعد من ممتلكات صاحب العمل التي تأثرت باليات   )ان وجدت( األرصفة و الشوارع و غيره
 المقاول، و يحق لصاحب العمل المطالبة بإصالح الضرر الناتج و كما تراه مناسبا.

يمنع على المقاول استخدام مرافق الموقع دون الحصول على تصريح من السلطة والجهات  -17
 المعنية او اذن و موافقة رسمية بهذا.

يقوم المقاول بالتخلص من أي زوائد في المواد المستخدمة او نواتج لعمليات االنشاء او آلياته  -18
بالموقع المخصص لذلك و خارج الموقع، وعليه نقل االنقاض والزوائد الى المكب المعتمد 

 حسب االصول. 
يا حيثما يلتزم المقاول بتقديم شهادات مواصفات للمواد المستخدمة في الطريق و فحصها مخبر -19

لزم األمر و وفقا لطلب صاحب العمل، و ال يتحمل صاحب العمل اي مسؤولية مالية مترتبة على  
 . الفحوصات الالزمة للعمل يتم عملها على حساب المقاول ( تكاليف )جميع  ذلك
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جميع تكاليف المعامالت الرسمية و االختام و الطوابع و الفواتير المترتبة على الموقع من -20

كھرباء و ماء و خالف ذلك تعتبر من مسؤولیات المقاول و ال یتحمل صاحب العمل أي من  
التبعات المالیة المترتبة على ذلك. و على المقاول القیام بتسدید فواتیره كاملة قبل انھاء المشروع و

في حالة مخالفتھ لذلك فان لصاحب العمل الحق بحجب نسبة من الدفعات المقدمة  بما یتناسب مع 
القیمة المترتبة على المقاول. 

مالحظة: تعتبر االطوال والكمیات المشار إلیھا في جدول الكمیات ھي تقریبیة واسترشادیة ووضعت 
الغراض التسعیر فقط وتثبیت سعر للوحدة الواحدة لبنود العطاء المختلفة وتعتبر اسعار المقاول المثبتة 

على العرض ثابتة وسیتم محاسبتھ  على الكمیات المنفذة فعال" على ارض الواقع و التي یتم تنفیذھا 
بموجب التصامیم والمخططات التنفیذیة المعدة والمقدمة من المقاول و المعتمدة من صاحب العمل او من 

یمثلھ أثناء مراحل التنفیذ وحسب االصول حیث یكون الكیل  كیال" ھندسیا" ولن یتم محاسبة المقاول عن 
اي بند یكال مرتین والیحق للمقاول المطالبة باي تعویضات عن زیادة او نقصان الكمیات المنفذة للعطاء 

عن الكمیات المثبتة بجدول الكمیات مھما بلغت نسبة الزیادة او النقصان ویلغى اي نص بالعقد یخالف 
ذلك   .  
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 البيان الموضوع المادة

اعتماد ما ورد في الجزء الثاني/الشروط الخاصة/المواصفات  المواصفات 1/1
  .للطريق و شروط التنفيذ الخاصة 

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة   المواصفات 1/1/2
 .  المياه والمجاري 3. الطرق 2. األبنية   1

 االعمال و المخططات الخاصة بالتصميم 1/2
 

 /  لتصميميةالمخططات اتسليم 
 خالل احالة العطاء بعد 

 العطاء احالة يوما من تاريخ  30
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أوال :  يطلب المقاول من المكتب المصمم تقديم خدمات 
الكميات جداول التصميم و تقديم المخططات و المواصفات و 

 و الوحدات  مدققا.  
 و تقدم المخططات و الوثائق لالعمال التالية : 

 توثيق الموقع.مسح و  -1
 أعمال التحري للموقع و المساحة  -2

 التربة وتحريات أعمال فحص  -3
المخططات التفصيلية وتشمل المقاطع والبروفايالت   -4

وكميات الحفر والردم والطبقات ومناسيب الطبقات وتاثيث  
الطريق بالدهان واالشارات التحذيرية واالرشادية وجميع 

  طرق.لالعامة ل العناصر الالزمة وحسب المواصفات
متطلبات تصريف مياه االمطار من عبارات وقنوات   -5

 .)ان وجدت(  تصريف مياه امطار
المخططات التصميمية الخاصة بمباني البريفاب المطلوب   -6

 توريدها وتركيبها بالموقع وحسب ماهو موضح بالوثائق  
 الوثائق -7

o ) المواصفات الفنية ) جداول معبأة و مدققة 
o ) جداول الكميات   ) جداول معبأة و مدققة 

يقدم المقاول هذه المخططات و الدراسات و ال يترتب على  
مالية   اتجاهه او اتجاه المكتب المصمم اي التزامات السلطة

 .او قانونية 
ونسخة  ( نسخة أصلية  3و يتم توفير المخططات بعدد ) 

 CD 3عدد  الكترونية

أوال : تعتبر كافة ) المخططات و المواصفات و الكميات و  المخططات الخاصة بمرحلة التنفيذ األعمال و  1/3
تم تقديمة من قبل المقاول الجدول الزمني و أي ملحق يتبع 

وتم اخذ   و كما تم تفصيله حيث لزم سابقاالى صاحب العمل 
 التنفيذ. ( نهائية و إلزامية للمقاول في الموافقة الخطيه عليه

 يلتزم المقاول الفائز بالعطاء و بعد احالة العطاء عليه 
 بتوفير نسخ باألعداد التالية: 

( نسخ من دفاتر الشروط والمواصفات   3 )  -1
 وجداول الكميات.

المتفق بالحجم  التصميمية  نسخ من المخططات  (  3)   - 2
 . 1:100عليه لمقياس رسم 

منسوخة على   للمخططات االلكترونية األصلية النسخة  – 3
من نوعية ممتازة على أن يتم   CD( أقراص  3عدد ) 

فما فوق   autocad 2020تسليمها منفذة على برنامج 
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للحد االدنى من اإلصدار، و يرفق معها ملفات الطبقات و  
الطباعة، و أن يتم إرفاق نسخ الكترونية أخرى من 

لكل   pdf  +Wordصيغة المخططات التنفيذية على 
األعمال، و يتم إرفاق نسخ الكترونية من جداول الكميات و  

أية معلومات و مواصفات أخرى واردة فيما يخص هذا  
   . المشروع

 التقرير النهائي لهذه المرحلة.  - 4
( نسخ مكبرة للجدول الزمني ملونا و موضحا  3) -5

 بالمراحل و نسبة االعمال و االنجاز. 
 

يجوز إحداث أي تغيير من المقاول على المخططات   ثانيا : ال
اال بأخذ موافقة رسمية من صاحب العمل و ال تعتبر هذه  
التغييرات أوامر تغييرية يتحمل صاحب العمل تبعاتها بأي 

حال إن كانت بسبب خطأ نتج عن الدراسات و التصميم أو أي 
 .اثناء مرحلة التصميم رد يعملية 

 
وجميع عناصر المشروع   الطريقبتنفيذ  ثالثا : يلتزم المقاول
بالمواصفات الواردة في هذه االتفاقية و الواردة بالعطاء و

 .التصميم الكميات التي يقدمها مع وثائق مرحلة 
 

 As built للطريقرابعا : يلتزم المقاول بتقديم مخططات 
drawings ) تبين الوضع بواقع التنفيذ و ال ( بعد التنفيذ

االستعاضة عنها بمخططات التصميم نهائيا و تقدم على يتم 
هيئة التسليم النهائي من حيث مواصفات المخططات و بعدد  

ورقية و واحدة الكترونية على هيئة ملفات  3نسخ 
(*.dwg ،*.pdf .لكل لوحة ) 
 

خامسا : يلتزم المقاول بتقديم تقارير العمل و توثيق مراحل  
الزمة لصاحب العمل و كما سبق التنفيذ بالصور و الوثائق ال

 ذكره. 
 
 

  دينار اردني  الف سبعة عشر(  17000)      كفالة الدخول في المناقصة  التعليمات 

ً   175)    مدة اإلنجاز  1/1/3/3 من  شاملة مرحلة التصميم والتنفيذ ( يوماً تقويميا
  تاريخ امر المباشرة 

 العقد   اتفاقية -1 أولوية وثائق العقد  1/3

 كتاب القبول  -2  
 الشروط الخاصة -2
 الشروط الخاصة االضافية -3

 الشروط العامة -4  

 متطلبات صاحب العمل -5  
 المواصفات  -6
 جداول الكميات  -7

 المخططات و تصميم المقاول  -8  

 اية مستندات اخرى تشكل جزءاً من العقد -9  

 األردني القانون  القانون الذي يحكم العقد  1/4

 اللغة العربية لغة العقد  1/5
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التحديداترقم المادةلبيانا

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عنوانه: اسم صاحب العمل:

اسم المهندس:
عنوانه:

اسم المقاول:
عنوانه:

( من قيمة العقد%5)التعليمات ضمان إصالح العيوب

1/1/3/7شعار بالعيوب فترة اإل
عمال واأل عمال المدنية( يوماً تقويمياً لأل365)

من تاريخ إنجاز و  يوما تقويميا  730ة الكهروميكانيك
  تسليم األعمال

 المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى
 الموقع

( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7)1/ 2

التاريخ المحدد الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد
 للمباشرة 

8 /1
تعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة و ( يوماً 15)

 اوحسب الوثائق  اإلنجاز

( يوماً من تاريخ المباشرة14خالل )18/1التأمينات  تقديم وثائق

( من "قيمة العقد المقبولة"%10)2/ 4األداء  ضمــان

14/2قيمة الدفعة المقدمة 
وتقدم كفالة لتلك   العقد المقبولة"( من "قيمة 10%)

 الدفعة 

20/2تشكيل مجلس فض  الخالفات 
 من عضو واحد    [     ]

[  x     ]    من ثالثة أعضاء

( يوماً من تاريخ المباشرة60خالل )20/2فترة تعيـين مجلس فض  الخالفات

)مطالبة مالية(  دفعةكل ( من قيمة %10)14/3نسبة المحتجزات

( من "قيمة العقد المقبولة" %5)14/3الحد األعلى للمحتجزات 

18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث 
د مهما بلغ عدمنفرد  ( دينار لكل حادث20000)

 الحوادث 

 الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات في
 حالة عدم االتفاق بين الفريقين  

20/3
حسب أحكام القوانينجمعية المحكمين األردنيين 
 األردنية السارية المفعول

القوانين األردنية السارية المفعول4/ 1القانون الذي يحكم العقد 

اللغة العربية4/ 1اللغة المعتمدة في العقد

اللغة العربية4/ 1تصاللغة اإل

( أيام في األسبوع6لمدة ) ( ساعات يومياً، و8)5/ 6األسبوعي   العمل اليومي ومدة 

 النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ
حتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد في الجدول اإل

%10ب -13/5

14/5التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
األشغال  فيالتجهيزات اآللية التي تدخل  جميع المواد و

 الدائمة 



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

117 

 

 ألف دينار  خمسون  (50000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف  
 عند التعيـين 

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ  20/6

 20/6 هيئة التحكيم  عدد أعضاء
 من عضو واحد    [      ]

[   x     ]     من ثالثة أعضاء 

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم 

 ا" دينار ثالثمائة وخمسة عشر( 315) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير 

 ( من قيمة العقد المقبولة%15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير 

 13/8 التكاليفالمواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير 
يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية هذا الملحق 

 )جدول بيانات التعديل( 

 ( سنوياً %9) 14/8 نسبة الفائدة القانونية )نفقات التمويل(

 9/ 4 نظام توكيد الجودة 
 بق غير مط   [     ]
    [x   مط    ]بق 

 ال يوجد 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر 

 الدينــار األردني  14/15 للمقاول عمالت الدفع 

 متطلبات تصميم المقاول 
 

 
أعمال التصميم كافة كما وردت بالبنود السابقة و  

 المواصفات في هذه االتفاقية. 
 على المقاول تقديمه  –برنامج العمل  

 
 

من تاريخ المباشرة و   ايام (  7خالل فترة أقصاها ) 
على هيئة برنامج خطي بالجداول و الرسومات 

التوضيحية لمرحلتين : التصميم و التنفيذ.و يرفق مع 
 الدينار االردني    عملة الدفع الوثائق و يعتبر جزءا من االتفاقية. 

 أ + ب + ج + د  التأمينات المطلوب من المقاول استصدارها 

 ( من قيمة العقد%115)  د والتجهيزاتاألشغال بما فيها الموا -أ

 القيمة االستبدالية   معدات المقاول -ب

  ضد الطرف الثالث  -ج  
( دينار لكل حادث منفرد مهما بلغ عدد 20000)

 الحوادث

  المستخدمين والعمال  -د
يلزم المقاول بتقديم كشف يبين فيه العاملين لديه جميعا  

االجتماعي لمن هو مسجل  و كشف تسجيلهم بالضمان 
 .منهم عند ابراز تأميناتهم
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 : )جدول بيانات التعديل( 13/8تعديل األسعار حسب المادة كشف المواد اإلنشائية الخاضعة ل 

 

o  سمنـت اإل 

o  مدادات  مقاطع و حديد الهياكل المعدنية من صاج و حديد التسليح و 

o   اإلســفلت 

o   عن مكوناتها(  بحيث ال يتم التعويض الخرسانية بأنواعها )والخلطات 

o   القطع الخزفيـة 

o   الحجر بأنواعـه 

o  الجرانيت بأنواعه  الرخام و 

o  قطارها  و أ نواعها أ ملحقاتها بكافة  الصرف الصحي و  األنابيب المياه و 

o   المضخـات 

o   لوحات تحكم المضخات 

o  ملحقاتها  أغطية المناهل و 

o   وحدات اإلنارة   الرئيسية و اللوحات التحكم ولوحات 

o  إطفاء الحريق أنظمة الحريق و 

o   صواني الكوابل 

o  (   الدكت  العادم ) فتحات التكييف و مجاري الهواء و 

o  التحكم للمباني و الحماية و  أنظمة الرقابة و  ( األجهزةCCTV ) 

o   الكوابـل 

 
 مالحظات:

 
،المواد الخاضعة لتعديل األسعار حسب  عن المواد اإلنشائية ر  سعااحتساب التغير في األزدواجية في  شريطة عدم اإل ❖

   الجدول أعاله.
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   3ج

 
 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

 اسم العطاء:..............................................................................      
 رقم العطاء:..............................................................................  

ى وظيفته  لقد تم إعالمنا أن  المناقص باإلضافة إل  رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةإلى السادة :عطوفة  
شركة: ............................................................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه 

عرضه،  عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء، و لما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع  
 و بناًء على طلبه، فإن  مصرفنا: 

 
.................يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:................................. عند ورود ........... بنك.........

 أول طلب خطي منكم و بحيث يتضمن الطلب ما يلي: 
 

نقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صالحية أن  المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد ا 
 ( يوماً، أو  90العرض المحددة بـ )

 
 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، و لكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب شروط العقد، أو  

 
 ( من شروط العقد.  5أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، و لكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة )

 
( يوماً و يتعين إعادتها إلينا، كما أن  هذه الكفالة 90و على أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن. 
 
 
 

 ..............................................توقيع الكفيــل/ البنـك: 
 

 المفوض بالتوقيـــــع: ..............................................
 

 التاريـــــــــــــــــــــخ: ..............................................
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4ج

 نموذج اتفاقية العقد 

Form of Contract Agreement

م:......................... العطاء رق .................................................................................... المشروع:

............... بين................  لسنة  .................... شهر من  ...... ....... ........ تفاقية في هذا اليومحررت هذه اإل

و الفريق األول"........على اعتباره ".. .......................صاحب العمل: ..................................................

الفريق الثاني" ..على اعتباره "......................................................................................: ...مقاولال

... ................................................. م المقاول بتنفيذ أشغال المشروع:لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقو

....................................................................................................... ................................

تسليمها وفقاً لشروط   إصالح أية عيوب فيها و  إنجازها و  لما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال و  و

 : لفريقين على ما يليفقد تم االتفاق بين ا ،العقد

. روط العقد المشار إليها فيما بعداالتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شالتعابير الواردة في هذه  يكون للكلمات و .1

2.  ً تفسيرها بهذه الصورة: تتم قراءتها و تفاقية وال يتجزأ من هذه اإل تشكل جزءاً  وثائق العقد و تعتبر الوثائق المدرجة تاليا

اتفاقية العقد )إن وجدت(.  -أ
 . كتاب القبول"" -ب
   .عرض المناقصة كتاب -ج
...... مالحق المناقصة ذات األرقام: ........................................................................... - د
 الشروط الخاصة. - ه
 الشروط العامة. -و
 .المواصفات - ز
 . المخططات -ح
أية وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد. الجداول، و و - ط

......... ........................................................................................: "قيمة العقد المقبولة" .3

..... ............................................................................................: از"ــــــدة اإلنجــــــم "      

إصالح   إنجازها و  ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال والمستحقة للمقاول وفقاً للشروط إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ .4
 . تسليمها وفقاً ألحكام العقد يها وأية عيوب ف 

، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول  تسليمها  إصالح أية عيوب فيها و  إنجازها و  بتنفيذ األشغال وإزاء قيام المقاول   .5
 . باألسلوب المحدد في العقد قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد و

ذلك وفقاً للقوانين المعمول   المحدد أعاله وتوقيعها في الموعد    االتفاقية و  على إبرام هذه   على ما تقدم فقد اتفق الفريقان  بناءً   و
 .بها

الفريق األول ) صاحب العمل (  الفريق الثاني ) المقاول ( 

......................................... : عــالتوقي ......... .ع: .............................ــالتوقي

م: ......................................... ـــــاالس  م: ....................................... ــــاالس

....... .. ................................: ةـالوظيف ..... ..الوظيفة: ................................

.... .على ذلك:......................... شهد قد و ك:........................... على ذل شهد قد و

5ج
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 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 

 ) مجلس بعضو واحد ( 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ......................................................................... ............................... وصف المشروع: 

 ................... ................. عنوانه: ..................العمل : ..........................................  صاحب

 .................... عنوانه: ...............  ....................المقــــاول:..............................................

 ..... ............عنوانه: ...................................  عضو المجلس:............................................
 

 
"مجلس فض   عضو  يرغبان مجتمعين بتعيـين  كونهما  و  "اتفاقية العقد"  المقاول قد قاما بإبرام   و  كان صاحب العمل  لما

الوحيد،  الخالفات"، العضو  "المجلسيسمى أيض  و  ليكون  العمل و  "،DAB  اً  عضو    المقاول و  فإن  كال من صاحب 
 : على ما يلي  اتفقوا  المجلس، قد

 

 عليها:   التالية مع إدخال التعديالت  قية شروطاً التفاقية فض الخالفات،االتفا  الشروط الملحقة بهذه  تعتبر -1
         .................................................................................................................. 

 

عاب عضو المجلس على  يتم دفع بدل أت  اتفاقية فض الخالفات، فإنه سوف  من شروط  (18)  م البندبأحكا  عمالً  -2
 : النحو التالي

 

 (  دينار عن كل يوم كمياومات.        )     . أ

 .مضافاً إليها النفقات األخرى .ب

 

من شروط   (17)  عمالً بأحكام البند  النفقات األخرى  األتعاب و  المقاول بدفع بدالت  إزاء قيام صاحب العمل و -3
ٍ للخالالمجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "   عضو  فإن    اتفاقية فض الخالفات،  اً ألحكام هذه  وفق  فات المجلس" كمسو 

 . االتفاقية
 

إزاء أدائه لمهام فض الخالفات    "المجلس"،  منفردين بأن يدفعا لعضو  مجتمعين و  المقاول   يتعهد صاحب العمل و -4
 . من شروط اتفاقية فض الخالفات (17التي تتحقق له بموجب أحكام البند ) األخرى  النفقات و تبدل المياوما 

 

 . ألحكام القانون األردنيية خاضعة االتفاق   هذه إن   -5
 
 

 صاحب العمل                                  المقاول                               عضو المجلس 
 

 قد شهد على ذلك  و
 
 
 
 
 

  

 6ج
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 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement

 عضاء(أ ة ) مجلس بثالث 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....................................................... ..................وصف المشروع: ........................... 

.... عنوانه:  ..........................................................صاحب العمل : 

 .................................. ..........................................................................................

عنوانه: ................................. ..  ....................المقــــاول:..............................................

عنوانه: ................................. ...................  عضو المجلس:............................................

"مجلس فض   عضو  مجتمعين بتعيـين  يرغبان   كونهما  و  "اتفاقية العقد"  المقاول قد قاما بإبرام   و  العمل  كان صاحب   لما
عضو   المقاول و   صاحب العمل و   المجلس" فإن  كالً من "  يشكلون  الذين  الثالثة   األعضاء  أحد  بمهام   ليقوم   الخالفات"،

 - المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :

عليها:  التالية التعديالت   إدخال مع ات،االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالف   الشروط الملحقة بهذه  تعتبر -1
....................................................................................................... ............

، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس علىمن شروط اتفاقية فض الخالفات   (18)  عمالً بأحكام البند -2
- النحو التالي:

( دينار عن كل يوم كمياومات.           )   - أ

 .مضافاً إليها النفقات األخرى -ب

شروط  من  (17)  عمالً بأحكام البند  النفقات األخرى  المقاول بدفع بدالت األتعاب و  إزاء قيام صاحب العمل و -3
ين للخالفات  المجلس اآلخرين    مع أعضاء  المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه  عضو  اتفاقية فض الخالفات، فإن   كمسو 
 وفقاً ألحكام هذه االتفاقية . 

إزاء أدائه لمهام فض الخالفات  عضو "المجلس"،منفردين بأن يدفعا ل  المقاول مجتمعين و  يتعهد صاحب العمل و -4
. ( من شروط اتفاقية فض الخالفات17التي تتحقق له بموجب أحكام البند ) النفقات األخرى بدل المياومات و

. ..... رئيساً للمجلس............................................المجلس ..............  عضو  يعتبر -5

. دنيإن  هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األر -6

صاحب العمل         المقاول     عضو المجلس 

قد شهد على ذلك  و
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شروط اتفاقية فض الخالفات

( يوماً  60مهامه خالل )ن يباشر المجلس  أ  على  ( يوماً من تاريخ مباشرة العمل،60خالل )  أعضاء المجلس   عضو أو  يسمى .1
 .كتمال توقيع اتفاقية فض الخالفاتامن تاريخ 

، ( يوم من تاريخ إشعارهم بذلك28)ذلك خالل مدة    و  الفريقين،  بين  المجلس باالتفاق  أعضاء  أو  عضو  إنهاء تعيـين  يمكن .2
أقصى لتاريخ لكن بحد    ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها و  ين عند صدور شهادة تسلم األشغالكما تنقضي مدة التعي

 .تعاب الى النصفتخفيض بدل األ في هذه الحالة يتم ، وشعار بالعيوبنقضاء فترة اإلإ

األعضاء( بدون أسباب مبررة. ) أو المجلس أحد أعضاء التعاقد عزليجوز لفريقي  ال .3

ن يفصح عند تعيـينه أ  ، ومستقالً عن الفريقين  ن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً وأ  المجلس أن يكون و  على عضو  يتعين .4
علم عن أي أمر   إذا أصبح علىفصح في أي وقت الحق عليه أن ي استقالليته، كما يتعين أو حياده قد يؤثر علىأمر  أي عن

 .موافقة الفريق اآلخر له تقديم النصح إلى أي فريق إال  بإطالع و ال يجوز و استقالليته، و على حياده قد يؤثر

أن ال   و  جلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة    نشاطاته و  أن يتعامل مع تفاصيل العقد و المجلس  عضو   على  يتعين .5
أن يطلب أية    القيام بمهمته أو  أن ال يوكل ألي طرف آخر  عليه  كما يجب  مضامينها إال  بموافقة الفريقين،  يصرح عن أي من

 . ة أو فنية إال  بموافقة الفريقينخبرة قانوني

فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته  سوائية    أن يتصرف بإنصاف و على عضو المجلس  يتعين .6
 . تقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر و

ات أن ما قام به  في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال  إذا أمكن إثب عضو المجلس  ال يعتبر .7
 .ناتج عن سوء نية

نف للم .8 تلقاء  أن يقرر من  الموقع وأسه  جلس  الفريقين زيارة  احد  بناًء على طلب  إليها  أ  و  ي دعى  استماع  يعقد جلسات  ن 
للمجلس   ستين يوماً و (60على )  أخرى بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة و المكان اللذين يحددهما، الفريقين في الوقت و

 . المجلس بهذا الخصوصستجابة لطلب اال على الفريقينو أن يطلب أية وثائق منهما، 

جلسات  يكون متمتعاً بالصالحية الكاملة لعقد    ، وليس كمحكم(  و)   متحيز  غير  أن يتصرف كخبير عضو المجلس  يتعين على .9
ذا السياق بالصالحيات يتمتع في ه  ، وت أو قواعد باستثناء هذه القواعد، دون التقيد بأية إجراءااالستماع كما يراه مناسباً 

 التالية: 

 ، كذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، ويقرر مدى سلطاته الذاتيةأن  -أ

 ، أن يستعمل معرفته المتخصصة )إن توفرت( -ب

 . تئيهسلوب الذي يرتخاذ القرار باألمور المطلوبة إلاأل أن يبادر للتحقق من الوقائع و -ج

 ، يل التي تستحق بموجب أحكام العقددفع نفقات التمو أن يقرر - د

 ، تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالفينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو  أن يراجع و - ه

له أن يستمر    ، وممثليه، لحضور جلسات االستماع  صاحب العمل و  ممثليه و  أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول و -و

صحيحة عن موعد    الغه بصورةعقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إب  في

 .الجلسة

اآلخرين   أعضاء المجلس  التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين و ال يجوز لعضو المجلس .10
 . )إن وجدوا(

. ي خالف ناشئ عن العقد أو متصل بهكشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة أل يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس .11

، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك  م يتم الدفع خالل المهلة المحددةأن يتوقف عن العمل إذا ل المجلسيحق لعضو   .12
 .( يوماً 28مدته )

 الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى عضو المجلس  إذا تخلف المقاول عن .13
 .ى المقاول من أية مبالغ إزاءهاعلله أن يسترد ما يترتب  و

زه في حالة استقالته أو موته أو عج  . و( يوماً 28أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته ) يمكن لعضو المجلس .14
االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما   أو رفضه  إنهاء عقده  عن أداء مهامه أو 

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه. 14بتعيـين بديل له خالل )
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الجلسات باللغة  التداول في لغة  و الفريقين، و كذلك عضو المجلس )األعضاء( أن تكون لغة االتصال بين الفريقين و  يتعين .15
 . عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخرأن يتم إرسال نسخ  المحددة في العقد و

 

( يوماً من تاريخ  56ذلك خالل فترة ال تتعدى )  يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وعلى المجلس أن    يتعين .16
 القرار:  يكون و التفاق مع الطرفين على هذه المدة(ما لم يتم اإليه ) إحالة الخالف

 

-  ً  و  ،خطيا

 و ،باإلجماع أو باألغلبية -

-  ً  و ،يجب أن يكون مسببا

ً أن ينوه فيه بأنه يتم  -  . لهذه الشروط وفقا
 

 القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس. يتم إصدار و
 

مستحق ، فإنه يعتبر غير  ( المتعلقة بعمله، أو تصرف بسوء نية4ام البند رقم )بنقض أي من أحك إذا قام عضو المجلس .17
، إذا نتج عن ذلك النقض أن  قات التي تم صرفها لهالنف  األتعاب ويتعين عليه أن يرد تلك    و  لقبض بدل أتعابه أو نفقاته،

 قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
 

 على النحو التالي:تدفع أتعاب الحكم  .18
 

 ،القراراتإعداد  عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات و ن كل يوم عمل في زيارة الموقع أوع -

 ،اإلعاشة  مصاريف السفر و الفاكسات و مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية و -

 ، لمهامه يتبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء عضو المجلس -

ً   (28)  نفقاته خالل  بدل أتعابه و أن يدفع لعضو المجلس  المقاول  على  يتعين - المطالبات الخاصة  ريخ تسلمه  من تا  يوما

يقدمها    عن طريق مطالبات الدفع الشهرية التي  للمقاولمنها    (%50يقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )  ، وبذلك

 . المقاول
 

 ضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي:اذا كان " المجلس" مشكالً من ثالثة اع .19
 

 ، وعداد القرارإ و للتداول حول الموضوعسة االستماع جل ن يجتمع في خصوصية بعد انتهاءأعلى المجلس  -أ

جوز الذين ي  و  عضاءذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية األبعكس    و  جماع،جهده للتوصل الى قرار باإل  نه سوف يبذل قصارىأ -ب

 ، و المقاول عداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل وإ  لهم الطلب من العضو المخالف

االخرين،    ، فإنه يمكن للعضوينطلوبةنجاز أية مهمه مإو جلسة اجتماع عن  أي عضو في حضور اجتماع  أخفق  أإذا   -ج

 ، االستمرار في إتخاذ القرار: رغم ذلك
  

 ، أو  على قيامهم بذلك  المقاول وأي من صاحب العمل أما لم يعترض  -1

خرين بعدم اتخاذ  للعضوين اآل قام بإصدار تعليمات    و  هو رئيس "المجلس"،  لعضو الغائب عن الحضورما لم يكن ا  -2

 .قرار

  . المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر أو تبرير  الستبعاد عضو  انونيةقال  اإلجراءات العقدية و  اتخاذ  يحق للرئيس -3
 

  النظر في الخالف و ، فإنه يتم  نعدام أثرهاإ  إنهائها أو  خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات، أو بسبب نقضها أوإذا نشأ أي   .20
 .وجب أحكام قانون التحكيم األردنيتسويته بم
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 ( )كفالة التنفيذ وذج ضمان األداءنم

Performance Guarantee

......................................................................................... ........إلى السادة: ..............

............................................................ ......: ..........................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

............................... ...........................................................: المقاول قد كفل بكفالة مالية،

.......................................................................... ................. .................................

(      /          بخصوص العطاء رقم )   

.................................................................. ...................بمشروع: ..................  المتعلق

...( دينار أردني ....................................................................... .... ).................... بمبلغ:

 - أننا نتعهد بأن ندفع لكم   و  ط الواردة في وثائق عقد المقاولة،ذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشرو  و

األسباب   شرط مع ذكر  أي تحفظ أوأي جزء تطلبونه منه بدون    أو  المبلغ المذكور  -أول طلب خطي منكمبمجرد ورود  

 عن أي   ذلك بصرف النظر  و  -فيذ أي من التزاماته بموجب العقدأخفق في تن   أو  ذا الطلب بأن  المقاول قد رفضالداعية له

 . من جانب المقاول على إجراء الدفعمقاضاة  اعتراض أو

 يوملحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً ب   و  المفعول من تاريخ صدورها  سارية  تبقى هذه الكفالة  و

ها أو دديجتلم يتم    .......... ما............... عام ....  ....... من...... ...........شهر .....من  ...  .................. ........

. طلب صاحب العمل على  تمديدها بناءً 

...............................رف: .........ــمص /توقيع الكفيل

. ....................................ع: ...ــــــــالمفوض بالتوقي

ــ الت  ــ ــ ــ اريـــ ــ ـــ ..................... ..............خ : ......ــــــ
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 نموذج كفالة إصالح العيوب

Defects Liability Guarantee

.................................................................. ...........إلى السادة: .................................. 

............................................................................. .........: ......يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

............................................................................... ........المقاول: ...، قد كفل بكفالة مالية 

........................................................................................................................... .

(         /         بخصوص العطاء رقم ) 

بمبلغ: ........................................................................ بمشروع:    المتعلق  ......................... 

...( دينار أردني ....................................................................... .... )....................

.لصيانة بموجب أحكام عقد المقاولةا  إلصالحات وا  جميع التزاماته فيما يخص أعمال  تنفيذالمقاول ل   ضماناً اللتزام  ذلك  و

منه بدون أي تحفظ   أو أي جزء تطلبونه المبلغ المذكور  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم    -   بأن ندفع لكم إننا نتعهد  و

ذكر مع  أخف  أو شرط  أو  قد رفض  المقاول  بأن   الطلب  لهذا  الداعية  فيما يخصاألسباب  التزاماته  تنفيذ  في  أعمال   ق 

من جانب المقاول على إجراء ضاة  كذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقا  و  العقد،  الصيانة بموجب  و  اإلصالحات

 . الدفع

قيام المقاول   لحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد و  هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها و   تبقى  و

 . على طلب صاحب العمل  لم يتم تمديدها أو تجديدها بناءً  اإلصالحات المطلوبة ما  بإكمال النواقص و

...............................رف: .........ــالكفيل/ مصتوقيع 

. ....................................ع: ...ــــــــالمفوض بالتوقي

ــ الت  ــ ــ ــ اريـــ ..................... ..............خ : ......ـــــــــــ

9ج



(2202/هـ/ 4) عطاء رقم :  

2202  

 المملكة األردنية الهاشمية                        

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                     

 

 نقطة التذاكرعلى الطريق تنفيذ ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم

   

 

127 

 

 

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة 
Advance Payment Guarantee 

 

 
 
 ...................................................... ..السادة: .......................................................  إلى

 .................. ..........................................................: المقاول يكفل مصرفنا إعالمكم بأن  يسرنا

 .............................. ........................نار أردني .............................( دي..).............. بمبلغ:

 ......................... .................................. لدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم:ذلك مقابل كفالة ا و

 ........................................  .................................................................. بمشروع  الخاص

 . الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة

 
ذلك بصرف النظر   ، ولمستحق منه عند أول طلب خطي منكمالمذكور أعاله أو الرصيد ا إننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ    و

 . أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاولعن  

 
يتم تمديدها   ، و د المقاول ألقساط الدفعة المقدمة لحين سدا  من تاريخ صدورها و   لمفعولسارية ا   هذه الكفالة  تبقى   و

 . بالكامل  داد قيمة الدفعة المقدمةتلقائياً لحين س

 
 
 
 

 ...............................رف: .........ــتوقيع الكفيل/ مص

 . ....................................ع: ...ــــــــالمفوض بالتوقي

ــ الت  ــ ــ ــ اريـــ  ..................... ..............خ : ......ـــــــــــ
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 األشغال   عند تسلم اإلنجازمخالصة عن دفعة  نموذج
 

 .......................................................................... ....: ..أدناه خاتمي و الموقع إمضائي أنا أقر

 . ......................................................................خاتمنا في أدناه نحن الموقعين إمضاءاتنا و نقر

............................................................................................. ............................... 

 ............................... ............... ....................................من بأننا قبضنا

ً .......................................................مبلغ ) ...    ........................... ( ديناراً أردنيا

بهذا   موضوع العطاء رقم و  ................................عن مشروع إنشاء  عند التسلم األولي ذلك قيمة دفعة اإلنجاز و

 ............................... ...............................فإننا نبرئ ذمة ..

 حساب  قبضناها على  ناأن  و  من كافة المبالغ التي سبقأعاله و  ذكوراألردنية الهاشمية من المبلغ الم  وحكومة المملكة

أية   تفاصيل  بتقديم  وتعهدنا  تحفظنا  مع  أعاله  المذكور  العمل مشروع  صاحب  إلى  بها  ندعي   مطالبات 

......................... .......................................................... .... 

فترة ال  و  ربعةأ  خالل  بالوثائق  معززة  المخالصة  هذه  تاريخ  من  يوماً  إقراراً ثمانون  هذا  يشكل  أن  )دون  منا    ثبوتية 

المطالبات.... ......... ............................................................................... في حالة   ( و .. بصحة هذه 

متها بحيث تبرأ  قي  و  حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعهاعدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا  

 ....... ........ ...................................... ذمة صاحب العمل

،  للمشروع  األوليحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم    و

ً اإلنشائيستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد  و  (. 13/8و ) (13/7) للمادتين ية مستحقة الدفع تطبيقا

 
 . ............................................. : يـ عليه نوقع تحريراً ف و

 . اول : .............................................ـــــــقــم المـــــــــــاس

 . .............................................ع: ــم المفوض بالتوقيـــاس

 . ....................................ع: ..........ـتوقيع المفوض بالتوقي

 
 الخاتم: 
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 ( ء اإلبرا نموذج  المخالصة )
Discharge Statement 

 
 

 .....................................................  ............................خاتمي أدناه: أنا الموقع إمضائي و أقر

 ............. ......................................................خاتمنا في أدناه:... ءاتنا ونقر نحن الموقعين إمضا

..................................................................................................................... ....... 

.................................................................................................... ........................ 

................... .................................................................................... من  قبضنا  بأننا

ً  ديناراً  (.............................................)مبلغ  .......... ...............................................أردنيا

  عن  ذلك  و  للعقد،   الشروط العامة   من   ( 14/13،  14/12،  14/11ذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد )    و

 ...... ................................................... ................... ......................ءإنشا مشروع

 ................ ..............وع العطاء رقم:موض.......................................................................

كافة مطالباتنا المتعلقة   قمنا بتقديم  و  أعاله  المشروع  عن  أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا  صرح بموجب هذا اإلقرارن

   ......................................... ذمة بهذا فإننا نبرئ و بالعقد

رجعة فيه   عاماً شامالً مطلقاً ال  ه إبراءً حكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعال  و

ي تصدر بعد الت   ( و13/7،13/8للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين )يستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ت ستحق    و

 .تاريخ هذه المخالصة )اإلبراء(

 
 
 . ............................................. : يـ عليه نوقع تحريراً ف و

 . .............................................اول : ـــــــقــم المـــــــــــاس

 . .......................ع: ......................ــم المفوض بالتوقيـــاس

 . ....................................ع: ..........ـتوقيع المفوض بالتوقي

 
 
 

 الخاتم: 
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 لتزامات المقاول إ نموذج
Contractors Commitments

ــ ق ـــــالم -1 .......... ........................................................................:....     اولـــــــــــــــــ

ــ ر العـــــــــالمدي  -2 .................................. ................................................:....ام     ــــــ

......... ....................................... ...................................:....     فــملف التصني مـــرق -3

اءاتــرة العطـــفي دائ        

ــ التصني ة  ــــــفئ -4 ....... ...........................................................................:....     ف ـــــ

ــ سق -5 ................................ .......................................................:     زام  ـــــــــف االلتـ

................................. ...................................................... :      المشاريع الملتزم بها -6

رقم العطاء  اسم المشروع الرقم 
قيمة اإلحالة  
بالدينار 

قيمة األعمال  
دينار بالالمتبقية 

مدة التنفيذ
تاريخ أمر  
المباشرة 

مالحظات 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المجموع: 
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 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 
 
 

 ............................................................... أدناه :.............  اتمي فيخ أقر أنا الموقع إمضائي و

............................................................................................. ............................... 

 ........... ..........................................................خاتمنا في أدناه:  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا و

 ............................................................................................................................ 

 
 اريع اإلنشائية الخاص المقاولة للمش( من الشروط  الخاصة لعقد  17/9/1ما ورد تحت المادة رقم )  أننا قد اطلعنا على

بأحكام  و  العقد،   بهذا العموالت أو أتعاب   قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع  المادة نرفق إقراراً موقعاً من   هذه  عمالً 

االتفاق    التي تم دفعها أو  مادية و  أي شيء ذو قيمة  غير المباشرة و  االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة و

تم   سببها سواءً   لمن دفعت و  الدفعات األخرى و  نرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه  اآلخرين" ولى دفعها إلى شخص من "ع

عنهم أو  قبل مقاولينا من الباطن أو نيابةً عنا أو من   من قبلنا أو نيابةً   ت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشردفعها أو كان

عملية   عروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أوفيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم ال  ذلك  ، وي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم أ

 . أجل تنفيذه فعالً   المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من المقاول أو على اإلحالة المزاودة نفسها أو   /المناقصة

 
ل  المثا  دفعات بما في ذلك على سبيلود أي  عن وج  طياً إلى الفريق األول على الفورنتعهد بأن نقدم تصريحاً خ  كما و

نوافق على   كما و  إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً ذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ    و  وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات

  خالل من قبلنا قيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إ

 . بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة نلتزم ( منها وبأحكام الفقرة )أ

 

 
 . ............................................. : يـ عليه نوقع تحريراً ف و

 . .............................................اول : ـــــــقــم المـــــــــــاس

 . .......................ع: ......................ــم المفوض بالتوقيـــاس

 . ....................................ع: ..........ـتوقيع المفوض بالتوقي

 
 الخاتم: 

 
 
 
 

في حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من    خرى وعلى المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األ *   

ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض    كل من  عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، و  (9/ 17األمور المحددة بالمادة )

 . قرار في ظرف مغلق منفصل عن العرضعلى المقاول وضع اإل ، وعرضه 
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الممنوعة إقرار متعلق بالدفعات 

......... ..................... ......................... .................. أدناه ....  في خاتمي أنا الموقع إمضائي و أقر

.......................................................................................................................... ..

.......................................... ............................أدناه. خاتمنا في نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا و

ريع اإلنشائية الخاصة  ( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشا17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
االتفاق   أو  اراً موقعاً من قبلنا حسب األصول، نقر فيه بأننا لم نقم بدفععمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقر   و  عقد،بهذا ال

 غير مباشر  أو   بشكل مباشر  غيرها سواءً   تعاب استشارات أو أتعاب وكالء أوأ  كانت عموالت أو  على دفع أي مبالغ سواءً 
غ أو تقديم مثل هذه لم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبال  ماديٍة ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة    و

من مقاولينا من    عنا أو  نيابةً   عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو  بغض النظر  أو  أو بالواسطة،  مباشرةً   األشياء سواءً 
ك على سبيل المثال ال يشمل ذل  و   األول،  يقو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفرعنهم أو أي من موظفيهم أ  الباطن أو نيابةً 

ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض   و   ا كان يتصرف بصفة ٍ رسميٍة أم ال،عما إذ  بغض النظر  "موظف"  الحصر أي
إلبرام اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري    المزاودة نفسها أو  / فيذ هذا العقد أو عملية المناقصةالخاصة بتن

 . فعالً  العقد أو من أجل تنفيذه

ء سوا  أو بالواسطة و  مباشرةً   نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءً نتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو    و  كما
تعلق " فيما يأو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف  أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم

 . د أو تجديده أو تمديده أو تنفيذهبتعديل هذا العق

عليه نوقع تحريراً في       /      /  و

... . اول: .................................................ــــــــــم المق ــــــــــــاس

. .................................................... ع: ـــوض بالتوقيـــاسم المف

.. ............. ع: ......................................ــتوقيع المفوض بالتوقي

............. .....ــــــــــــم : ...................................ــــاتـــــــــــخــال

عموالت أو أتعاب أو أي من  في حال عدم قيامه بدفع أي    و  فعات األخرىاإلقرار المتعلق بالدعلى المقاول تقديم   *   

ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض    كل من  عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، و  (9/ 17المحددة بالمادة )ر  األمو

 . قرار في ظرف مغلق منفصل عن العرضعلى المقاول وضع اإل و عرضه،
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(  2) شروط خاصة إضافية -ج 
( : مكاتب المهندس والجهاز المشرف :1)

الالزمة   أ .  يتعين على المقاول أن يقوم بتأمين مكاتب لجهاز اإلشراف بالقرب من موقع المشروع وتوفير الصيانة والخدمات
المشروع إضافة لمدة شه تنفيذ  العمل ولمدة  التابع لصاحب  المقيم  المشرف  الجهاز  التنفيذ  لمكاتب  أعمال  إنتهاء  بعد  ر 

على أن يتم أخذ الموافقة على الموقع وتقسيمات المكتب من قبل المهندس المشرف، وأن   ²م  30   وبمساحة ال تقل عن
بأن   التأثيث والصيانة واإلدامة والخدمات الالزمة محملة على أسعار كلفة  تكون بالمواصفات التالية بحدها األدنى علماً 

 . تنفيذ المشروع على أن تعود ملكية مكاتب اإلشراف للمقاول بعد انتهاء أعمال العطاء

مالحظة:

بأعمال • القيام  المقاول  لخدمة   على  موظف  وتعيين  التشغيل  والحراسة وجميع خدمات  والتنظيف  واإلدامة  الصيانة 
 .إضافة لمدة شهر بعد إنتهاء أعمال التنفيذالمكاتب لمدة المشروع 

على المقاول تزويد الموقع بالماء والكهرباء والصرف الصحي وتأمين خدمة األنترنت ذات سرعة عالية لجميع غرف   •
 المكاتب.

على المقاول فرش المكاتب بحد أدنى بما يلي:    •

( مع كرسي مكتب بعجالت وظهر منخفض منجد بالجلد  4م( عدد )1.6مكتب خشبي ثالثة جوارير ال يقل طوله عن ) ❖

 (.4الصناعي عدد )

 (. 2خزانة خشبية مع رفوف لحفظ الملفات رأسياً عدد )  ❖

(3طاوالت وسط للضيافة خشبية عدد )❖

(.1م عدد )(2Χ1لفرد ودراسة المخططات قياس )طاولة خشبية ❖

 . ( مع كبسات التعليق بحيث يتم فصل المخططات إلى أربعة مجموعات1حامل راسي لتعليق المخططات عدد ) ❖

على المقاول تزويد جهاز اإلشراف باللوازم والمواد التالية خالل فترة تنفيذ المشروع وتكون ثمن هذه اللوازم والمواد  .  ج

 مشمولة ضمن أسعار العطاء وذلك حسب طلب المهندس المشرف.

م ( مع تزويد جهاز اإلشراف بدل األمتار 50م و  25( وأمتار طول )3متر( عدد ) 7أجهزة قياس مختلفة من أمتار طول ).  1

 التالفة منها.

 (. 3. مسطرة سكيل عدد )2

 ( حسب الطلب.A4،A3. لوازم قرطاسية وأوراق قياس )3

المكوناتالقسم

ــدد ) ــب ع ــة مكت ــاس ) 2غرف ــاحة  م (3*  3( قي بمس

  2م18

إنارة وأباريز في مواقع متفرقة

ــدد ) ــبخ عـ ــاس )1مطـ ــاحة ) 3*2( قيـ  (²م 6(م بمسـ

 (.1عدد ) ²م 3حمام كامل بمساحة  مع 

مجلى حـوض واحـد غيـر قابـل للصـدأ مـع مسـاحة عمـل جانبيـة 

وأبــاريز وخــزائن علويــة وســفلية وكــولر مــاء مفــرزة مــع إنــارة 

ــديم الخدمــة  ــزات الالزمــة لتق ــل التجهي ــاز مــع كام ــة وغ وثالج

ــة ــى  الالزم ــافة ال ــدوي  باالض ــطاف ي ــي وش ــام افرنج ــد حم مقع

ــارد  ــاء الب ــز بالم ــارة مناســبة مجه ــع إن ــع شــطافة ومغســلة م م

 والساخن.
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أصلية من المواصفات الفنية العامة لألعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والصادرة عن وزارة األشغال العامة . نسخة  4

 واإلسكان.

 . أجهزة مساحية مع لوازمها بحيث يتم تأمينها حسب الحاجة. 5

 م مزود بثيرموستات لحفظ الحرارة للمكعبات الخرسانية  (2Χ1Χ0,5. خزان قياس )6

 (.Slump( وقضيب لدك المكعبت الخرسانية وجهاز مخروط )16قوالب مكعبات عدد ). 7

 (. 2(م عدد )2x1. ألواح إعالنات من السيلوتكس مع اإلطار الخشبي قياس)8

 ( 1ميجابيكسل عدد )  20. كاميرا ديجيتال جديدة ال تقل عن 9

 . سلة مهمالت لكل مكتب. 10

 (. 1( وآلة حاسبة علمية تعمل على البطارية عدد )3. آلة حاسبة تعمل على البطارية عدد )11

 . أدوات مطبخ كاملة. 12

 حامي بارد(.)( 2( طن عدد )1.5. وحدة تكييف جدارية قدرة )13

 
 : فترة تجهيز المكاتب  -

 

  أمر   ( يوماً من تاريخ إصدار15تتعدى )تسليم مكتب اإلشراف الى المهندس خالل مدة ال    و  تجهيزأن ينهي    المقاول  على
المكاتب خالل هذه المدة فسوف يقوم صاحب العمل أو من يفوضه    عدم قيام المقاول بإنجاز  في حالة  ، والمباشرة باألعمال

حسمها   اب المقاول مهما بلغت التكاليف وعلى حس  وجاهزة مع خدماتها    بصالحيات الفريق األول بتأمين مكاتب مؤقتة و
 من إستحقاقات المقاول.

 

 : الخدمات المرافقة -
 

كذلك على   ، والصرف الصحي  الكهربائية و  الخطوط  كذلك باإلنارة و   يجب تزويد المكاتب بالمياه الصالحة للشرب، و
مضافاً إليها شهر بعد التسليم األولي    المشروع  مدة تنفيذ   الالزمة طول  الصيانة  الحماية و  الخدمة و  ن يوفرأالمقاول  
 . لألشغال

 

 
 الكشف اليومي لسير العمل:  و رقمية: الصور ال(2)
 

 اآلليات  الى ممثل المهندس حسب النموذج الذي يعتمده المهندس يبين فيه المعدات و  على المقاول أن يقدم كشف يومي -
األحوال  األعمال التي قيد اإلنجاز و األعمال المنجزة و المواد الموردة للموقع و ساعات العمل و العامل و الجهاز العاملة و
 .الرطوبة درجات الحرارة و الجوية و

 
 . تعتبر كمرجع في تقييم المطالبات التي ينظمها ممثل المهندس و التقارير و التقرير تعتمد البيانات هذا عدم تقديم في حالة -
 
  تقل عن سبعة نسخ مكونة من مجموعات متماثلة و  هندس بمجموعة من الصور الملونة الأن يزود ممثل الم  المقاول  على -

تمثل الفعاليات الرئيسية خالل الشهر.    صورة يتم إلتقاطها من قبل ممثل المهندس خالل الشهر و  30كل مجموعة ال تقل عن  
حديثة( طيلة   ديجيتال  ميراا)ك   رقميةآلة التصوير ال  يشترط أن يوفر المقاول  على حساب المقاول. و   تكون كلفة هذه الصور  و

المشروع و  تنفيذ  الكاميرا و   فترة  باأل  التصوير و  تكون كلفة  المطلوبة وطباعتها  الحاجة و   عداد  المهندس   حسب    طلب 
 سعار العطاء.أمشمولة ب
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(: تسمية المقاولين الفرعيين: 3)

درجة تصنيفه:  الكهروميكانيك ول الفرعي ألشغال تسمية المقاو . أ

فئة تصنيفه  إسم المقاول  

...................   ...................  ك  ــانيــالميك   

....................    ....................   اء  ـــــالكهرب   
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و األولى من نقابة المهندسين األردنيين  ؛  الحكومية شهادتين  األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات  غير  على المقاولين    (:4)

الخاصة   جراءات استكمل كافة اإل  المقاول قد  تفيد بأن  األردنيين )حسب النموذج أدناه(  نشاءاتاإل  من نقابة مقاولي  أألولى

د  عن   األردنيين  قانون نقابة مقاولي اإلنشاءات  و  األردنيين  اً ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيين وفق  غير  بالمقاولين

العطاء عليهإ اإل  و  حالة  يعتبر مستنكفاً عن    و  تفاقيةقبل توقيع  لذلك  الشهادتين وفقاً  هاتين  يقدم  استكمال  كل مقاول ال 

عتراض اإلل  أن تقدم بها دون أن يحق للمقاو   و  أن يصادر كفالة مناقصته التي سبقيحق لصاحب العمل    و  حالةجراءات اإلإ

 أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها. 

 
 النموذج: 

 

  /عطوفة 

ق .......................................................................... ....السادة  المقاول  أن  العلم  يرجى د ............. 

ً   القانونية  راءات جاإلة  كاف  استكمل                                                                   ................ المعمول به. .......................................  نقابة  قانون  ألحكام  وفقا

 
 نــــب المهندسيــنقي

 ن ــب المقاوليـأو نقي
 
 

    )5( يجب تنفيذ جميع أعمال العقد طبقاً لما يلي: 

اية   المباني و  عمال الطرق وذلك أل  سكان واإل  المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة األشغال العامة و  نخر طبعة مآ . أ

 اعمال اخرى.

المواصفات القياسية األردنية الصادرة عن مديرية المواصفات و المقاييس بوازرة الصناعة و التجارة حتى تاريخ تقديم   .ب

 العطاء. 

 كودات البناء الوطني األردني. . ج

د في تحديد سين العرب، يستعمل هذا الكوالكود العربي لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية الصادرة عن اتحاد المهند .د

 تحديد خواص المواد و تقييم نتائج الخرسانة  المنفذة.  جهادات و مرجعاً للتصميم و لطرق االنشاء واإل األحمال و

 . 1993( لعام 7قانون البناء الوطني األردني رقم ) .ه

العمل حيث    الجراء الفحوصات المخبرية العتمادها من قبل صاحبتسمية ثالثة مختبرات  الفائز بالعطاء  على المقاول   .و

 يكون المختبر مؤهل من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة اولى)أ,ب( وتكون اسعار الفحوصات محملة على اسعار العطاء 

المشرف وممثل    يجب اخذ العينات من الموقع من قبل شخص مؤهل ومختص في هذا المجال وبحضور ممثل المقاول و .ز

 المختبر المعتمد اذا امكن 

 ن قبل المقاول وممثل المشرف وادخالها الى المختبر بمحضر رسمي يوقع من الطرفين يجب نقل العينة م . ح

المشرف   .ط الى  واحدة  تسلم  تقرير من نسختين  المحددة واصدار  المواصفة  العينة حسب  بفحص  يقوم  ان  المختبر  على 

 واخرى للمقاول 
 

 سفلتية. اإل و الخلطات الخرسانية التالية لغرض ضبط جودة المواد و على المقاول مراعاة األمور: (6)
 

 جراء الفحوصات المخبرية الالزمة للمواد وفقاً لما ورد في المواصفات. إ المقاولعلى  . أ

 معتمد شاملة لما يلي:  سفلتية من مختبرإميم خلطة خرسانية أو تصميم خلطة أن يقوم بتص المقاولعلى  .ب
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 ظروف العمل. و طبيعة أماكن الصب عند التصميم طبيعة العمل و عتبارأن يؤخذ بعين اإل .1

الخلطات في الموقع كالمادة المميعة مثالً و   على  عند حساب نسب التصميم أية إضافات  عتبارأن يؤخذ بعين اإل .2

 غيرها. 

 خواص الخرسانة الطازجة. وياً لفحوصات الخلطة التجريبية والتصميم حا أن يكون .3

أن يقوم بفحص الخلطات الخرسانية بشكل دوري كما يلي: المقاولعلى  . ج

 28  الثالثة الباقية بعد  أسبوع و   كعبات ممثلة بحيث تفحص ثالثة بعداألقل ستة م  على  خرسانة تؤخذ  3م  50لكل   .1

 يوماً.

الثالثة الباقية بعد   و  ستة مكعبات تفحص ثالثة بعد أسبوعلكل يوم صب إذا كان الصب على مراحل متقطعة تؤخذ  .2

 يوم. 28

شراف فني إمارشال في موقع العمل ب  دك قوالب  أن يتم وضع جهاز   الخلطة األسفلتية يجب  بوضع  المباشرة  قبل .3

والب يومياً تدك مرتين حسب توجيه المهندس المشرف  دكها بمعدل ستة ق   و  هل من جهاز المقاول ألخذ العيناتمؤ

 مع تحديد منطقة العمل المنجزة.

 شروط القبول للخرسانة: 

أن ال يقل معدل قوة التحمل عن درجة الخرسانة المطلوبة.  -أ

عن المتوسط لقوة تحمل المكعبات. %20أن ال تزيد نسبة التفاوت  -ب

عن درجة الخرسانة المطلوبة. %85ال تقل قوة تحمل أي مكعب عن  أن -ج

حسب المواصفات   عينات لبية )كورات( و  المقاول أن يقوم بأخذ  على  عدم تحقيق شروط القبول للخرسانة  حالة  في - د
 /ج.322/2العامة بند رقم 

 حسب المخططات بعدوعلى نفقته الخاصة    التصميمية  لألعمال  متهاءمال  و  بالتحقق من قدرة تحمل التربة  المقاوليقوم  :    (7)

 على بنود العطاء بزيادة أو  يل قد يطرأعن قدرة تحملها أي تعد  استدعت طبيعة التربة بعد التحقق  اذا  و  الحفريات  عمل

 بنود العطاء. تكال من ضمن أسعار ضافية وإال يحق له المطالبة بأسعار  نقصان فعليه تنفيذ ذلك و

يكون   منسوب التسوية أيهما أقل و   خالفه من منسوب األرض الطبيعية و  األساسات و   أعمال الحفريات للقواعد و  تقاس    :(8)

 الكيل هندسي حسب المخططات. 

ً   العاملة المحلية وستخدام األيدي  ا  على المقاول المحلي    :(10)  تنفيذ  المحلية عند  منتجات الصناعات  و  اآلليات المتوفرة محليا

ذلك   صاحب العمل فإنو  وافقة الوزارة  م  استخدم مقاوالً أجنبياً كمقاول فرعي دون أخذ  قد  إذا ثبت أن المقاول  و  األشغال

. 1986( لسنة  9بالغ دولة رئيس الوزراء رقم )ذلك بموجب    المشروع منه و  سحب تنفيذ  و  لعقوبة فقدان تصنيفه  يعرضه
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: (Work Shop Drawing)  )المخططات التفصيلية والتصميمية( المخططات في الموقع :(11) 

 األخرى   األعمال  الصحية و  الكهربائية و  الميكانيكية و المدنية و  على تقديم مخططات لألعمال  قبل المباشرة بالعمل  المقاولعلى  
ودون ان وحسب الشروط الموضحة في وثائق العطاء    عليها من المهندس المشرف   التي تحتاج إلى تفصيل ألخذ الموافقة المسبقة

 .  (Work Shop Drawing) التصميميةتتحمل السلطة اي تكاليف ناتجة عن اعمال التصميم او المخططات 

: الصيانةالتنفيذ و مخططات : (12)

للمهأن    المقاول  على العمل  نتهاءاإل  عند  المشرف  ندس يقدم  و  و  الميكانيكيةو  المدنية  مخططات كاملة لألعمال  من   الكهربائية 
 ذلك التفاصيل و  بجميع و مطابقة لما تم تنفيذه في الموقع. المخططات  هذه تكون (،As Built Drawings) غيرها و الصحية
لمقاول قبل ا  المخططات المنجزة من  اعتماد هذه  استالم و  و  نجازإ المشرف متابعة عملية    المهندس  على  يجب  و  الصيانة  ألغراض

 ستالم النهائية. دون انتظار اإل و بأول حسب تقدم مراحل العمل أول

الصيانة قبل عملية    مخططاتلصاحب العمل من    (CD)  نسخة الكترونية على أقراص  و  طلب من المقاول تسليم نسخة أصليةي  و
 المخططات.  وع قابالً للتسليم قبل تقديم هذهال يعتبر المشر و لنهائيةستالم ااإل

واليتم صرف ذلك فيحق للمهندس انجاز هذه المخططات وحسم تكاليفها من استحقاقات المقاول  عن  او تأخر  واذا امتنع المقاول  
 فاتورة المقاول النهائية اال بعد تقديم هذه المخططات واعتمادها . 

:األجهزة  المواد و: (13)

. الموافقة عليها  استعمالها ألخذ  األجهزة المنوي  و  المواد  مواصفات  و  مصدر  و  كتالوجات تبين نوعية  أو  عينات  يمدتق  المقاول  على

في حالة عدم   المباشرة و  خالل أسبوعين من تاريخ أمر  المكاتب المؤقتة المطلوبة في هذا المشروع وعلى المقاول إنشاء      :(14)
 مينأبت  األول  من يفوضه بصالحيات الفريق  نجاز المكاتب خالل هذه المدة فسوف يقوم صاحب العمل أوإقيام المقاول ب 

 .الوزارة مها من استحقاق المقاول لدىحس على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف و مكاتب مؤقتة جاهزة و

.أي نوع من أنواع الضرائب األخرى أسعار بنود العطاء المختلفة تكون شاملة لضريبة المبيعات و   ( 15)

:شروط الخاصة بالقيد لتصبح ما يليعقد المقاولة لل /أ في الجزء الثاني من دفتر4/25 يضاف للمادة   ( 16)

،  الخاصة  على نفقته  ذلك  و،  المعدات الخاصة بها  الالزمة لتنفيذ األشغال و  الكهرباء  يزود الموقع بالمياه وعلى المقاول أن  
 ذات سعة مناسبة و بخزانات مياه إذا تعذر تزويد الموقع بالقوة الكهربائية يقوم بتزويده بمولد كهربائي بقدرة كافية و و

 .بالمحروقات المطلوبة

: الساحات ع األبنية والمواد المختارة المستخدمة في مشاري المواصفات الفنية للطمم و: (17)

: واصفات للطمم من المواد المختارة الم .1

(. 10ال يزيد عن ) ةبمعامل لدون (A1-a, A1-b, A2-4, A2-5) التصنيف المجموعي يكون -
.( 3عن ) أن ال يزيد الحجم األكبر -
. حدود ايتربورغ فحوص التدرج الحجمي و ىجر عادة ت   ديد الخصائصلتح -

:  ل الطمم إذا حقق الخصائص التاليةيعتبر ناتج الحفريات صالحاً ألعما، ج الحفرياتالمواصفات للطمم نات .2

.(A6, A7) أن ال يكون ذو تصنيف مجموعي -
. 3سم غم/ 6.1عن   أن ال تقل الكثافة الجافة العظمى -

 . ايتربورغ إضافة إلى فحص البروكتورحدود  أعاله يشمل إجراء تجارب التدرج الحجمي و الخصائص ن تحديدإف  عليه بناءً  و
ستعانة نتائج الفحوص المخبرية فيمكن اإل  على  المتبقية في تحديد التصنيف بناء  العليا للمواصفات  و  أما الحدود الدنيا .3

و التربة  تصنيف  و  بجدول  التربة  حسب  مجموعات  لج  الحصى  األمريكية  المواصفات  الطرق  مهندسي  معية 
(AASHTO). 
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 في حال التوقيع دون دفع هذه الرسوم تفرض   العقد و  الواردات قبل توقيع االتفاقية أوعلى المقاول دفع رسوم طوابع     (  18) 
 .للرسوم األصليةالغرامة باإلضافة ل هذه تحص و الغة ثالثة أضعاف الرسوم األصليةالب الغرامة القانونية على المقاول و 

مقارنتها مع مخططات   عمل المخططات المساحية و  و  سيب الطبيعةلمنا  قيام باألعمال المساحية الالزمة على المقاول ال   (  19)
الزيادة  بيان مدى حدود.  مخططات المشروع المقدمة من الجهة التي أعدت الدراسة للمشروع و  األرض الطبيعية و  مناسيب

بأقصى    النقصان و  أو  المهندس لمعالجة هذه الزيادة  إبالغ صاحب العمل المفوض بصالحيات  الكميات و النقصان في    أو
يتحمل أية.أعمال   يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة في حال عدم قيامه بهذه األعمال و  قبل المباشرة بالعمل و   سرعة و

 .على حسابه الخاصيتطلبها العمل.

 مقارنتها مع.الشروط و   و  الصحية  و  الميكانيكية  و  الكهربائية  و  اإلنشائية  و  لمخططات المعماريةلمقاول دراسة اعلى ا  (  20)
وجود خطأ في التصميم   أو  بينهافي حال وجود تعارض.  بنود جدول الكميات بهذه األعمال و  العامة و  المواصفات الخاصة و

 .تصحيح ذلك حسب األصول ذاك قبل تسعير العطاء ليتم الخطأ وعن هذا   ل إبالغ دائرة العطاءات الحكوميةفعلى المقاو

. العمالة األردنية ولوية في التعيين للموظفين وإعطاء األ و لتزامعلى المقاول اإل  ( 21)

الواحد أو لعدة العمل ألية فترة سواء في.اليوم    ه للمالك الطلب من المقاول إيقافنأ  عتبارعلى المقاول أن يأخذ بعين اإل   (  22)
سيتم تمديد هذه الفترات دون.أن يترتب على ذلك أية مطالبات مالية   ذلك بسبب ظروف خاصة و  أيام أو أليام مقتطعة و 

 و  على المقاول التنسيق مع الجهات المختصة ألخذ.الموافقة المسبقة على العاملين كافة لدخول حرم الموقع  أو أخرى و
 .ملين خطياً من قبل المهندسيناالع على دخول خذ الموافقاتأو  فاتالتوقي هذه على المقاول تثبيت

 نه يتوجبإالجمهور ف الممرات المستعملة من قبل.  حالة وجود موقع الحفريات أو تخزين المواد بالقرب من الطرق و  في   (  23)
 : ما يلي

. لجهاز الذي سيقوم بحراسة الموقعبيان أسماء ا المقاول على -

الوظيفية في  مسؤوليتهم مدى  المشرف بهويات توضح أسمائهم و و العامل و أفراد الجهاز أن يزود المقاول على -
 .برازها للجهات األمنية المختلفةالموقع إل

يشعر  المقاول  على - و  أن  للعمل  مباشرة  بتاريخ  المحافظة  و  مديرية شرطة  العمل  إلنهاء  المتوقع   ذلك   التاريخ 
 سيارات النجدة و   الدوريات و  على  جل تعميمهاأ  رف من المش  المنفذ و  متضمنا أسماء الجهاززويدها بكشف  بت

 . ذه الجهات من تدقيقها عند اللزوماألمن الوقائي لتتمكن ه

.المسافاتكذلك طمم تلك. و Working Space( )مسافات العمل المطالبة بحفريات ال يحق للمتعهد -

العينات: و  الكتالوجات : (24)

 الكهربائية و   و  الصحية  الميكانيكية و  اإلنشائية و  لمختلف الفعاليات المعمارية و  العينات  و  الكتالوجات النماذج  تقديم  المقاول  على
أي مواد تستعمل دون   التنفيذ و  في  ذلك ألخذ.الموافقة على استعمالها  خالفه إلى المهندس المشرف بحيث ال تتعارض مع العطاء و

 . كون معرضة للرفضالموافقة ست هذه خذأ

 و  قذفها خارج الموقع  الكميات الزائدة و  مالئمة للطمم أو  الغير  الحفر  عن  أن يقوم بإخراج المواد الناتجة  المقاول  على   (  25) 
لن تدفع قيمة    مسؤوليته الخاصة و  ن يكون على نفقته وأ   المختصة و  السلطات  مع  المخصصة لذلك بالتنسيق  األماكن  في
 . هذه األعمالعن 

برنامج العمل:  (:26)

 و                    (M.S Project)  أو  (Premavera)ا  التقيد ببرنامج البرمافيرو    قاول تقديم برنامج العمل للمشروعالم  على
 .المباشرة مرأيام من تاريخ أخالل سبعة  ذلك
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 الطبيعي للبناء:  الحجر مواصفات: (27)

 (85/1992ة األردنية رقم )م.ق.أ /المواصفات القياسي 3/1

.ية الخاصة بالحجر الطبيعي للبناء( متطلبات المواصفات القياسية األردن1يبين الجدول رقم )

. ( الطبيعي للبناء )الحجر الجيري بالحجرالخاصة  (1992/ 85القياسية االردنية رقم )م.ق.أ/  متطلبات المواصفات(: 1جدول رقم )

طريقة الفحص صنف ج  صنف ب صنف أ الخاصية

2.562.452.16ASTM-C97( )الحد األدنى  الوزن النوعي

3.004.207.50ASTM-C97الحد األقصى  امتصاص الماء )%(

6.905.203.40ASTM-C99( )الحد األدنى(2مم التمزق )ن/ ريمعا

( التآكل السطحي )معاير الصالبةمقاومة 
 ( )الحد األدنى

10.0010.0010.00ASTM-C241

55.0028.0012.00ASTM-C170 ( األدنى )الحد (2مم مقاومة الكسر بالضغط )ن/

 )الكمخات(ة نيالطي الجيوب و كالفجوات العيوب من خالية الحجر عينات أن تكون ب يج الخارجي المظهر فحوصات
 . تباين اللون و الصوان و  الرفش و العروق التسوس و و

ممثل    اإلشراف و  و  المقاول  ممثل  بحضور  مختص في هذا المجال و  و  من قبل شخص مؤهل  الموقع  من  يجب أخذ العينات .1
 المختبر المعتمد إذا أمكن. 

 رسمي يوقع من الطرفين.  بمحضرإدخالها إلى المختبر  ممثل اإلشراف و قل العينة بواسطة ممثل المقاول ويجب ن .2
األخرى    واحدة إلى اإلشراف و  إصدار تقرير من نسختين تسلم  العينة حسب المواصفة المحددة و  يقوم المختبر بفحص .3

 للمقاول. 
 فحصها.  و رة عنه في حال قيامة بأخذ العينةيتحمل المختبر المعتمد مسؤولية النتائج الصاد  .4
يتحمل مسؤوليته.  المعين و اإلشراف عليه من قبل المختبر شروع فيتم تجهيزه وموقعي في الم في حال الحاجة لمختبر .5
 مرجعية واضحة. و ختبر العامل في المشروع وفق شروططبيعة المشاريع فئة الم تحدد قيمة و .6
   .شرافاإل المقاول و عن ضرورة استقالل المختبر .7

: شغال تقديم ما يلينجاز األإيتعين على المقاول عند 

. و كهربائيأجهاز ميكانيكي  وألة آي أتعليمات التشغيل المتعلقة ب ثالث نسخ من جميع كتيبات الصيانة و -1

شغال  نجاز األإحسب    ول وأوال بأندس  ن تقدم الى المهأعلى    As built drawingsمخططات المنشأ حسب التنفيذ   -2
 .(CD's)قراص مدمجة أثالثة نسخ من  المخططات و  ثالثة نسخ من

قطع الغيار المطلوب من المقاول تقديمها   اعد  فيما  List of spare partsو جهاز  أ  ةليآجدول قطع الغيار الالزمة لكل   -3
)إن    شغالمحضر تسلم األ  تدوين ذلك في  الشهادة و  ذهه صدارإتسليم القطع قبل    المقاول  بموجب العقد، حيث يتعين على

 وجدت(. 
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 : شروط خاصة متفرقة :(28)
 

 : في حال تطلب العمل وواقع حال المشروع ذلك ويكون ملزم بتنفيذها  التالية مورعلى المقاول مراعاة األ يجب
 

 لتزامات عامة:إ . أ

 . المستطاع البيئة بقدرث تلوي محاولة التقليل من الضجيج و •

 .شغالغير تنفيذ األ غرض يعدم استعمال )الموقع( أل •

 بالغير.  ضرارلمنع اإل هخالف  الفائضة عن الضخ والمياه  تصريف مياه الفيضان و •

عادة السياجات  إ  و   اقتالعهزرع بديل ما لم يصرح له ب  السياجات بشكل مالئم، و  المروج و  و  شجاراأل  على  المحافظة •

 حسب تعليمات المهندس. ىالى حالتها االول

ترتيبات الالزمة عمل ال  و  ل معهتصااإلب ن يقوم  أ  المجاورين، فعلى المقاول  حدأ  على ملك  سقالة  نشاءإ  وجوب  حالة  في •

 على حسابه الخاص.  تمام العمل وإعند  هصالحإ خالء المكان وإلتنفيذ ذلك، ثم 

 
 : دارة العملإضبط  .ب

 

 .جتماعاإل عداد محاضرإ  مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع و ن يتعاونأ •

معدل هطول   و  الرطوبة،  الدنيا، و  فيه درجات حرارة الهواء القصوى وحوال الجوية، يسجل  باأل  اً خاص  سجالً   ن يعدأ •

 ساعات الهطول لكل يوم. مترات ويمطار بالملاأل

 عداد التقارير. إ قدم سير العمل وتخذ الصور الفوتوغرافية لبيان ن يتعاون مع المهندس ألأ •

 ول.أوال بأنجازاته إعن  ن يعلم ممثل المهندسأ لذلك، و ن يضع جدوالً أصالح العيوب، إفي حالة  •

ن يقدم أالمقاول قبل البدء بتصحيح الوضع    فيجب على،  عمل ما  من ممثل المهندس لمادة    و أ  في حالة رفض المهندس •

 الخطا. ذلك لتالفي تكرار و المهندس، وأو التصحيح الى ممثل المهندس أعادة لإلمقترحاته 

•  ً  ن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام.أ هالموقع، فعلييز مختبر للمواد في منه تجه اذا كان مطلوبا

 على المقاول تقديم خطة عمل قبل تنفيذ المشروع لضمان حركة سير المركبات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. •

 
الموقع، وبالعدد  على المقاول توفير وتركيب أية لوحات إرشادية وتحذيرية الزمة للسالمة المرورية أو للسالمة داخل   ❖

الالزم لتحقيق الغرض الالزم منها. وذلك للحفاظ على السالمة العامة وسالمة مستخدمي الطرق المحيطة بالمشروع،  

تعليمات   حسب  اللوحات  هذه  وعدد  محتوى  ويكون  العطاء،  أسعار  على  محملة  التحذيرية  اللوحات  هذه  كلفة  وتكون 

 المهندس المشرف. 

 

 عطاء يتم تسعيره بقلم رصاص وأن يتم التوقيع والختم في حال تم استخدام الطامس أو التعديل. يتم استبعاد أي  ❖

 

 إلجراءات السالمة العامة وااللتزام بالتشريعات الناظمة والصادرة عن السلطات المختصة.  covid-19متطلبات  ❖
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 : يافطة المشروع: (29)
 

عن   تقل  مناسبة ال  بقياسات  المشروع  في  عالية  ذوات جودة  ( و2)عدد   الخاصة بوضع يافطات  على نفقتهو    المقاول أن يقوم  على
على ألواح بالستيك   مكتوبة بشكل منظم على شرائح متتابعة من الصاج المدهون أو  و  حسب تحديد المهندس  سم أو  200×250

 يكتب على اليافطات ما يلي: أبيض، و
 

 . لـــــــامـكــروع بالـــــــــم المش ـــــــــــــــــإس  -1

ــ احـــــــم صــــــــــــــــإس  -2  ل. ـــــمــب العــــــــــ

ــ م المكتـــــــــــــــإس  -3  . مـــمـب المصـــــــــــــــــ

 . رفـــــشـــب المــــــــــــــم المكتــــــــــــــــإس  -4

 المقاولين الفرعيين.  إسم المقاول الرئيسي و  -5

 ا.ــــخهـاريـــت  ة وــــــــرخصــم الــــــــــــــرق   -6

 روع. ـــمدة تنفيذ المش تاريخ أمر المباشرة و  -7

 أية معلومات أخرى تطلبها الجهات المختصة. -8

 على أن يتم اعتماد أماكن اليافطات بالتنسيق مع المهندس المشرف

 ضاف إلى الشروط الخاصة للعطاء ما يلي: ي  
  معتمدة لدى وزارة االشغال العامة ومؤهلة من دائرة العطاءات الحكومية   مختبرات  تسمية ثالثة   بالعطاء  الفائز  المقاول  على .1

إلجراء الفحوصات المخبرية ليقوم صاحب العمل باعتماد إحداها وليتم التعاقد معه من قبل المقاول حيث يكون المختبر 
 .وعلى نفقة المقاول ،ب( مؤهل من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة أولى )أ

 
ممثل    المشرف و  و  المقاول  ممثل  بحضور  و  المجال  هذا  في   مختص  و  مؤهل  شخص   قبل  من  الموقع  من  العينات  أخذ  يجب .2

 المعتمد إذا أمكن.  المختبر
 

 الطرفين. إدخالها إلى المختبر بمحضر رسمي يوقع من   و ممثل المشرف يجب نقل العينة من قبل ممثل المقاول و .3
 

 من نسختين تسلم واحدة إلى المشرف و  إصدار تقرير  العينة حسب المواصفة المحددة و  أن يقوم بفحص  المختبر  على .4
 أخرى إلى المقاول.

 

 هامة   مالحظات

 وجد نقصإذا  و  أرقام بنود الكميات على جميع المقاولين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل أرقام الصفحات و
  الهندسية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةمديرية العطاءات    بنود جدول الكميات يراجع المقاول/  أو  عدد الصفحات  في
                لتزويده بها. -أي قبل موعد إيداع العروض -ضمن المدة المحددة و
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ــ ر البيئـــق األثــملح يـ

نوعية الهواء

دقيق،   آمنة بشكل  تشوين المواد  ع تخزين ومواض  المقاول التأكد من أن موقع العمل وعلى   •

 . حسب موافقة المهندس المشرف من خالل إجراءات مناسبة و

يجب عدم استخدام إطارات السيارات القديمة لغايات تسخين مادة اإلسفلت. •

نوعية المياه

المقاول • للمياه    على  تصريف  إلىعمل  مالئمة  بطريقة  بالمشروع  موقع    خارج  المستخدمة 

 المشروع.

 على المقاول التقليل من استخدام المياه في الموقع. •

 ن يكون الرمل مكشوف خالل فترة اإلنشاء.أعلى المقاول تقليل زمن  •

التقلي  • المقاول  )على  الكيماوية  المواد  استخدام  من  المنتجات ل  المذيبة،  المواد  الشحوم، 

 . البترولية(

اإلزدحام الضوضاء و
إذا  على العمل  توقيت  موازنة  أو  المقاول  مرتفعة  لمنع صدور ضوضاء  إختناقات   حدوث  أمكن 

 مرورية خالل ساعات الذروة.

ذا أمكن ذلك.إفظة على الحياة النباتية للموقع على المقاول المحا اإلعتداء على طبيعة الموقع 

األخرى التعامل مع الخدمات 
بالموقع و المحيطة  للخدمات  لصيقة  رقابة  على  المحافظة  المقاول  و  على  دقيقة   إعداد خرائط 

 محدثة لمرافق الخدمات الموجودة.

السالمة العامة الصحة و

 على المقاول إطالع فريق العمل بالموقع على إجراءات السالمة.  •

المحيطة به.   المناطق  داخل الموقع ومن مسؤولية المقاول المحافظة على السالمة العامة في   •

 ( بالموقع، فعلى المقاول تأمينAsbestos)  إذا كان من المتوقع وجود مادة األسبستوس •
 الزوار. أقنعة واقية لفريق العمل و

على شؤون السالمة بالموقع. تعيين مراقب سالمة عامة لإلشراف على المقاول •

مث  ىعل • العامة  السالمة  أدوات  توفير  نظاراتالمقاول  أحذية خاصة،  الرأس،  واقية   ل خوذ 
 الزوار. لفريق العمل و

التلوث البيئي إذا أمكن ذلك.  على المقاول المحاولة لتقليل الضوضاء و •

بأضرار ألي   الزائدة بواسطة الضخ لمنع التسببالمياه    المقاول تصريف مياه الفيضان و  على •
 ثالث. طرف 

على المقاول تأمين وسائل نقل مالئمة للتخلص من مخلفات الموقع بموافقة السلطات المختصة. الموقع  التخلص من مخلفات

المحافظة على النباتات 

و األشجار  على  المحافظة  المقاول  و  على  المزروعة  مالئمة.   المناطق  بطريقة  األسيجة 

األسيجة مثل   إعادة بناء  من التي أتلفت أو نقلت من أماكنها و  إعادة زراعة األشجار بدالً   هعلي  و

 وضعها األصلي حسب تعليمات المهندس المشرف.
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 الجزء الرابع: 

 
 الشروط الخاصة اإلضافية 

 
1- ( المادة  القيمة  -(  3/12إلغاء  االنشائية    -  تقدير  للمشاريع  الموحد  المقاول  لعقد  الخاصة  الشروط  من 

 واستبدالها بالفقرة التالية: 

 "جداول كميات العطاءال يحق للمقاول المطالبة بأي فروقات مالية ناتجة عن أي زيادة أو نقصان في "

تعتمد المختبرات الهندسية المؤهلة للعمل لدى دائرة العطاءات الحكومية استنادا للتعاميم الصادرة عن   -2

 وزارة االشغال العامة واالسكان إلجراء الفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع األشغال في السلطة. 

المعطوف على كتاب   2009/ 10/ 20در بتاريخ ( الصا1004استنادا إلى قرار مجلس المفوضين رقم ) -3

( من  %15,على المقاول تشغيل ما نسبته )  9/2009/ 30( تاريخ 19784/ 1/ 18/11رئاسة الوزراء رقم )

 كوادره الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع من متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

نطقة العقبة االقتصادية الخاصة المتخذ في جلستها  استنادا إلى قرار لجنة اللوازم واالشغال في سلطة م  -1 -4

( بتاريخ  2018/ 87رقم  والمنعقدة  الدوام    2018/ 12/11(  أوقات  خارج  العمل  المقاول  رغبة  حال  في 

الرسمي وفي العطل الرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة العمل اإلضافي لجهاز االشراف المسمى  

 على المشروع وحسب االتي: 

 الكلفة البند 

 دنانير / ساعة 10 كلفة ساعة المهندس المشرف

 دنانير/ الساعة 6 كلفة ساعة المراقب 

 من االجمالي  %25 مصاريف إدارية 

الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال كان االشراف من قبل    أي  -4-2

 ( 2استشاري وليس ذاتي ) من قبل كوادر السلطة ( وحسب الشروط التي تذكر في عقد اتفاقية االشراف )ع 

  2001لسنة  (  4اللوازم واالشغال رقم )نظام  /ب( في  24/أ ( و ) 24التأكيد على ما ورد في المادة ) -5

 المعمول به في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. 
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 الجزء الخامس
 

 

 المواصفات الفنية الخاصة لألعمال الكهربائية:  

 مقدمة:

تعتبر المواصفات الفنية الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لها ويجب ان  -

تكون األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصفات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما هو مذكور  

 في نص البند . 

لمواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب تنفيذه  سواء ذكر في جداول الكميات او لم يذكر جملة "وحسب ا   -

حسب المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنية العامة مع إعطاء األولوية للمواصفات  

 .الخاصة

الكتالوجات والنماذج    - الداخلة في صلب األشغال مرفقا معه  المواد  كافة  تقديم طلب العتماد  المقاول  على 

تلف االشغال اإلنشائية والكهربائية وخالفه الى المهندس وعلى أن تكون جميعها صنف )أ(  والعينات لمخ 

بحيث ال تتعارض مع مواصفات العطاء ألخذ الموافقة على استعمالها في التنفيذ وأي مواد تستعمل دون اخذ  

واصفات هذه  الموافقة ستكون معرضة للرفض وعلى المقاول إرفاق جدول مقارنة مواصفات تؤكد مطابقة م

اإلنارة   وكشافات  ووحدات  القواطع  جميع  تكون  أن  وعلى  للعطاء  الخاصة  الفنية  المواصفات  مع  المواد 

 المستخدمة في المشروع ذات منشأ أوروبي. مضخات الو

يتم الكيل واحتساب الكميات الفعلية من قبل المهندس المشرف بموجب أوامر العمل ونماذج اإلستالم الرسمية   -

 ت المشروع المعتمدة. ووفق مخططا

 ال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين.  -

جميع األعمال المطلوبة بموجب هذه الجداول يجب أن تتطابق مع المخططات التنفيذية المقدمة من المقاول  -

بموجب أوامر العمل الرسمية باإلضافة إلى مطابقتها لمخططات المشروع المعتمدة والمواصفات الفنية وأي  

 تعديالت عليها في الشروط الخاصة لهذا العطاء. 

- ( تنفيذي  تقديم مخطط  المقاول  االستالم  Shop Drawingsعلى  كتاب طلب  مع  تنفيذه  ينوي  ( ألي عمل 

(Check Request .) 

 التنسيق التام مع كافة الجهات الرسمية المفوضة خالل جميع مراحل تنفيذ االعمال المشمولة بالعطاء. -

 

 لوحة التغذية الرئيسية للمشروع: مواصفات 

 

 2وهي لوحة داخلية ذات بابين و قفل مدهونة دهان حراري بعد التاسيس ومحمية من الصدأ والتاكل وسماكة الصاج  

تحتوي حجرة مستقلة لعداد شركة توزيع الكهرباء ووفق متطلبات الشركة وتحتوي على    IP=65ملم درجة التصنيف  

فاز بسعة تكافئ قدرة وتيار المحول المغذي من شركة توزيع الكهرباء، وقواطع فرعية    MCCB   3قواطع رئيسية  

MCCB    وقواطع الساحات  وإنارة  والكرفانات  الرئيسي  المبنى  لتغذية  مناسبة  لألحمال    MCCBبسعات  إضافية 

 أمبير.   20،32،40قواطع بسعة  9ال تقل عن  المستقبلية 

والتيار المقرر  لكل   %98ن النحاس االحمر االلكتروليتي التقل موصليته عن  وتحتوي أيضا على خمسة باسبارات م

من قدرة محول التغذية المعتمد وتكون الباسبارات محمية من اللمس العرضي بواسطة غطاء من   1.5منها اليقل عن 

وتحتوي الخزانة    2فاز عدد    MCCB     3ملم تثبت بأربعة براغي  ويوجد بها متسع لقواطع إضافية  3الفيبر سماكة  

،     R,Y,Bعلى اجهزة قراءة القدرة المستهلكة والفولتية واالمبير ومحوالت التيار وتحتوي أيضا على لمبات اشارة 

 سم من بالط الرصيف ويجب دهان غطاء اللوحة بعالمة الخطر. 50تركب هذه اللوحة على قاعدة اسمنتية بارتفاع 

والتجميع لكافة المواد المركبة بداخلها حسب المخططات والمواصفات  .يكون سعراللوحة شامال" التوريد والتركيب  

وكذلك القاعدة اإلسمنتية ومنهل التأريض وجميع ما يلزم لتسليمها مكهربة وفي حالة تشغيل كامل حسب المخططات  

 .وحسب تعليمات المهندس المشرف
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 القاعدة الحاملة للوحة التغذية الرئيسية للمشروع: 

 

من الخرسانة    -تتناسب مع أبعاد لوحة التغذية الرئيسية المعتمدة    -المقاول إنشاء قاعدة من الخرسانة المسلحة  على  

ويجب تركيب المواسير البالستيكية  للكوابل الداخلة والخارجة بداخل القاعدة قبل    2نيوتن/ملم   25المسلحة بقوة كسر  

وجوه باللون األبيض, بحيث تكون جاهزة لتركيب   3طراشة  الصب بأقطار مناسبة ويجب قصارة القاعدة وجهين مع

 اللوحة عليها. 
 

 :مواصفات الكوابل

 

1) ( منخفض  ضغط  كوابل  وتشغيل  وفحص  وتمديد  نوع Volts 600/1000توريد  مسلحة  نحاسية   ،)

(CU/XLPE/SWA/PVC  وذلك حسب المواصفة البريطانية )1989  (BS 6346  ومواصفة الهيئة الفنية )

 (. IEC 502) 1983الكهربائية الدولية 

 (. BS 6360تكون الموصالت من النحاس المجدول الملدن حسب المواصفة البريطانية ) (2

 (. BS 6746يكون العازل من مادة البولي فينيل كلورايد حسب المواصفة البريطانية ) (3

الثالثة اح (4 ألوان األطوار  الكود حيث تكون  ( ولون  R, Y, Bمر، أصفر، أزرق )يكون ترميز األلوان حسب 

 المحايد أسود. 

 يكون التسليح من أسالك الفوالذ المجلفن.  (5

 (. BS 6746( حسب المواصفة البريطانية )XLPEالغطاء الخارجي يكون من مادة ) (6

 ( فولت. 1000( يجب أن يجتاز الكيبل العازلية مصنعياً بجهد مقداره )7

سم في  20( بين الكيبل واألخر عن  Clearanceبحيث ال تقل مسافة الخلوص )  تمدد الكوابل في الخندق الواحد (8

سم في حالة وجود أكثر من كيبلين على أن تكون المسافة بين أول كيبل وجدار الخندق  15حالة وجود كيبلين، و

التفصيلة ا15ال تقل عن   الهاتف والمياه وذلك حسب  الكيبل بعيداً عن خطوط  لتي  سم، ويجب أن يكون تمديد 

 يعتمدها المهندس المشرف. 

والتوريد  باالرض الطبيعية او الحفر بالبالط او الزفتة ...  ( يكون سعر الكوابل شامال ألجور الفحص والحفريات  9

من  الكيبل  توصيل  وأعمال  التحذيري  والشريط  االسمنتي  والطوب  الناعم  والرمل  الكيبل  من  لكل  والتركيب 

واعادة االوضاع كما  مثل المواسير ورؤوس التوصيل والشريط الالصق    الطرفين وجميع ما يلزمها من مواد

ويكون الكيبل بالمتر المشدود وال يضاف أي نسبة للتموج أو لألجزاء  كانت عليه وحسب طبيعة كل منطقة حفر  

 المقطوعة عند التوصيل. 
 

 :مواصفة خندق الكوابل 

 

المواسير ويشمل السعر الحواجز والتدعيم وأعمال الدقن والدك  القيام بأعمال حفريات الخنادق وتوريد وفحص   (1

( الشوارع  في  الممددة  للمواسير  الالزمة  الحماية  وأعمال  الفائض  وازالة   CONCRETEوالرش 

ENCASEMENT  والشريط الخنادق  داخل  والتمديد  والرصفة  الناعم  التراب  فرشة  السعر  يشمل  كما   )

ويشمل اللوازم  تثبيت  وكلفة  تعليمات    التحذيري  حسب  األوضاع  واعادة  الالزمة  االكسسوارات  كافة  السعر 

 المهندس المشرف علماً بأن أسعار المواسير مشمولة في هذا البند. 

سم، أما عرض الخندق فيعتمد على عدد الكوابل الممددة  90( يكون عمق خندق الحفر لتمديد الكوابل ال يقل عن  2

 مواصفات الكوابل. ( من 7وذلك حسب المواصفة رقم )

سم  10سم أسفل الكيبل، وطبقة اخرى بسماكة ال تقل عن  5يتم وضع طبقة من الرمل الناعم بسماكة ال تقل عن   (3

 فوق الكيبل. 
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سم ثم يوضع فوق الطوب طمم بعد تنقيته من   (40x20x6يتم وضع الطوب المصمت فوق طبقة الرمل بأبعاد ) (4

 سم. 20الحجارة وذلك الرتفاع 

الكيبل بعرض    يتم  (5 الطمم حتى يصل وجه  15وضع شريط بالستيكي تحذيري فوق مسار  ثم يوضع فوقه  سم 

 األرض.

(  UPVC( في حالـة تقاطـع الكيبـل مع مواسيـر المياه أو المجاري أو الهواتف فيجب وضع الكيبل في ماسورة )6

ث يعمل نصف قطر انحناء الكيبل  سم حي30" ويكون البعد الرأسي بينهما في نقطة التقاطع ال يقل عن  4قطر  

 ضعف قطر الكيبل.  15عند التقاطع بزاوية ال تقل عن  

 5" سماكة  4ملم و قطر   7" سماكة  6قطر    U.P.V.C( مقاطع الشوارع اإلسفلتية: يجب تمديد مواسير بالستيكية  7

سم ،    10سم ثم بالطمم المتوفر ، وطبقة من الباطون سماكة    10ملم و تغطى المواسير بالرمل الناعم سماكة  

 وطبقة الزفتة سماكة حسب سماكة الشارع الذي تم القطع فيه .

 وفقاً للحاجة الفعلية المطلوبة بالموقع. ( يجب على المقاول تحديد أطوال الخنادق والمواسير المطلوبة بشكل أدق8

( تشمل األسعار الحماية االنشائية من رمل وطوب وأعمال حفر واعادة األوضاع ان وجدت وتشمل أيضاً ازالة  9

 األتربة واالنقاض التي تعتري سير العمل ان وجدت. 
  

  :مواصفات صندوق التحكم باالنارة الخارجية مع القاعدة

 

نوع لوحة   ) IP66) ذو درجة حماية SLP وتقديم وتركيب وفحص وتشغيل لوحة التحكم بانارة الشوارعتوريد  (  1

)ملم  2وحسب المخططات المرفقة ومصنوعة من صفائح فوالذية سماكة )) form2b ) التحكم بانارة الشوارع

ويليها ) CHROMAT LEAD) مضاد للصـــدأ ومغطاة بطبقة من الزنك فوقها طبقة من كرمات الرصـاص

طبقة من الطالء الرمادي أو األخضر الرمادي المعالج حراريا بواسطة األفران الخاصة والصندوق ويتكون من 

الحجرة األولى من الداخل على مجمعات مثبتة على شكل درج مع مجمع النيوترال ومثبتة   ً حجرتين وتحتوي

ن البسبارات كافية لسهولة العمل وتحتوي على  على عوازل مناسبة ولها قدرة تحمل مناسبه وتكون المسافة بي

وسعة القطع للقاطع الرئيسي ال  ) MCB) فاز من نوع  3فاز وقواطع فرعية    3 (MCCB) قاطع رئيسي نوع

أ وللقواطع األخرى ال تقل عن )  25تقل عن ) )ك . أ ويتم توصيلها مع المجمعات من خالل كيبل    10)ك . 

حات مع جالندات نحاسية لخروج الكوابل وكذلك جالندات نحاسية لدخول  فالكسيبل وفي أسفل الحجرة يوجد فت

وخروج الكيبل الرئيسي ويحتوي الصندوق على أبواب مثبتة على فصاليات لحجرتي الصندوق بحيث يغلق بشكل 

جيد باستخدام كاسكيت مطاطي مناسب ومثتب بحيث ال يمكن إزالته بسهولة مع وجود رزات لوضع أقفال نحاس  

)ملم على أبواب الحجرتين وتكون البسبارات للفازات الثالثة والنيوترل واألرضي مثقبة بثقوب إضافية 10قطر )

( )8قياس  عدد  )  5)ملم  طولها  نحاسية  ببراغي  )2)ومزودة  وقطرها  والروندالت  8)سم  الصواميل  مع  )ملم 

  .الزمبركية ووشر لكل ثقب 

 cell photo و لمبات اشارة  M-O-A (switch selector) كونتاكترات و مفتاح( يجب ان تحتوي اللوحة على  2

 astronomical timerتخصيص يجب كما programmable yearly خلية ضوئية ومؤقت فلكي سنوي ,

Digital multimeter, current transformer,  

3 ( قياس  الحديد  الزوايا  من  قاعدة  على  الصندوق  تثبيت   )4×4( سماكة  )4)سم  قياس  مجلفن  سم  ) 40×75)ملم 

)ملم من جميع الجوانب األربعة مع دهان الصاج بنفس مواصفات  2)سم ومثبت عليها صاج سماكة )50وبارتفاع )

 )سم وكما هو مبين بالمخططات.  30الصندوق ويثبت الصندوق بواسطة براغي مجلفنه وارتفاع الصاج )

األخرى بدرفة واحدة يتم قفل كل منهما بقفل ماستر نحاس، و  ( ويتكون الصندوق من حجرتين واحدة بدرفتين و 4

( مرة سعة  1.5يحتوي الصندوق على خمسة بسبارات نحاس مطلية بالقصدير ال تقل سعتها االمبيرية عن ً )

ك.فولت   2( كيلونيوتن واجهادا كهربائيا بقيمة  2.45القاطع الرئيسي مركبة على عوازل بسبار تتحمل شدة )

 .تالوج للعوازل لبيان موصفاتها.ويجب تقديم ك

الفايبر ً في جسم  5 من  وأفقية  لتقويته وعوازل رأسية  داخلية  الصندوق على زوايا حديدية  يحتوي  أن  كما يجب   )

ملم تثبت جيدا من الصندوق. ويجب    5الصندوق بين القواطع لمنع التالمس العرضي مع الجزاء المكهربة سماكة  

الكوابل عليه بواسطة مرابط مناسبة ألقطار الكوابل وذلك أسفل الصندوق وعلى وضع حامل معدني أفقي لتثبيت  
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جدار المنهل الخاص بالصندوق باالضافة الى الجالندات النحاسية المالئمة لقياس كل كيبل في السطح السفلي  

  .للصندوق

وتثبت على جسم الصندوق من   ( يتم ترقيم الصندوق باستخدام صفيحة مناسبة من األلمنيوم وباستخدام طريقة الحفر6

 األمام بواسطة تباشيم ويتم اعتماده من قبل المهندس المشرف قبل التركيب. 

الى مواسير(  7 انش لدخول 3بقطر   UPVC كما يشمل إنشاء قاعدة خرسانية مسلحة تركب عليها اللوحة إضافة 

ارة ودهان القاعدة بشكل جيد  ( سم ويتم قص30وخروج الكوابل من والى اللوحة وترتفع عن مستوى الرصيف )

.  

( والسعر يشمل توريد وتركيب وفحص وتشغيل لوحة التحكم باإلنارة وما تحتوي من قاطع رئيسي وقواطع فرعية 8

,     Timer Astronomicalإضافة الى مؤقت فلكي   Photocell ، وخاليا ضوئية Contactors ومالمسات

المرتبطة بها وكل ما يلزم من توصيالت إلتمام العمل وتسليمه في  والقاعدة الخرسانية وجميع االعمال المدنية  

 .حالة تشغيل كامل
 

 مواصفات أعمدة إنارة شوارع:

 

ملم    4تكون األعمدة مخروطية الشكل مثمنة المقطع مصنوعة من الفوالذ المجلفن على الساخن بسماكة ال تقل عن  (  1

سم ويصنع بطريقة الثني التشكيلي    21أسفل العمود عن  م عن سطح األرض ويجب أال يقل قطر  12وارتفاع  

 للصفائح المعدنية ولحمها بطريقة اللحام المستمر. 

 ميكرون. 65تكون جلفنة العمود على الساخن بواسطة زنك مصهور وبسماكة ال تقل عن  (2

إضافة الى فتحات مسامير التثبيت  سم    40x40تكــــــون قاعـــــــدة العمود معدنية مجلفنة وبأبعاد ال تقل عن   (3

(Anchor Bolts  يجب أال تقل سماكة قاعدة العمود عن .)ملم ومثبتة جيدا في جسم العمود بطريقة اللحام    20

 (.  Galvanized Dished Flange Plateالمزدوج وبها فتحة لمرور كوابل اإلنارة الى العمود )

سم عن القاعدة وتحتوي    50سم وترتفع حافتها السفلى    50عن    يجب أن يحتوي العمود على فتحة طولية ال تقل (4

يجب أن    .على صندوق تجميع الكوابل ولها غطاء يثبت جيدا في جسم العمود بواسطة براغي نحاسية مثلثة الرأس

الى   تمنع فتحه بشكل عرضي إضافة  الغبار ومصنعا" بطريقة  الفتحة مجلفنا" ومانعا" لتسرب  يكون باب هذه 

( على أن تحتوي هذه الفتحة من الداخل على مكان Galvanized Cap Nutsالصواميل المجلفنة )البراغي و

 لتأريض العمود. 

( يكون الذراع حامل المصباح مصنوعا" من الفوالذ يثبت مع العمود بواسطة براغي غير ظاهرة واستخدام حلقة  5 

ق تجميع الكوابل مضلع بنفس مقطع العامود  من المطاط الصناعي في حال الضرورة لمنع تسرب المياه الى صندو

 متر لرأس اإلنارة عن مركز العمود.  1.5" مشكلة بحيث تعطي بعداً قدره 2وبقطر 

حسب  6 الساخن  على  والجلفنة  االسمنتية  والقواعد  والحفريات  والتركيب  التوريد  شامال"  األعمدة  سعر  يكون   )

ريض العمود بتوريد وتركيب قضيب أرضي لكل عمود  المواصفات وتوريد وتركيب صندوق فيوزات العمود وتأ

 . 2ملم 2.5*3وتوريد وتركيب وتوصيل كوابل تغذية وحدات اإلنارة والكشافات قياس 
 

 صندوق تجميع الكوابل:

 

سم إضافة الى  30x10x7ملم وبحجم ال يقل عن  1.5يكون هذا الصندوق مصنوعا" من الصاج المجلفن بسماكة  (   1

 غطاء من الصاج. 

 . 2ملم  5x10يحتوي هذا الصندوق على قطعة توصيل رباعية للكيبلين الداخل والخارج وبقياس  (2

 Cable( بقياس يتناسب وحجم الكيبل الداخل والخارج إضافة الى )2يزود هذا الصندوق بجالندات نحاسية عدد ) (3

Gland 3( قياسx2.5  للكيبل المغذي لوحدة اإلنارة والكشافات. 2ملم 

 أمبير لحماية وحدات اإلنارة.    5ا الصندوق على قاطع / قاطعين بقدرة يحتوي هذ (4

يثبت هذا الصندوق في جسم العمود بداخل الفتحة المخصصة له ويجب تأريض صندوق العمود وتأريض جسم   (5

 العمود. 

 تقديم عينة من الصندوق قبل المباشرة في تركيبه ألخذ موافقة المهندس المشرف.  (6
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 :ووحدات اإلنارة تركيب األعمدة

 

عن  (  1 )بعيد  اآلمن  الرصيف  باتجاه  الكوابل  تجميع  فتحة صندوق  تكون  بحيث  رأسي  بشكل  األعمدة  تركيب  يتم 

 سم. 50الشارع( ويجب أن يبقى بعد منتصف العمود عن الوجه الخلفي لحجر االطاريف بمسافة 

 . لتثبيت األعمدة  ومناسبة مجلفنة  CAP( يجب تشحيم براغي القاعدة وتركيب صواميل غطاء2

( يجب تثبيت صندوق تجميع الكوابل بداخل العمود بواسطة براغي تثبيت مجلفنة وإدخال الكوابل الثالثة الداخل  3

والخارج وكيبل وحدة اإلنارة عن طريق جالندات نحاسية مناسبة لحجم الكوابل وقطعة توصيل مناسبة وتوصيل  

األسالك كما ويجب توصيل رؤوس اإلنارة على الكوابل بالتعاقب مع األطوار    الكوابل عليها بطريقة موحدة أللوان

الرئيسية   التغذية  قاطعين داخل لوحة  التيار في كيبل اإلنارة وتوزيع األعمدة على  اتزان توزيع  الثالثة لضمان 

 للمشروع. 

الكيبلين الداخل والخارج معا" على برغي نحاس ملحوم بداخل ال4 عمود إضافة الى السلك  ( يجب توصيل تسليح 

 النحاسي القادم من قضيب التأريض المغروس بجوار كل عمود إنارة لضمان تأريض العمود.

 ( يجب تركيب وحدة اإلنارة والتأكد من سالمة توصيل أجزائها واختبار اإلنارة قبل التركيب.5

كم/الساعة مع األخذ بعين االعتبار مقاومة   160( مقطع العمود سماكته يجب ان يتحمل سرعة رياح ال تقل عن  6

 الهيكل ووحدة االنارة ويتوجب تقديم حسابات تتعلق بهذا البند.

  2نيوتن/ملم 25( سم، من الباطون بمقاومة كسر  80x80x120( قواعد األعمدة اإلسمنتيـة: تكون هذه القواعد بأبعاد )7

سم والصواميل  50، طول  4ملم عدد  24براغي حديد مجلفن على شكل حرف )ل( قطر    4وتحتوي القاعدة على  

" للكيبلين الداخل والخارج، وتصل هاتان  3( بقطر  PVCالخاصة بها، كما يجب أن تحتوي القاعدة على ماسورتين )

 لموازي لحجر االطاريف. الماسورتان بين سطح القاعدة االسمنتية والجانب البعيد ا 

على المقاول بيان بلد المنشأ والشركة الصانعة لألعمدة وشهادات الفحص للعمود ووحدة االنارة عند تقديم عرض    (8

 السعر. 
 

 عمل نظام التأريض لكافة األعمال الكهربائية بالمواصفات التالية: 

 

 الرئيسية. على المقاول انشاء حفرة تأريض خاصة للوحة التغذية  (1

من غرس قضيب تأريض من الفوالذ المغطى ( عمل نظام تأريض كامل لكل عامود من أعمدة االنارة والذي يتكون  2

( ملم وال تقل سماكة النحاس  16( سم بحيث ال يقل قطر الجزء الفوالذي عن )150بالنحاس األحمر ال يقل طوله عن )

 .  2( ملم6*1ع الصندوق بواسطة سلك نحاسي قياس )( ملم ويتم توصيل قضيب التأريض م2.5األحمر عن )

ملم  16( بقطر ال يقل عن  Austenitic Stainless Steelتكون القضبان مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ )  (3

 (. BS 970سم حسب المواصفة البريطانية )200وبطول 

 BSسب المواصفة البريطانية ) ( مصنوعا" من الفوالذ حDriving Headيكــــــون رأس قضيـب التأريض ) (4

970 .) 

5) ( قضيبيـن  بين  التوصيـل  برغـي  القاسي Internal Coupling Dowelيكون  الفوالذ  من  مصنوعا"   )

(Austenitic Stainless Steel( حسب المواصفة البريطانية )BS 970 .) 

 BSالمواصفة البريطانية )( مصنوعـا" من الفوالذ حسب  Spikeيكــــون رأس القضيـب من جهـة األرض ) (6

970 .) 

 (.Earth Rodيكون غطاء حفرة األرضي مصنوعا" من اإلسمنت ومحفورا" عليه عبارة ) (7

 يكون مربط تثبيت الكيبل بقضيب التأريض مصنوعا" من النحاس األصفر.  (8

9) ( مقاومة األرضي  لقياس  مقاومة  Earth Testerيستخدم جهاز خاص  المقاول بفحص  يقوم  األرضي ( حيث 

 ويقدم شهادة بذلك. 
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 :  مواصفات وحدات إنارة الشوارع
Specification for LED Lamps 

Specifications Type Parameter Sr. No. 

High Power LEDs, COB, 

SMD 
Light Source 

LED 

1 

 (4000K-6500K) Lighting Color (CCT) Range 2 

≥ 70 CRI 3 

≥ 130 lm/w  System Efficacy 4 

> 95% Lumen Maintenance at 3,000 hr. 5 

50,000 hrs. at Ta = 25oC, 

L70/B10 
Life Span of Light Source 6 

Nichia, Osram, Cree, 

Philips, Lumiled or Equ. 

Acceptable LED makes Driver 
7 

Short circuit, Surge, Over 

current and voltage 

protection. 

Protection  8 

 150 W, 50Hz Power requirement 

Power 

9 

> 0.95 AC power factor 10 

 (210-240 V) Operating voltage range 11 

Matrix Driver/ constant 

current.     
Driver 12 

High grade Aluminum Heat sink Mounting 13 

5C to 50C Working Temperature 

Classification 14 ≥ 65 IP 

≤ 10% THD 
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 : سادسالجزء ال

 

 مقدمة جدول الكميات 
 تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزا من وثائق العطاء وتقرا وتفسر على هذا االعتبار.  .1

 الكميات المرفقة والمخططات استرشادية وذلك لغايات تجهيز المخططات التصميمية والتنفيذية.   .2

وتعليمات المهندس ضمن    التصميمية  تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات .3

 البنود في هذه الجداول. 

واألبع .4 للخطوط  مطابقا  هندسيا  كيال  األعمال  جميع  وتكال  بالخطوط  تقاس  المواصفات  في  جاء  ما  وحسب  اد 

واألبعاد التي يأمر بها المهندس وال ينظر ألي عرف قد يكون متبعا في القياسات المخالفة لذلك إال إذا ورد نص  

 صريح بذلك. وال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين. 

تلزمات التحكم والسالمة المرورية  على المقاول المحال عليه العطاء وعلى نفقته توفير جميع متطلبات ومس  .5

 والسالمة العامة في جميع مواقع العمل.

في حال وجود أنقاض أو أي من مخلفات ناتجة عن تنفيذ األعمال في مواقع العمل وتم الطلب من المقاول   .6

( مصاريف  %25ازالتها ورفض ذلك، سيتم ازالتها من قبل صاحب العمل وعلى نفقة المقاول مضافا عليها )

 ارية و يخصم كل ذلك من الدفعات المرحلية ) المطالبات المالية ( للمقاول. اد

 على المقاول المحال عليه العطاء  استخدام القص الميكانيكي قبل القيام بأعمال الخلع واالزالة . .7

  سواء ذكر في جداول الكميات او لم يذكر جملة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب تنفيذه حسب  .8

 المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع مع إعطاء األولوية للمواصفات الخاصة. 

ضمن حدود المشروع، ويتم الكيل واحتساب الكميات الفعلية    جميع الكميات الواردة بجدول الكميات تقديرية .9

 .   المعتمدة  التصميميةمخططات المن قبل المهندس المشرف بموجب 

الموقع مع المحافظة على المكان، وعليه تنفيذ جميع األعمال    فييجب على المقاول تحديد الية الدخول والخروج   .10

ووسائل النقل واالليات واألدوات  والمواد والمياه     التحضيرية واإلعداد لها، ويجب توفير كل ما يلزم من العمالة

األعما الستكمال  ضروري  آخر  شيء  وأي  والطاقة  العامة والوقود  المواصفات  وحسب  وجه  اكمل  على  ل 

 وتعليمات المهندس المشرف. 

العامة .11 السالمة  على  والمحافظة  الموقع  في  المشرف  المهندس  بتعليمات  االلتزام  المقاول  الخطة   على  وتقديم 

 خذ الموافقة عليها قبل المباشرة باالعمالأالمرورية و
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

 - :  المقدمة .1

للتذاكر   نقطة  وانشاء  وتقديم وتنفيذ  اعمال تصميم 

رم   لمنطقة  المؤدي  القائم  الطريق  العقبة    -على 

حوالي   أعمال    600بطول  وتشمل   ، تقريبا  متر 

   -المشروع على : 

أعمال تصميم وتنفيذ توسعة الطريق القائم وذلك    -1

مسارب للدخول الى المنطقة والخروج منها  باضافة   

الية تحسين  للشارع    واعمال  الخروج  و  الدخول 

إنشاء طبقات رصف جديدة  متضمناً وشامال اعمال  

ترابية   قاعدة  وأعمال  ترابية  أعمال  على  تشتمل 

(Sub-Grade)  حصوية أساس   Base وطبقة 

Course    وطبقةSub-base Coarse    وأعمال

( االسفلت   Binder and wearingطبقات 

coarse  ) 

اعمال   مثل  أخرى  أعمال  ايضا  المشروع  ويشمل 

االنارة و دهان و تخطيط الطرق والكندرين وبالط  

  .األرصفة والشواخص المرورية والتحذيرية

اعمال تصميم و انشاء مبنى االدارة وغرف تذاكر    -2

والحفرة التجميعية خزان المياه األرضي وغيرها من 

عمال أخرى  وأباقي العناصر الواردة في بنود العطاء  

المخططات   حسب  و  يلزم  ما  جميع  و  متفرقة 

و المقدمة   المواصفاتاالسترشادية  ووثائق    حسب 

 . العطاء

 علماً بانه: 

للمكاتب   -1 استرشادية  مخططات  مرفق 

والوحدات الصحية المراد تنفيذها والموقع العام  

عليها   بناءاً  ليتم  التقريبية  واالطوال  للطريق 

تقديم اعمال التصميم والتفاصيل النهائية الخذ  

 موافقة مهندس العقد حسب االصول . 

مرحلة   -2 عن  المنفذ  المقاول  مسؤولية  تكون 

 فيذ وتسليم االعمال.  التصميم وكذلك مرحلة التن 

عناصر   -3 لجميع  التصميم  اعمال  تكون  ان 

المشروع  مطابقة للمواصفات العامة والخاصة 

 واالبنية . للطرق 

الكميات المرفقة والمخططات استرشادية وذلك   -4

و   التصميمية  المخططات  تجهيز  لغايات 

 التنفيذية. 
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 اوالً : مقدمة المتطلبات 

مخططات هندسية تصميمية  على المقاول  تقديم   -1

من مكتب هندسي معتمد و مسجل لدى نقابة   وتنفيذية

االردنيين   العامة المهندسين  االشغال  وزارة  و 

ب(  أو  )أ  فئة  مخططات    واالسكان  لتقديم  وذلك 

و  الطولية  الطريق  لمقاطع  و  العام  للموقع  الالزمة 

المطلوبة   التفاصيل  جميع  عليه  موضح  العرضية 

اكمل وجه ) كميات الحفر و الردم,    التمام العمل على

سماكة  الشوارع،  ميالن  التنفيذية,  الشارع  مناسيب 

والكندرين   االرصفة  وبالط  والردميات  الطبقات 

و   العناصر(  من  وغيرها  واالشارات  والتاثيث 

كهرباء،   انشائي،  )معماري،  تصميمية  مخططات 

والحفرة   تذاكر  وغرف  االدارة  لمبنى  ميكانيك( 

خزا باقي التجميعية  من  وغيرها  األرضي  المياه  ن 

اخذ   يتم  ان  على  العطاء  بنود  في  الواردة  العناصر 

حيث ان المخططات    الموافقة عليها قبل البدء بالتنفيذ.

 والكميات المرفقة هي إرشادية فقط . 

اعتماد المخططات الهندسية المقدمة خالل فترة    -2

من قبل الجهات المختصة والمهندس ، وتنفيذ    التنفيذ 

قبل   ما من  المقدمة  التصميمية  المخططات  في  ورد 

مع المحافظة  المقاول بعد اعتمادها من قبل المهندس  

االولي   التصميم  في  الواردة  العناصر  جميع  على 

 .  المرفق

الموافقات   -3 وأخذ  بالتنسيق  القيام  المقاول  على 

 - الالزمة من الجهات الرسمية ذات العالقة التالية :

 وزارة االشغال العامة واالسكان . - أ

 شركة توزيع الكهرباء .  -ب

 شركة مياه العقبة   -ت

الشركات   -ث و  االردنية  االتصاالت  شركة 

 االخرى .  

 اي جهات اخرى ذات عالقة .  -ج

بتن -4 القيام  المقاول  تطلبها  على  متطلبات  اي  فيذ 

( اعاله و وفق تعليماتهم  3الجهات الواردة في البند )

من   المتطلبات  هذه  استالم  ضرورة  و  متطلباتهم  و 

 قبلهم و الموافقة خطيا على االعمال المنفذه لصالحهم. 

واالعمال  -5 العناصر  كافة  معاينة  المتعهد  على 

التدقيق   واجراء  الواقع  على  االعمال  بهذه  المعنية 

والحصول على ما يحتاجه من  ا لالزم عليها موقعياً 

المختصة   الجهات  من  لها  وتوضيحات  بيانات 

هذه   لتنفيذ  سعره  بتحديد  يقوم  ان  قبل  المفوضة 

 االعمال كما وردت عليه.
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زيارة   -6 العطاء  في  المشاركة  في  الراغبين  على 

الموقع واالطالع على طبيعته بانفسهم والذي هو من  

 يعة العمل المطلوب لكل موقع مسؤوليتهم لمعرفة طب

والسالمة   بمتطلباتااللتزام   -7 العامة  السالمة 

المرورية في الموقع لحماية المشاه وحركة السيارات  

المهندس   توجيهات  وحسب  األصول  حسب  وذلك 

 المشرف. 

: الطرق   -ثانياً     أعمال 

تنفذ كافة االعمال طبقاً لمواصفات الطرق الصادرة  

االشغال   وزارة  ومجلد  عن  واالسكان  العامة 

المواصفات الفنية الخاصة بالطرق مع أي تعديالت 

أو اضافات عليها من قبل الجهات المعنية تمت حتى  

 تاريخه 

 مالحظة

للمهندس الحق بإلغاء أي جزء من حفريات طبقة  - أ

طبقة   منسوب  في  الواقعة  الطبيعية  االرض 

(Topping  تحقق الطبقة  تلك  كانت  حال  في   )

( المدموكة وذلك بناء Toppingمواصفات طبقة )

وسيتحمل المقاول  على تقرير من مختبر مختص )

والفحوصات   التقرير  تكاليف  الخاصة  نفقته  وعلى 

الالزمة للمقاول  المخبرية  يحق  ال  عليه  وبناءا   )

االعتراض على ذلك أو أن يطالب بأي تعويض أو  

طبقة   أو  الحفر  كميات  لنقصان  نتيجة  عالوة 

(Topping  المترتبة على هذا االلغاء ومهما يكن )

 موقعها أو حجمها 

على المقاول أن يقوم بتقديم مخططات تصميمية   -ب

التمام   الالزمة  التفاصيل  كافة  فيها  وبيان  وتنفيذية 

الطولية   والبروفايالت  المساحية  )االعمال  العمل 

والعرضية والمخططات المساحية وتفاصيل الطريق  

الطريق   وتأثيث  .....الخ(  كامال  العناصر  جميع  و 

دقيق   اكمل وجه بشكل  العمل على  اتمام  الغراض 

وكامل وأخذ موافقة المهندس على تلك المخططات  

طبقة   الى  الوصول  حالة  االعتبار  بعين  األخذ  و 

( عند ذلك يلزم  A7أو     A 6ترابية ذات تصنيف ) 

( من هذه الطبقات  cm 40ازالة ما اليقل عن عمق )

بمو طمها  حسب  واعادة  للطمم  صالحة  مختارة  اد 

 المواصفات . 
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

 بالمقطوع :  .1

والتفاصيل   المخططات  وتقديم  التصميم  اعمال 

و و    الهندسية   العام  للموقع  المساحي  الرفع  أعمال 

المخططات الطبوغرافية الالزمة كما ورد في اعمال  

 المقدمة أعاله، ويشمل العمل مايلي:  

عدد   .1 ورقية  مخططات  واضح    4تقديم  بمقياس 

 ) سهلة القراءة (. 

 .  2( عدد CDنسخة الكترونية ) .2

اجراء فحص التربة اذا لزم االمر وحسب تقديرات  

وزارة   من  معتمد  مكتب  ومن  المشرف  المهندس 

 . االشغال العامة واالسكان 

 

 

 

 

 

 

 مقطوع

 

 

 

 

 

 

1 

    

2. 
 
 
2-1 

و  أعمال   انشاء طريق جديد وتنفيذ وتصميم    تقديم 

 والعمل يشمل مايلي: 

 

 : المكعببالمتر 

أعمال التسوية)حفر +ردم( في كل انواع التربة من 

وخالفه   زفتة  اسفلت،  خرسانة،  ترابية,  صخرية، 

وباألعماق واالبعاد المطلوبة للوصول إلى المناسيب  

و  الحفرية  وسالمة  الحفريات  تدعيم  مع  الالزمة 

الموقع   الطمم ضمن  ألعمال  الحفر  بناتج  التصرف 

خا إلى  الفائض  واستبعاد  يلزم  الموقع وحيثما  رج 

لمناطق معتمدة من الجهات ذات العالقة على أن يدك  

 20الردم على طبقات ويرش بالماء على طبقات كل  

تقل درجة   الية بحيث ال  بواسطة مداحل هزازة  سم 

عن   المعدلة    %95الدمك  بروكتور  تجربة  حسب 

(field Density Test T180)   مع والتنسيق 

الجهات المعنية حيثما يلزم وقيام المقاول بالفحوصات  

المخبرية الالزمة لمناطق األعمال الترابية بالمشروع  

الحفريات   وميول  التربة  خصائص  من  للتحقق 

وحتى   طبقات  على  فتتم  الردم  اعمال  أما  المناسبة 

الوصول الى المناسيب المطلوبة وحسب المواصفات  

 . ليمات المهندس المشرفالهندسية وحسب تع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7500 

سبعة 

االف  

 وخمسمائة
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

 بالمتر المكعب  2-2

الموقع وناجحة  تقديم وفرش طمم بمواد مختارة من خارج 

العامة  االشغال  لوزارة  الطرق  مواصفات  بحسب  مخبرياً 

بالماء  الرش  مع  المواصفات  حسب  طبقات  على  وطمها 

  %98ودمكها جيداً حتى الحصول على ما ال يقل عن درجة  

المعدل   بروكتر  فحص  بحسب  القصوى  الجافة  الكثافة  من 

مناسيب المحددة على المخططات او التي  وحتى الوصول لل

ما   والكيل بحسب  هذه االعمال  تنفيذ  اثناء  المهندس  يحددها 

ومواقف  واالرصفة  للطرق  وذلك  السابق  البند  في  ورد 

السيارات واي موقع في المشروع يحدده المهندس، وعلى ان  

يحق   وال  األعمال  هذه  تنفيذ  قبل  المهندس  موافقة  أخذ  يتم 

 لبة في حال عدم تنفيذ هذا البند. للمقاول اي مطا

 

 

 

 

 

 

 3م 

 
 
 
 
 
 

7000 
سبعة 
 االف 

    

 بالمتر المكعب  2-3

-sub)طبقة ما تحت االساس  توريد وعمل فرشيات حصوية  

base course)    من حصمة متدرجة أو حصمة سيل أو خليط

)أ(    حصوي   الطرقصنف  مواصفات  وحسب    حسب 

اخر   المخططات شوائب  واية  العضوية  المواد  من  ى  خالي 

/ج(  802/1وحسب البند )  وذلك لكل من الطرق واالرصفة

وهذه السماكة هي بعد الدمك لدرجة رك    سم  (20بسماكة )

أكبر   C.B.Rالمعدلة كما ان  حسب تجربة بروكتور    98%

فرش  %40من   قبل  االرض  دمك  يشمل  المواد    والسعر 

  مخططات وتعليمات المهندسمباشرة، وكل ما يلزم حسب ال 

 . 817/1والكيل وشمولية االسعار حسب البند  ، 

 

 

 
 
 
 

 3م 

 
 
 
 

3000 
ثالثة  
 االف 

    

 بالمتر المكعب  2-4

من حصمة    (base course)توريد وعمل فرشيات حصوية  

حسب  صنف )أ(  متدرجة أو حصمة سيل أو خليط حصوي  

الطرق المخططات  مواصفات  المواد    وحسب  من  خالي 

اخر  شوائب  واية  الطرق  العضوية  من  لكل  وذلك  ى 

وهذه    سم   (20/ج( بسماكة )1/ 802وحسب البند )  واالرصفة

رك   لدرجة  الدمك  بعد  هي  تجربة   %98السماكة  حسب 

ان  بروكتور   كما  من    C.B.Rالمعدلة  والسعر    %80أكبر 

المواد مباشرة، وكل ما يلزم    يشمل دمك االرض قبل فرش 

ال وشمولية  حسب  والكيل  المهندس،  وتعليمات  مخططات 

 . 817/1االسعار حسب البند 

 

 
 
 
 
 

 3م 

 
 
 
 
 

3000 
ثالثة  
 االف 

    

 مابعده ينقل المجموع إلى  
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

 بالطن  2-5

تأسيسية   - أ اسفلتية  طبقة  وعمل   Bituminous)توريد 

Prime Coat)  توريد ورش زفتة ساخنة يشمل  والسعر   ،

  2كغم/م   1.2وبمعدل    أو ما يعادله  (MC70)وجه تأسيس  

بواسطة الرشاش االوتوماتيكي والمحافظة على السطح حتى  

الجفاف الستقبال الخلطة مع جميع ما يلزم إلتمام العمل على 

أكمل وجه وحسب المواصفات وموافقة المهندس بما في ذلك  

المواصفات   وحسب  االصول  حسب  الالزمة  االختبارات 

 ( 1991العامة للطرق )

س -ب اسفلت  ولكن  السابق  البند  في  الصق  كما  وجه  اخن 

(RC250 Tack coat  وحسب مواصفة الطرق الصادرة )

 عن وزارة االشغال العامة واالسكان.

 

 

 

 

 

 طن
 
 
 
 
 
 طن

 
 
 

15 
خمسة 
 عشر
 
 
 
10 

 عشرة

    

 بالمتر المربع:  2-6

الساخنة  االسفلتية  الخلطة  طبقة  ودحل  وفرش  تقديم 

حسب    وبالسماكات وذلك  طبقة  لكل  الدحل  بعد  المحددة 

العامة  االشغال  وزارة  عن  الصادرة  الطرق  مواصفة 

 واالسكان .

 سم .  6( سماكة   Binder Coatالطبقة الرابطة ) .1

 

 

 

 

2. ( العلوية  (  Bituminous Wearing Courseالطبقة 

 سم .  5سماكة 

إلتمام   يلزم  ما  جميع  مع  التوريد  يشمل  والسعر  الدحل  بعد 

العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات وموافقة المهندس  

وحسب   االصول  حسب  الالزمة  االختبارات  ذلك  في  بما 

( للطرق  العامة  وزارة 1991المواصفات  عن  الصادرة   )

وحيثما يلزم بتوجيهات المهندس   واإلسكان  األشغال العامة  

 -والسعر يشمل ما يلي : المشرف 

العمل  .1 منطقة  بجانب  القائمة  االسفلتية  الطبقة  تخشين 

وذلك الستقبال الطبقة االسفلتية الجديدة حسب المواصفات  

 وارشادات المهندس المشرف. 

 يتبع وصف البند..... 
 

 

 

 

 

 

 2م 
 

 

 

 

 2م 
 

 
 
 
 
 

12500 
اثنا عشر  

الفاً  
 وخمسمائة

 
12500 

اثنا عشر  
الفاً  

 وخمسمائة
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

 (... 6-2يتبع وصف البند ) 
 
 

من  .2 جيدا"  القائمة  االسفلتية  السطوح  وتنفيخ  تنظيف 

وباستخدام   نوعها  كان  مهما  والمخلفات  واالتربة  الغبار 

الكانسة والكمبرسير طبقاً للمواصفات ونقل المخلفات الى  

 المكب المعتمد للسلطة وبالتنسيق مع المهندس المشرف. 

طبقة   .3 لسطوح    M.Cرش  الصقة(  )طبقة  اسفلتية 

base) coarse  حسب مواصفات وزارة االشغال.  ( و 

طبقة   .4 للسطوح    R.Cرش  الصقة(  )طبقة  اسفلتية 

 االسفلتية ميكانيكة وحسب مواصفات وزارة االشغال.  

يجب ان يكون السطح النهائي لطبقة االسفلت مستويا   .5

 بعد الدحل.  

ميكانيكية   .6 ومداحل  فرادات  بواسطة  والدحل  الفرد  يتم 

 صالحة وجيدة لالستعمال. 

اقطارها   .7 بمختلف  المياه  محابس  رفع  يشمل  والعمل 

 وانواعها حسب المواصفات وارشادات المهندس. 

( للخلطة االسفلتية حديثة وموافق mix designتقديم ) .8

 عليها من وزارة االشغال.  

تقديم خطة مرورية بالتنسيق مع دائرة السير وسلطة    .9

العقبة للشوارع المراد اغالقها بالكامل مع وضع االشارات  

التحذيرية واشارات التحويالت المرورية والسالمة العامة  

ومراجعة دوائر الخدمــات)ماء، كهرباء، اتصاالت( ألخذ  

في   لهم  اعمال  وجود  عدم  من  للتأكد  الالزمة  الموافقات 

 مناطق الخلطات االسفلتية.
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
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2-7 
 

 : بالطن

الساخنة وذلك   الخلطة االسفلتية  تقديم وفرش ودحل طبقة 

االسفلتية المحددة  للمطبات  لكل   وبالسماكات  الدحل  بعد 

وزارة   عن  الصادرة  الطرق  مواصفة  حسب  وذلك  طبقة 

 االشغال العامة واالسكان . 

العمل على    إلتمامتوريد مع جميع ما يلزم  ال والسعر يشمل  

وووجه    أكمل المواصفات  في حسب  بما  المهندس  موافقة 

وحسب   االصول  حسب  الالزمة  االختبارات  ذلك 

العامة للطرق ) ( الصادرة عن وزارة  1991المواصفات 

 األشغال العامة واالسكان.

وحيثما يلزم بتوجيهات المهندس المشرف والسعر يشمل ما 

 - يلي :

العمل .  1 منطقة  بجانب  القائمة  االسفلتية  الطبقة  تخشين 

الستقبال الطبقة االسفلتية الجديدة حسب المواصفات  وذلك  

 وارشادات المهندس المشرف. 

من  .  2 جيدا"  القائمة  االسفلتية  السطوح  وتنفيخ  تنظيف 

ك مهما  والمخلفات  واالتربة  وباستخدام    انالغبار  نوعها 

ً الكانسة والكمبرسير طبق للمواصفات ونقل المخلفات الى    ا

 ق مع المهندس المشرف. المكب المعتمد للسلطة وبالتنسي 

طبقة  .3 لسطوح    M.Cرش  الصقة(  )طبقة  اسفلتية 

base) coarse    .وحسب مواصفات وزارة االشغال ) 

طبقة  .  4 للسطوح    R.Cرش  الصقة(  )طبقة  اسفلتية 

 االسفلتية ميكانيكة وحسب مواصفات وزارة االشغال.  

ومداحل  .  5 فرادات  بواسطة  والدحل  الفرد  ميكانيكية يتم 

 صالحة وجيدة لالستعمال. 

( للخلطة االسفلتية حديثة وموافق mix designتقديم ).  6

 عليها من وزارة االشغال.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 طن

 
 
 
 
 

20 
 عشرون
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 متر الطولي بال

من    ةمصبوبصنف )ب(  تقديم وتركيب اطاريف خرسانية  

سم.  (  15×30×50قياس )  نيوتن/ملم  ( 20خرسانة درجة )

(  326للمواصفات القياسية االردنية وحسب البند )  ةقومطاب

و خرسانة والسعر يشمل الحفريات الالزمة مع دك التربة  

مع تدعيم  نيوتن  (  20درجة )( سم وب 10*30النظافة قياس )

خرسانة   بصب  تصفيحة10×20)خلفها  االطاريف    (سم 

)ب يشمل    نيوتن    (20درجة  العمل  وكذلك  دهان  أيضاً 

بالدهان الخاص وباللون  الخرسانية(  )االطاريف  الكندرين  

المهندس   يحدده  الفنية  الذي  المواصفات  ويكون  وحسب 

( وشمولية االسعار حسب البند  327/5الكيل حسب البند )

القياسية328/5) المواصفات  ومتطلبات   االردنية  ( 

وتوجيهات المهندس المشرف و كل ما يلزم إلتمام العمل  

 .على أكمل وجه

 

 
 
 
 
 

 م.ط 

 
 
 
 

 
1100 

 الف ومائة 

    

 بالمتر المربع:  2-9

تقديم وتركيب بالط أرصفة اسمنتي صنف )أ( من خرسانة 

( سم وحسب متطلبات  4×  40×  40جاهزة الصنع قياس )

( (  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  804/1البند 

على أن يكون البالط مطابقا للمواصفات القياسية االردنية  

)م.ق.أ البند  45/رقم  حسب  السعر  وشمولية  والكيل   )

ما 817/4) كل  شامال  السعر  ويكون  الثامن،  الباب  من   )

يلزم من مواد ومصنعية كطمم عدسية و مونة اسمنتية تحت  

البالط والروبة وغير ذلك مما يلزم إلنجاز العمل على أكمل 

وتعليمات   والمواصفات  المخططات  في  وجه حسبما ورد 

 يلزم. ماالمهندس المشرف وحيث

 

 
 
 
 
 

 2م 

 
 
 
 
 

470 
اربعمائة 
 وسبعون

    

 بالمتر الطولي :  2-10

الشارع   في  مقاطع  الحفر    Sleevesتنفيذ  العمل  ويشمل 

  5.3" وسمك ال يقل عن  6قياس    UPVCووضع مواسير  

وجميع   السحب  وحبال  مقطع  لكل  ماسورتين  عدد  ملم 

 . االعمال وحسب تعليمات مهندس االشراف

 

 مالحظة:يتم الكيل بالمتر الطولي للمقطع )ماسورتين ( 

 

 

 

 

 
 
 م.ط 
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 : بالعدد

تقديم وتوريد وتركيب شواخص مرورية مساحتها اقل  

في   شاملة   2م   1من   كما  وتدعيمها  الشاخصة  قاعدة 

للطرق،   واالسكان  العامة  االشغال  وزارة  مواصفات 

من   وغيرها  وااللزامية  التحذيرية  الشواخص  وتشمل 

وحسب   العمل  التمام  يلزم  ما  وكل  الشواخص 

 . المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 
 
 
 عدد 

 
 
 

15 
خمسة 
 عشر

    

 بالمتر المربع:  2-12

وتوريد وتركيب شواخص مرورية مساحتها اكبر  تقديم  

في    2م   1من   كما  وتدعيمها  الشاخصة  قاعدة  شاملة 

للطرق،   واالسكان  العامة  االشغال  وزارة  مواصفات 

من   وغيرها  وااللزامية  التحذيرية  الشواخص  وتشمل 

وحسب   العمل  التمام  يلزم  ما  وكل  الشواخص 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  . 

 

 

 

 2م 

 
 
 

15 
خمسة 
 عشر

    

 بالمتر الطولي:  2-13

دهان وعمل  البارد  تقديم  مسارب  لتخطيط    على 

على ان    ( ، Traffic Paintسم )  15الشوارع بعرض  

ومقاوم   مع األرضيات  قوية  تماسك  يكون ذو خاصية 

للحك والمسح وينتج عند جفافه دهان ذو نصف لمعة 

وزارة   لمواصفة  ومطابقاً  والبقع  الغبار  التصاق  يمنع 

االشغال العامة واالسكان على ان يتم الدهان بواسطة  

الماكنات الخاصة على طول الطريق، والكيل لألطوال  

فعليا الفراغات     المدهونة  أطوال  تحسب  وال  فقط 

 الموجودة ضمن الخطوط المتقطعة. 

                    دهان اصفر-1

 دهان ابيض                -2

 

 

 

 

 م.ط 

 
 
 
 

4600 
أربعة 
االف  
 وستمائة

    

 بالمتر المربع:  2-14

ال دهان  وعمل  )  مسارب تقديم   Trafficوالشوارع 

Paint  من ممرات مشاة وأسهم وتهشير وغيره ، على )

ان يكون ذو خاصية تماسك قوية مع األرضيات ومقاوم  

للحك والمسح وينتج عند جفافه دهان ذو نصف لمعة 

وزارة   لمواصفة  ومطابقاً  والبقع  الغبار  التصاق  يمنع 

االشغال العامة واالسكان على ان يتم الدهان بواسطة  

والكيل    ، الخاصة  المدهونة  الماكنات  للمساحات 

 فقط.   فعليا

 

 

 

 

 2م 
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2-15 
 

 بالعدد: 

الطريق   توريد  تحديد  عالمات    وتركيب 

(CatEyes)10*سم )لون أصفر ولون أبيض(  10سم

العامة  االشغال  وزارة  مواصفات  حسب  وذلك 

  الطرق ( من مواصفات  8.12.11واالسكان بند رقم )

وحسب تعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم التمام 

 العمل.

 
 
 
 عدد 

 
 
 

1200 
الف  
 ومائتين 

    

3. 
 
3-1 

 مكاتب التذاكر:  تقديم وتنفيذ وتشغيل تصميم و

 بالعدد: 

و جاهزة  تصميم  بريفاب  مكاتب  وتشغيل  وتنفيذ  تقديم 

سم معزولة من مادة الفوم    5سماكة جدران ال تقل عن  

صاج   )وجهين  حسب  4*2.5وبقياس  وذلك  متر   )

المخططات االسترشادية شامال االعمال الكهربائية من  

  1اباريز كهرباء واتصاالت و لوحات كهرباء فرعية  

وخارجية ومكيف   داخلية  وانارة  مكتب  لكل    1.5فاز 

الالزمة النجاز   1طن عدد وكافة االعمال  لكل مكتب 

االعمال على اكمل وجه والسعر يشمل توريد وتمديد  

التغذية  وتوصيل   لوحة  من  الرئيسي  التغذية  كيبل 

الرئيسية للمشروع و على ان يتم اخذ موافقة المهندس  

 على المخططات التصميمية والتنفيذية قبل التنفيذ. 

 
 
 
 
 عدد 

 
 
 
 

3 
 ثالثة 

    

 مكتب الخدمات المساندة  3-2

 : بالعدد  

من تقديم وتنفيذ وتشغيل مكاتب بريفاب جاهزة  تصميم و

الداخلية  للجدران  صاج  وجهين  بانيل  ساندوش  الواح 

سم معزولة  5سماكة ال تقل عن والخارجية واالسقف ب 

والعمل يشمل   2م   120بمساحة تقديرية  من مادة الفوم  

المسلحة سماكة   الخرسانة  سم    10المدة االرضية من 

قطر   تسليح  كل  10وحديد  باالتجاهين  سم    20ملم 

السيرام بالط  يشمل  قياس  والعمل  لألرضيات  يك 

وذلك حسب المخططات االسترشادية ( سم    40*40)  

كهرباء   اباريز  من  الكهربائية  االعمال  شامال 

قاطع     12  -فاز    1واتصاالت و لوحة كهرباء فرعية  

وخارجية   داخلية  انارة  وحدات  و  اتصاالت  ولوحة 

وسخانات    1طن عدد  2ومكيف    3طن عدد    1ومكيفات  

عدد   االعم  3مياه  االعمال  وكافة  النجاز  الالزمة  ال 

على اكمل وجه والسعر يشمل توريد وتمديد وتوصيل  

الرئيسية   التغذية  لوحة  من  الرئيسي  التغذية  كيبل 

على   المهندس  موافقة  اخذ  يتم  ان  على  للمشروع  

التنفيذ  قبل  والتنفيذية  التصميمية  يتبع  ،المخططات 
 البند......... 

 
 
 
 
 
 

 عدد 

 
 
 
 
 
 

1 
 واحد 
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 (.... 2-3يتبع وصف البند ) 

الالزمة  الصحية  والقطع  التمديدات  يشمل  والسعر 

للتشغيل الوحدات الصحية باالضافة الى شبكات المياه  

الساخنة والباردة وشبكة الصرف الصحي والمصارف  

  2والمناهل الالزمة وتنكات الماء المغذية للمبنى عدد  

والقاعدة المعدنية والمضخات وسخان الماء   3م   2قياس  

ل  2عدد   يلزم  ما  األصول،  وكل  حسب  وذلك  لتشغيل 

حسب المخططات االسترشادية على ان يتم اخذ موافقة  

قبل   والتنفيذية  التصميمية  المخططات  على  المهندس 

 التنفيذ. 

 
 
 

 

     

 بالعدد:  .4

الخرسانة   من  مصمتة  تجميعية  حفرة  وتنفيذ  تقديم 

كسر) قوة  و2نيوتن/ملم 30المسلحة  داخلي     (   بقياس 

 ( م والسعر يشمل:  3*3*3) 

 أعمال الحفريات والتسوية واعادة الطمم   .1

   حديد التسليح و الخرسانة المسلحة .2

سم    20ارتفاع     Water stopتوريد وتركيب    .3

 بين القاعدة والجدار. 

اسفلتي .4 بدهان  العزل  متعامدتين   أعمال    طبقتين 

 للجدران الخارجية والداخلية والقاعدة

 انش 4معدنية قطر  تركيب هواية .5

 (  MDتركيب غطاء من حديد السكب ) .6

االسترشادية   والمخططات  المواصفات  حسب  وذلك 

 وتعليمات المهندس المشرف.  المقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 واحد 

    

 : بالعدد .5

من الخرسانة المسلحة    مصمت  خزان ماءتقديم وتنفيذ  

(م    3*3*3( وبقياس داخلي)2نيوتن/ملم 30قوة كسر)

 والسعر يشمل: 

 أعمال الحفريات والتسوية واعادة الطمم   .1

 الخرسانة المسلحة  .2

 حديد التسليح   .3

سم بين    20ارتفاع    Water stopتوريد وتركيب   .4

 القاعدة والجدار. 

 أعمال القصارة ثالثة وجوه للجدران الداخلية .5

اسفلتي   .6 بدهان  العزل  الخارجية  أعمال  للجدران 

متعامدتين للبيئة    طبقتين  صديق  االسمنتي  والدهان 

 للجدران الداخلية والقاعدة

 (  MDتركيب غطاء من حديد السكب ) .7

االسترشادية   والمخططات  المواصفات  حسب  وذلك 

 وتعليمات المهندس المشرف.  المقدمة

 
 
 
 
 
 
 

 عدد 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 واحد 
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 بالعدد :   .6

وتوريد نوعية جيدة    تقديم  ذات  وزراعة أشجار نخيل 

للساق   صافي  التربة  2بارتفاع  يشمل  والعمل  م 

فترة   خالل  واالدامة  العضوي  والسماد  الزراعية 

 . حسب تعليمات المهندس المشرفالمشروع 

 

 
 
 عدد 

 
 

40 
 اربعون

    

7 . 
 
7-1 

 األعمال الكهربائية: 

 

 بالعدد :  

تقديم وتوريد وتركيب وتأريض وتشغيل  اعمدة انارة  

 . م  12مفردة ارتفاع 

 
 
 
 عدد 

 
 
 

27 
سبعة 
 عشرون

    

 بالعدد:  7-2

تقديم وتوريد وتركيب وتأريض وتشغيل  اعمدة انارة  

 م  12مزدوجة ارتفاع 

 

 

 
 
 عدد 

 
 

5 
 خمسة

    

 بالعدد:  7-3

ليد   إنارة  وحدات  وتشغيل  وتأريض  وتركيب  توريد 

 واط  150بقدرة 

 
 عدد 

 
37 

سبعة 
 وثالثون 

    

 بالعدد:  7-4

مؤرضة   MDBتقديم وتركيب وتشغيل لوحة رئيسية 

التاسيس   قفل مدهونة دهان حراري بعد  بابين و  ذات 

الصاج    وسماكة  والتاكل  الصدأ  من  ملم    2ومحمية 

رئيس   قاطع  على  فرعية    3تحتوي  وقواطع  فاز 

MCCB    وتحتوي علي خمسة باسبارات من النحاس

تيار  وال   %98االحمر االلكتروليتي التقل موصليته عن  

عن   يقل  ال  منها  لكل  وتحتوي    500المقرر   امبير 

الخزانة علي اجهزة قراءة الفولتية واالمبير ومحوالت  

اشارة  ولمبات  الباسبارات     R,Y,Bالتيار  وتكون 

محمية من اللمس العرضي بواسطة صفيحة سميكة من  

المنهل   السعر   ويشمل  متسع  بها  ويوجد  عازلة  مادة 

التثبي  وقاعدة  اللوحة  التأريض  تحت  ومنهل  ت  

ورؤوس  االخرى  اللوحات  من  الكوابل  وتوصيل 

تعليمات   حسب  العمل  التمام  يلزم  ما  وجميع  الكوابل 

 . المهندس المشرف

 

 
 
 
 
 
 عدد 

 
 
 
 
 

1 
 واحد 
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2202   

 المملكة األردنية الهاشمية 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 تنفيذ نقطة التذاكرعلى الطريق  ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم 
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

 :   بالعدد 7-5

التحكم   صندوق  وتشغيل  وفحص  وتركيب  توريد 

 الخارجية حسب المواصفات العامة والخاصة   باالنارة 

والمخططات االسترشادية وتعليمات المهندس المشرف  

التغذية  كيبل  وتوصيل  وتركيب  توريد  يشمل  والسعر 

 للمشروعالرئيسي لإلنارة من لوحة التغذية الرئيسية 

 
 
 عدد 

 
 

1 
 واحد 

    

 : بالمتر الطولي 7-6

من  الشوارع  إنارة  كوابل  وتوصيل  وتركيب  توريد 

قياس  الشوارع   إنارة  مسلح(     2ملم   10*5) لوحة 

وتعليمات   المعتمدة  التصميمية  المخططات  وحسب 

 المهندس المشرف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 م.ط 

 
 

1200 
الف  
 ومائتان

    

 الخالصة ينقل المجموع إلى   
 

      



(2202/هـ/  4)  عطاء رقم :  

2202   

 المملكة األردنية الهاشمية 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 تنفيذ نقطة التذاكرعلى الطريق  ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم 
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس  دينار فلس 

8. 
 
8-1 

 :  المبالغ االحتياطية

 

 : (1مبلغ احتياطي )

وتأريض   وتشغيل  وفحص  وتركيب  وتقديم  توريد 

والسعر يشمل     kva  250محطة تحويل هوائية بقدرة  

توريد وتركيب وتوصيل كوابل لتغذية اللوحة الرئيسية  

للمشروع ، على أن يتم تنفيذ هذا البند عن طريق شركة 

توزيع كهرباء العقبة ويقوم المقاول بتسديد كلفة العمل 

الكهرب توزيع  شركة  الرسمية الى  الفواتير  حسب  اء 

 الصادرة من شركة توزيع الكهرباء.

 

 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 
 
 
 

 مقطوع

  

 

 

 

 

11000 

 

 

 

  

 

 

 

 

11000 

 

 : (1) أرباح المبلغ االحتياطي 8-2

 بدل أتعاب وأرباح المقاول عن البند أعاله 

 
10% 

   

1100 

  

1100 

 (: 2) مبلغ احتياطي 8-3

اعمال   ألية  احتياطي  مبلغ  تنفيذ  رصد  خالل  تطرأ 

المواد والعمل واالليات   باستخدام  تنفيذها  العطاء تلزم 

لجنة   على  االعمال  تلك  عرض  يتم  ان  على  وخالفة 

 ألخذ الموافقة المسبقة .  اللوازم واالشغال

 
 

 مقطوع

 
 

 مقطوع

  

 

50000 

  

 

50000 

 (: 2) ارباح المبلغ االحتياطي 8-4

 البند أعاله بدل أتعاب وأرباح المقاول عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10%   5000  5000 

 الخالصة ينقل المجموع إلى   
 

      



(2202/هـ/  4)  عطاء رقم :  

2202   

 المملكة األردنية الهاشمية 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 

 تنفيذ نقطة التذاكرعلى الطريق  ميم وتص أعمال

 القائم المؤدي لمنطقة رم 
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 الخالصة النهائية 
 

تنفيذ نقطة التذاكر على الطريق القائم المؤدي الى و  تصميم    ( والخاص بأعمال  2022/    هــ/  4عطاء رقم )  :    المشروع        

 منطقة رم  

 البيـــان  الرقم
 المبلغ

 دينار  فلس

1 .    مجموع قيمة االعمال  

2 .    تنزيل أو زيادة )            (% 

3 .    قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

4 . ( مع االرباح 1قيمة المبلغ االحتياطي )     12100 
5 . ( مع االرباح 2قيمة المبلغ االحتياطي )     55000 
6 . (5+ 4+3) المجموع النهائي     

 المجموع النهائي فقط  
 

  

 

 :   ___________________________________________ـ المجموع النهائي كتابة

 _________________________________________________     : اسم المقـــــاول

 ___________________________________________________    : التوقيـــــــع

   ___________________________________________________   : التاريـــــــخ

 ___________ ______________________________________    ختم الشركـــــة:

 ________________________________________________   : عنوان الشركــــة




