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 :المحتويات

وزارة / 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  .1

/ ائرة العطاءات الحكومية د/ األشغال العامة واإلسكان 

  6012 الثانية المعدلةطبعةال

  المواصفات الفنية الخاصة  .6

  جدول الكميات واالسعار  .2
 

على المناقصين المتقدمين للعطاء موضوع البحث التأكد من أرقام الصفحات للوثائق وجداول الكميات صحيحة 

ً لذلك فان استكمال أي .و تكرار فيها المركزية في حال أي نقص أ اتومتسلسلة ومراجعة دائرة العطاء وخالفا

صفحات يكون من النسخة األصلية لدى دائرة العطاءات الحكومية باعتبارها األساس المرجعي لاللتزام التعاقدي 

 .أصوليا
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 دائرة العطاءات الحكومية

 

 عقد المقاولة الموحد

 6010/ اإلنشائية للمشـاريع

 

 6012الطبعة الثانية االمعدلة 

 

 التعليمات الى المناقصين: الجـزء األول 

 ـةـالشـــــــــــروط العـــام: الجـزء الثاني

 ـةــالشـــــــــــروط الخاص: الجـزء الثالث
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 الفهرس

                                                                                                     المحتويات                                                                  

 رقم الصفحة

 ersInstructions to Tender  7   المناقصين الى التعليمات: االول الجزء
 7 العطاء وثائق شمولية (6)
 7 : العروض تقديم طريقة/ المناقصات عروض وتقديم إعداد(  2)
 8 : االلتباس توضيح( 2-5)
 8 :العروض إيداع (2-4)
 Definitions " 12 ": التعاريف( 1/1)
 Interpretation'' 14'': التفسير(1/6)
 Communications'' 15'':   االتصاالت( 1/2)
 Law and Language'' 15'':   واللغة قانونال( 1/6)
 Priority of Documents'' 15'':  الوثائق أولوية(1/5)
 ment''''Contract Agree 15:  العقد اتفاقية(1/4)
 Assignment'' 15'':   التنـازل(1/7)
 Care and Supply of Documents'' 15'':    بها والتزويد بالوثائق العناية (1/8)
 Delayed Drawings or nstructions  16:التعليمات أو/و تأخرإصدارالمخططات(1/9)
 Contractor’s Documents ““Employer’s Use of   16: المقاول لوثائق العمل صاحب إستخدام(1/10)
 Contractor’s Use of Employer’s Documents" 16 ": العمل صاحب لوثائق المقاول إستخدام(1/11)
 Confidential Details" 16'':  السرية صيـلالتفا (1/16)
 awsL''"Compliance with  16:بالقوانين التقيـد (1/12)
 Joint and Several Liability '' 16': ةوالمنفرد المشتركة المسؤوليات( 1/16)

 THE EMPLOYER  18     العمـل صاحب     الثاني الفصل
 Access to the Site '' ''Right of 18:  الموقع الى الدخـول حق (6/1)
 Permits, Licenses or Approvals''  18'':الموافقات او التراخيص او التصاريح (6/6)
 Employer`s Personnel  18العمل صاحب أفراد (6/2)
 Employer’s Claims'' 18'':العمل صاحب مطالبات (6/5)

 ENGINEER THE  20                المهنــدس             الثالث الفصل
 Engineer’s Duties and Authority''  20'': المهندس وصالحية واجبات  (2/1)
 by the Engineer'' ''Delegation 20:  المهندس قبل من التفويض  (2/6)
 Replacement of the Engineer" 20":  المهندس استبدال  (2/6)
 Determinations" 21":  التقديرات  (2/5)

 THE CONTRACTOR  22        المقـاول       الرابع الفصل
 Contractor’s General Obligations" 22": للمقاول العامة االلتزامات  (6/1)
 Performance Security" 22":  االداء ضمـان  (6/6)
 Contractor’s Representative " 23":    المقاول ممثل  (6/2)
 Subcontractors " 23":  الفرعيون المقاولون  (6/6)
 Assignment of Benefit of Subcontract"    23":  الفرعية المقاولة عن التنازل  (6/5)
 operation"-"Co 23:  التعـاون (6/4)
 Setting Out" 23":  االشغال تثبيت (6/7)
 Safety Procedures" 24":  ةالسالم اجراءات (6/8)
 Quality Assurance" 24":  الجودة توكيد (6/9)
 Site Data" 24":  الموقع بيانات (6/10)
 Sufficiency of the Accepted Contract Amount”  24"":المقبولة العقد قيمة"  كفاية (6/11)
 Conditions" "Unforeseeable Physical 24:  المنظورة غير المادية االوضاع (6/16)
 Rights of Way and Facilities" 25":  والتسهيالت المرور حق (6/12)
 Avoidance of Interference" 25":  التدخل تجنب (6/16)
 Access Routes" 25":  الموصلة المسالك (6/15)
 Transport of Goods " 25":   اللوازم نقـل (6/14)
 Contractor’s Equipment " 26":    المقاول معدات (6/17)
 Protection of the Environment" 26":البيئة حماية (6/18)
 Electricity, Water and Gas" 26":والغاز والماء الكهرباء (6/19)
 Issue Materials"-"Employer’s Equipment and  26: يقدمها التي والمواد العمل صاحب معدات (6/60)
 Security of the Site " 27":   الموقع في األمن (6/66)
 Contractor`s Operations on Site" 27":  الموقع في المقاول عمليات (6/62)
 Fossils" 27":  االثريات (6/66)

ون الفرعيون المقـاولون: الخامس الفصل  NOMINATED SUBCONTRACTORS  28 المسمَّ
 Definition of Nominated Subcontractor"  28": المسّمى الفرعي المقاول تعريف (5/1)
 Objection to Nomination" 28":  التسمية على االعتراض (5/6)
 Payment to Nominated Subcontractors"  28":المسميين الفرعيين للمقاولين الدفعات (5/2)
 Evidence of Payments" 28":  الدفعات اثبات (5/6)

 STAFF AND LABOUR  29  والعمـال المستخدمون: السادس الفصل
 Engagement of Staff and Labour"  29": والعمال المستخدمين تعيين (4/1)
 our"b"Rates of Wages and Conditions of La  29: العمل وشروط االجور معدالت (4/6)
 Persons in the Service of Employer "  29": العمل صاحب لدى المستخدمون االشخاص (4/2)
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                                                                                                     المحتويات                                                                  

 رقم الصفحة

 Labour Laws" 29": العمل قوانين (4/6)
 Working Hours" 29": العمل ساعات (4/5)
 Facilities for Staff and Labour 29": والعمال للمستخدمين المرافق (4/4)
 Health and Safety" 29": والسالمة الصحة (4/7)
 Contractor`s Superintendence" 29": المقاول رةمناظ (4/8)
 Contractor`s Personnel" 29": المقاول مستخدمو (4/9)
 Records of Contractor`s Personnel and Equipment"  30":  قاولالم ومعدات مستخدمو سجالت (4/10)
 Disorderly Conduct" 30": المنضبط غير السلوك (4/11)

 PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP  31     والمصنعية والمواد اآللية تجهيزاتال: السابع الفصل
 Manner of Execution " 31:"  التنفيذ طريقة (7/1)
 Samples" 31: " العينـات (7/6)
 Inspection" 31: "  المعاينة (7/2)
 Testing " 31:  " االختبـار (7/6)
 Rejection" 31:"  الرفـض (7/5)
 Remedial Work” 32“:  االصالح أعمال (7/4)
 of  Plant and Materials "       : "Ownership 32 الموادو اآللية التجهيزات ملكية (7/7)
 Royalties” 32“:  الملكية حق عوائد (7/8)

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION  33 العمل وتعليق نجازاإل تأخر ، المباشرة: الثامن الفصل
 Commencement of Works"  33": العمل مباشرة (8/1)
 me for Completion""Ti 33: االنجاز مدة (8/6)
 Programme"  33": العمل برنامج (8/2)
 Extension of Time for Completion"  33": االنجاز مدة تمديد (8/6)
 Delays Caused by Authorities" 33": السلطات بسبب التأخير (8/5)
 Rate of Progress"  34": العمل تقدم نسبة (8/4)
 Delay Damages"  34":  التأخير تعويضات (8/7)
 Suspension of Works"  34": العمل تعليق (8/8)
 Consequences of Suspension"  34": العمل تعليق تبعات (8/9)
 Payment for Plant and Materials in Event of Suspension"  34“:العمل تعليق حالة في والمواد التجهيزات مقابل الدفع (8/10)
 Prolonged Suspension"  34": المطول التعليق (8/11)
 Resumption of Works" 35": العمل استئناف (8/16)

 TESTS ON COMPLETION 35  االنجاز عند االختبارات: التاسع الفصل
 Contractor`s Obligations" 35": المقاول التزامات (9/1)
 Delayed Tests" 35": المتأخرة االختبارات (9/6)
 Retesting" 35": االختبار اعادة (9/2)
 Failure to Pass Test onCompletion"  35": نجازاال عند االختبارات اجتياز في االخفاق (9/6)

 EMPLYER'S TAKING OVER  35     العمل صاحب قبل من االشغال تسلّم: العاشر الفصل
 Taking Over of the Works and Sections"  35": االشغال واقسام االشغال تسلم (10/1)
 Taking Over of Parts of the Works” 36": االشغال من اجزاء تسلم (10/6)
 Interference with Tests on Completion"  36“:االنجاز عند االختبارات اجراء في التدخل (10/2)
 Surfaces Requiring Reinstatement 37”“:   السابق وضعها الى اعادتها تتطلب التي االسطح (10/6)

 DEFECTS LIABILITY  38العيوب عن المسؤولية:  عشر الحادي الفصل
 tanding Work and Remedying Defects""Completion of Outs  38:العيوب واصالح المتبقية االعمال إنجاز (11/1)
 Cost of Remedying Defects" 38  ": العيوب اصالح كلفة (11/6)
 PeriodExtension of Defects Notification”  38“: يوببالع االشعار فترة تمديد( 11/2)
 Failure to Remedy Defects" 38  ": العيوب اصالح في االخفاق (11/6)
 oval of Defective Work"m"Re  38: المعيبة االشغال إزالة (11/5)
 Further Tests"  38": االخرى االختبارات (11/4)
 Right of Access""  39:  الموقع الى الدخول حق (11/7)
 Contractor to Search"   39": االسباب عن البحث في المقاول واجب (11/8)
 rtificate""Performance Ce 39:    االداء شهادة (11/9)
 Unfulfilled Obligations"  39 ": المستوفاه غير االلتزامات (11/10)
 Clearance of Site " 39":  الموقع اخالء (11/11)

 MEASUREMENT AND EVALUATION  40   القيمة وتقدير االشغال كيل: عشر الثاني الفصل
 Works to be measured"  40":  االشغال كيل (16/1)
 Method of  Measuremen” 40":    الكيل أسلوب (16/6)
 Evaluation" 40":القيمة تقدير (16/2)
 Omissions” 40” :  االلغاءات (16/6)

 ARIATIONS AND ADJUSTMENTSV  41  والتعديالت التغييرات: عشر الثالث الفصل
 Right to Vary"      41":    التغيير احداث صالحية (12/1)
 Value Engineering" 41":  القيّمية الهندسة (12/6)
 Variation Procedure"      41":التغيير اجراءات (12/2)
 ayment in Applicable Currencies"P" 42: بها الدفع الواجب بالعمالت الدفع (12/6)
 Provisional Sums"  42  ":   االحتياطية المبالغ (12/5)
 DayWork"      42":    باليوميه العمل (12/4)
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                                                                                                     المحتويات                                                                  

 رقم الصفحة

 Changes in Legislation"Adjustments for  42:"التشريعات تغيير بسبب لتعديالت (12/7)
 Adjustments for Changes in Cost 42"":  التكاليف تغيّر بسبب التعديالت (12/8)

 CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 44 والدفعات قدالع قيمة: عشر الرابع الفصل
 The Contract Price 44"":  العقد قيمة (16/1)
 Advance Payment” 44” :  المقدمة الدفعة (16/6)
 Certificate Application for Interim Payment ” 44” :المرحلية الدفع طلبات تقديم (16/2)
 Plant and Materials Intended for the Works”  45"(  : التحضيرات)  االشغال في الهااستعم المقصود والمواد التجهيزات (16/5)
 Issue of Interim Payment Certficates" 45"  المرحلية الدفع شهادات اصدار (16/4)
 Payment" 46:"   للمقاول الدفع (16/7)
 Delayed Payment " 46:"    المتأخرة الدفعات (16/8)
 Payment of Retention Money  ” 46” :  المحتجزات رد (16/9)
 Statement at Completion""  46(  :   االشغال تسليم عند)  االنجاز دفعة كشف (16/10)
 Application for Final Payment Certificate"  46(  : النهائي المستخلص)  الختامية الدفعة شهادة طلب (16/11)
 Discharge"  47":  المخالصـة (16/16)
 ertificate"C"Issue of Final Payment   47:الختامية الدفعة شهادة إصدار (16/12)
 iabilityLCessation of Employer`s ” 47” :العمل صاحب مسؤولية انتهاء (16/16)
 Currencis of Payment" 47": الدفع عمالت (16/15)

 TERMINATION BY EMPLOYER  48 العمل صاحب قبل من العقد انهاء: عشر الخامس الفصل
 Notice to Correct "  48": بالتصويب اإلشعار (15/1)
 Termination by Employer "  48": العمل صاحب قبل من العقد انهاء (15/6)
 Evaluation at the  Date of Termination "  48": العقد انهاء بتاريخ التقييم (15/2)
 Payment after Termination "  48":  العقد انهاء بعد الدفع (15/6)
 Employer`s Entitlement to Termination”  48":  العقد انهاء في العمل صاحب حق (15/5)

 ND TERMINATIONSUSPENSION A  BY CONRTACTOR  50  المقاول قبل من العقد وانهاء العمل تعليق: عشر السادس الفصل
 Contractor's Entitlement to Suspend Work "  50": العمل تعليق في المقاول حق (14/1)
 Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment  50: المقاول معدات وازالة العمل عن التوقف( 14/2)

 RISKS AND RESPONSIBILIT 51  والمسؤولية المخاطر:  عشر السابع الفصل
 Indemnities " 51": التعويضــات (17/1)
 Contractor's Care of the Works "  51": باالشغال المقاول اعتناء (17/6)
 Employer`s Risks" 51": العمل صاحب مخاطر (17/2)
 Consequences of Employer`s Risks"  51": العمل صاحب مخاطر تبعات (17/6)
 Intellectual and Industrial Property Rights"  52":والصناعية الفكرية الملكية حقوق (17/5)
 Limitation of Liability "   52": المسؤولية محدودية (17/4)

 INSURANCE  53  التأمين:  عشر الثامن الفصل
 General Requirements for Insurances " 53":  للتأمينات العامة المتطلبات (18/1)
 Insurance for Works and Contractor`s Equipment "  53": المقاول ومعدات االشغال على التأمين (18/6)
 Persons and Damage to Property " "Insurance against Injury to  54:  بالممتلكات االضرار وضد االشخاص اصابة ضد التأمين (18/2)
 Insurance for Contractor`s Personnel" 54" :المقاول مستخدمي على التأمين (18/6)

 FORCE MAJEURE  55   القاهرة القوة: عشر التاسع الفصل
 Definition of Force Majeure " 55":  القاهرة القوة تعريف (19/1)
 Notice of Force Majeure " 55":  قاهرةال القوة عن االشعار (19/6)
 Duty to Minimise Delay " 55": التأخر من التقليل واجب (19/2)
 Consequences of Force Majeure "  55":   القاهرة القوة تبعات (19/6)
 Force Majeure Affecting Sub Contractor” 55 الفرعي المقاول على تؤثر التي القاهرة القوة (19/5)
ً  العقد إنهاء (19/4)  Optional Termination, Payment and Release  55: االداء مسؤولية من واالخالء الدفع ، اختياريا
 er the Law"Release from Performance und  56:  القانون بموجب االداء مسؤولية من االخالء (19/7)
 Contractor`s Claims " 57":  المقاول مطالبات (60/1)
 ispute Adjudication Board (DAB) ""Appointment of the D  57(:المجلس)  الخالفات فضّ  مجلس تعيين (60/6)
 Board Adjudication”Failure to Agree Dispute“ 58: المجلس"  تعيين على االتفاق في االخفاق (60/2)
 Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision "  58"(: المجلس)  الخالفات فضّ  مجلس قبل من القرار اتخاذ (60/6)
 Amicable Settlement" 59":  الودية التسوية (60/5)
 Arbitration "   59": التحكيــم (60/4)
 Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s Decision "  59"" : المجلس"  لقرار االمتثال عدم (60/7)
   59judication Board`s Appointment "Expiry of the Dispute Ad(  المجلس)  تعيين فترة انقضاء (60/8)

 60 الخاصـــة الشـــروط:  الثالـث الجــزء
 General Provisions " 61"    العامة األحكام:  األول الفصل
 61 : واألشخاص الفرقاء –( 1/1/6) المادة
 61 ( : إضافي)  –( 1/1/6/11) البند
 61 (1/1/2/1) البند

 61 (:إضافي) –( 1/1/2/10) المادة
 61 : والدفعات المبالغ –( 1/1/6) المادة
 61 ( : إضافي)  –( 1/1/6/12) البند
 61 ( : إضافي)  –( 1/1/6/16) البند

 61 : التفسير -(  1/6) المادة
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                                                                                                     المحتويات                                                                  

 رقم الصفحة

 61 : العقد اتفاقية –(  1/4) المادة
 The Employer " 61"  العمل صاحب: الثاني الفصل
 61 : العمل صاحب أفراد –(  6/2)  المادة
 62 : العمل لصاحب المالية الترتيبات –(  6/6)  المادة

 The Engineer " 62"        المهندس:   الثالث الفصل
 62 : المهندس وصالحية واجبات –(  2/1)  المادة
 62 : المهندس استبدال –(  2/6)  المادة
 62 ( : إضافية)   –(  2/4)  المادة

 The Contractor " 62"   المقاول: الرابع الفصل
 62 : األداء ضمان –(  6/6)  المادة
 62 : الفرعيون المقاولون –(  6/6)  المادة
 63 : السالمة إجراءات –(  6/8)  المادة
 63 : الجودة توكيد –(  6/9)  المادة
 63 :يقدمها التي والمواد العمل صاحب معدات –(  6/60)  المادة
 63 : الموقع في األمن –(  6/66)  المادة
 63 ( :إضافية) المؤقتة االشغال –(  6/65)  المادة

 Staff and Labour " 63"   والعمال المستخدمون: السادس الفصل
 63 : عمالوال المستخدمين تعيـين  –(  4/1)  المادة
 63 : العمل ساعات –(  4/5)  المادة
 63 : المقاول مناظرة –(  4/8)  المادة
 63 : المقاول مستخدمو –(  4/9)  المادة
 63 ( : إضافية)   –(  4/16)  المادة

 Plant, Materials and Workmanship " 64"  والمصنعية والمواد اآللية التجهيزات: السابع الفصل
 64 : التنفيذ طريقة –(  7/1)  المادة
 64 : االختبار –(  7/6)  المادة

 Commencement, Delays and Suspension " 64"   العمل وتعليق والتأخيرات المباشرة: الثامن الفصل
 64 : اإلنجاز مدة –(  8/6)  المادة
 64 : العمل برنامج –(  8/2)  المادة
 64 : التأخير تعويضات –(  8/7)  المادة

 64 ( :إضافية)  –(  8/12)  دةالما
 Tests on Completion " 64"    اإلنجاز عند االختبارات: التاسع الفصل
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  Instructions to Tenderers   التعليمات الى المناقصين: االولالجزء 

 )     /       (العطاء رقم 

  : وعالخاص بمشر

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

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

. 

 شمولية وثائق العطاء (6) 

  :ما يلي ( المشروع )تشمل وثائق العطاء          

 .دعوة العطاء بما فيها اإلعالن - 6-1

 .التعليمات الى المناقصين -6-6

 :عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن- 6-2

 .الشروط العامة  - أ

 .الشروط الخاصة اإلضافية - ب

 .نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج       

 .المواصفات العامة والمواصفات الخاصة- 6-6

 .المخططات -6-5 

 .جداول الكميات واالسعار  -6-4

 : طريقة تقديم العروض /إعداد وتقديم عروض المناقصات   (2) 

ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى (  2-1)

ؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع مس

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

 .عرضه

موذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج يقدم عرض المناقصة على ن- أ

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

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

خال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو أخّل بأي من ال يجوز إد- ج

 .هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه 

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، - د

لعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو شريطة أن يتقدم با

 ترفضه 

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض  (2-6)

- :على البيانات والمعلومات التالية 

وإذا كانات هنااك . ، وكتااب التفاويض للمساؤول المفاوض باالتوقيع عنهاا  وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة- أ

مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشاركات المتللفاة تقاديم اتفاقياة االئاتالف بينهاا بحياث يكاون التاللف بالتكافال 

الضامانات ، وأن يوقع أطراف االئتالف على العارض ، وأن يقادموا الكفااالت و( مجتمعين ومنفردين ) والتضامن 

 .بأسمائهم مجتمعين 

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

 .نسب إنجازها بأرقام واقعية 

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

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

 .تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي 

 يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد في- د

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

 .صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن 
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أيام ( 7)تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل  

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

 .إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد 

ن يتقدم فعندها يتوجب على المناقص أ(  Bonds)أما  إذا كان المناقص منتمياً إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين 

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

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

ن فإّن عليه أن يحدد عنواناً له في عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األرد   -هـ

وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة . األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات 

 .على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه 

لمواد والتجهيزات اآللية والمصنعيات أن يقدم تحليالً ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبيناً تكاليف ا- و

 .والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة 

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

 .الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات 

ر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك البنود تعتب( 2-6)

إالّ إذا ورد ( )  Preliminaries) وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية 

 ( .ل الكميات لة خاصة بها في جدولألعمال التمهيدية بنود منفص

 :توضيح االلتباس ( 2-5)

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

فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة االلتباس في 

أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطياً على االستفسارات (  7) ريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن موعد يسبق التا

على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد 

 .لتقديم العرض 

 

 

 :إيداع العروض (2-4)

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

---------------------------------------------------------------------- : الخاص بمشروع 

أو قبل / واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك في

 .لموعد والتاريخ المحددين لإليداع ا

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

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

 .آخر 

 :إلزامية العروض ( 2-7) 

دم ملزماً للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزماً للمناقص يعتبر العرض المق

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

 . المدة

 :عمالت الدفع وعرض المناقصة ( 2-8) 

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

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

 " .التاريخ األساسي 

 تقيـيم العروض وإحالة العطاء(  6)

 :قيـيم العروض ت( 6-1)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات االشغال الحكومية الصادرة استناداً الى  نظام األشغال 

 .الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات 

 : أسلوب تدقيق العروض(6-6)
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- :في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة أدناهيتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية 

إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ، 

تعديل مجموع األسعار  فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم

 .أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلك 

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

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

الحسابي بين ما جاء رقماً وما جاء كتابةً بالكلمات فان كان الفرق كبيراً يتم األخذ بالسعر األقرب من السعرين الواردين 

 .بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج 

 .إذا كان الفرق صغيراً فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات ( : 6-ب)

 .المختصة الحق في تقييم السعر منطقياً لقبول العرض أو رفضه  ويظل للجنة العطاءات( : 2-ب)

إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،  فإنه يتم تصحيح المجموع وفق ما تقارره لجناة العطااءات المختصاة ويكاون - ج

 .المجموع المصحح ملزماً للمناقص 

نود ، فيتم اعتبار تلك البناود غيار المساعرة وكأنهاا محملاة علاى بناود إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من الب- د

وذلاك بادون مقابال ساواء أرفاق تلاك البناود أو لام ( فيماا إذا أحيال علياه العطااء )العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها 

 . يرفقها في عرضه 

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

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

: -

دها يجوز تطبيق إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساً في حساب جملة المبلغ للبند ، عن(: 1-هـ )

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

 .إجمالية لهذا العرض 

اقل العروض قيمةً واتجهت النية   لإلحالة عليه ، عندها يتم ( 1-هـ )إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند ( : 6-هـ)

 .ر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين تطبيق أدنى سع

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

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

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

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

- :بما يلي  

 رفض العرض او ، -1 

ان تبقى القيمة  تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة -6

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

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس صالحياتها  (6-2) 

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

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

 (الكفاالت ) الضمانات ( 5)

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

ً بإحالة العطاء   عليه أو  يوما من تاريخ( 16)على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة  إبالغه خطيا

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

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

ً ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء ( ملحق عرض المناقصةفي )  ً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاما وذلك ضمانا

 .ألغراض العقد

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

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

 .تعويض بشأنها 

 ( :كفالة إصالح العيوب ) ضمان إصالح العيوب   (5-6)

مااان % 5ضااامان إصاااالح العياااوب بقيماااة . علاااى المقااااول أن يقااادم لصااااحب العمااال عناااد تسااالمه شاااهادة تسااالم األشاااغال 

لنهائياااة بعاااد التعاااديالت ، لضااامان قياماااه باساااتكمال األعماااال المتبقياااة وتنفياااذ أعماااال إصاااالح قيماااة األعماااال المنجااازة ا
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العياااوب المطلوباااة للمااادة المنصاااوص عليهاااا فاااي ملحاااق عااارض المنااااقص ، وبحياااث يكاااون هاااذا الضااامان صاااادراً عااان 

اد للمقااااول وبتساااليم هاااذا الضااامان لصااااحب العمااال يعااا. بناااك أو مؤسساااة مالياااة كااال منهماااا مرخصاااه للعمااال فاااي األردن 

 .ضمان األداء 

 :مالحظة عامة 

 .إذا أخّل المناقص بأي من هذه التعليمات، فإنه يحق للجنة العطاءات المختصة استبعاد عرضه 
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     GENERAL PROVISIONSأحكــام عامـة: الفصـل األول

 " Definitions ": التعاريف (1/1)

 يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه 

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

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

   " The Contract ": العقـد  1/1/1

  " Contract":  العقـد1/1/1/1

يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات والمخططات ، والجداول ، 

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

    " Contract Agreement ":اتفاقية العقد 1/1/1/6

 (1/4)المشار اليها في المادة ( إن وجدت) تعني اتفاقية العقد 

  "Letter of Acceptance" كتاب القبول 1/1/1/2

مل لكتاب عرض المناقصة ، شامالً ألية مذكرات يتم االتفاق عليها يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب الع

، " اتفاقية العقد "وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ، فإن مصطلح كتاب القبول يعني . بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها 

 .هو تاريخ إصدار كتاب القبول" قد اتفاقية الع"وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع 

 "Letter of Tender" :كتاب عرض المناقصة1/1/1/6

يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق باألشغال الذي وقعه 

 .المقاول وقدمه إلى صاحب العمل 

 ""Specifications:     المواصفات1/1/1/5

تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي تعديالت عليها أو إضافات إليها  تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي

 .تتم وفقاً الحكام العقد 

 "Drawings": المخططات1/1/1/4

أو من ) تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد ، وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل 

 .بموجب أحكام العقد ( ينوب عنه

  "Schedules": الجداول1/1/1/7

تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة ، وتضم الى وثائق العقد بهذه 

 .الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اسعار الوحدة

    " Tender":عرض المناقصة1/1/1/8

 .اب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه ، كما اشتملها العقدتعني كت

 " Appendix to Tender " ملحق عرض المناقصة1/1/1/9

 " ملحق عرض المناقصة " تعني الصفحات المستكملة والمسماة 

 .والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءاً منه 

 " Bill of Quantities":  كمياتجداول ال1/1/1/10

 "Daywork Schedule ":  جدول العمل باليومية

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

 "Parties And Persons": الفرقاء واألشخاص  6/  1/1

 '' Party'':   الفريق 1/1/6/1

 .سياق يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه ال

 Employer"":  صاحب العمل1/1/6/6

 . يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين

 "Contractor":  المقاول1/1/6/2

المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك ( األشخاص) يعني الشخص 

 .ونيين خلفاءه القان

 ''Engineer":  المهندس1/1/6/6

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

بهذه الصفة ، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت الخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك 

 ( .2/6)مادة التعيين وفقاً لل

 " Contractor’s Representative":  ممثل المقاول1/1/6/5

ليتصرف نيابةً ( 6/2)يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت الخر بموجب المادة 

 .عنه 

 "Employer’s Personnel":   أفراد صاحب العمل1/1/6/4

وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل ، وكذلك ( 2/6)إليهم في المادة  يعني المهندس ومساعديه المشار

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

 Personnel""Contractor’s:  مستخدمو المقاول1/1/6/7
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في الموقع ، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو  يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول

 .جهاز أي مقاول فرعي ، واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ األشغال 

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي1/1/6/8

رعي لتنفيذ جزء ما من األشغال ، أي شخص يسّمى في العقد كمقاول فرعي ، أو أي شخص يتم تعيينه كمقاول ف يعني

 .والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء 

  " DAB ":     مجلس فّض لخالفات 1/1/6/9

يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد ، أو أي أشخاص آخرينيتم تعيينهم بموجب أحكام  

 .من هذه الشروط ( 60/2)أو المادة ( 60/6)المادة 

 " .FIDIC"االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه بـ   1/1/6/10

 Dates ,Tetes ,Periods and Completions: المدد و اإلنجاز,اإلختبارات , التواريخ        1/1/2

 "Base Date":   التاريخ األساسي 1/1/2/1

ً ( 68)قصات بـ يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المنا  .يوما

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 1/1/2/6

 (.8/1)يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار به وفقاً للمادة 

 "Time for completion":  مدة اإلنجاز 1/1/2/2

محسوبة من تاريخ ( 8/6)المادة  بموجب( حسب واقع الحال ) تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها 

 (.8/6)المباشرة ، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة ، مع أي تمديد لمدة اإلنجاز يتم بموجب المادة 

 '''' Tests on Completion:االختبارات عند اإلنجاز1/1/2/6

ن ، أو التي تطلب كتغيير ، والتي يتم تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو المتفق عليها بين الفريقي

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

 .صاحب العمل

 ''Taking-Over Certificate'':شهادة تسلم األشغال 1/1/2/5

 " .الفصل العاشر " أحكام تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب 

 ''Tests after Completion''   :االختبارات بعداإلنجاز 1/1/2/4    

المنصوص عليها في العقد ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام الشروط الخاصة ، بعد ( إن وجدت) تعني تلك االختبارات 

 .احب العملمن قبل ص( حسب واقع الحال ) أن يتم تسلم األشغال أو أي قسم منها

 ''Defects Notification Period'':  فترة اإلشعار بالعيوب 1/1/2/7

حسب واقع ) لإلشعار بالعيوب في األشغال أو أي قسم منها ( 11/1)تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة 

محسوبة من تاريخ إنجاز ( 11/2:مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة) كما هي محددة في عرض المناقصة ( الحال 

 ( .10/1)األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده في شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة 

 'Performance Certificate'':شهادة األداء  1/1/2/8

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

 "day '':اليـوم  1/1/2/9

 .يوماً ( 245)اً شمسياً ، والسنة تعني يعني يوم

 ''Money And Payments'':المبالغ والدفعات  1/1/6

 " Accepted Contract Amount " ة        قيمة العقد المقبول 1/1/6/1

 .مقابل تنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية عيوب فيها" كتاب القبول " تعني قيمة العقد كما تم قبولها في 

 " Contract Price":   قيمة العقد 1/1/6/6

 .وتشمل أي تعديالت عليها تتم وفقاً الحكام العقد( 16/1)تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/6/2

فقات تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول بصورة معقولة ، داخل الموقع أو خارجه ، بما في ذلك الن

 .االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح 

 " Final Payment Certficate":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/6/6

 ( .16/12)تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة 

 ''Final Statement'':   المستخلص النهائي 1/1/6/5

 ( .16/11)موجب المادة يعني المستخلص النهائي المعرف ب

 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية1/1/6/4

 ، ولكن غير العملة المحلية( أو كلها )تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد 

 ''Interim Payment Certificate"شهادة الدفع المرحلية1/1/6/7

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

 ''Local Currency'':  العملة المحلية1/1/6/8

 .تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها 

 '' Payment Certificate'':  شهادة الدفع1/1/6/9

 " الفصل الرابع عشر " تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام 

 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي1/1/6/10
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يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال لتزويد مواد أو تجهيزات أو ( إن وجد) يعني أي مبلغ 

 ( .12/5)لتقديم خدمات بموجب المادة 

 ''Retention Money'':المحتجزات1/1/6/11

والتي يقوم بردّها بموجب المادة ( 16/2)ب العمل عن الدفع بموجب المادةتعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاح

(16/9. ) 

 ''Statement'':   الكشف أو المستخلص 1/1/6/16

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

 ''Works and Goods'':     االشغال واللوازم1/1/5

 ''Contractor’s Equipment'':    معدات المقاول1/1/5/1

تعني جميع األجهزة والماكنات والعربات وغيرها من األشياء الالزمة لتنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية عيوب فيها   

د او األشياء األخرى وال التجهيزات أو الموا( إن وجدت) ، ولكنها ال تشمل األشغال المؤقتة وال معدات صاحب العمل 

 .التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من األشغال الدائمة 

 ""Goods:  اللوازم1/1/5/6

 .تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب 

 ''Materials'' :المواد1/1/5/2

التي شكلت او قصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمة ، بما في ( ليةغير التجهيزات اآل)تعني األشياء من كل األنواع 

 .والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد ( ان وجدت) ذلك المواد الموردة فقط 

 ''Permanent Works'':      االشغال الدائمة1/1/5/6

 .تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد 

 "Plant" :التجهيزات االلية1/1/5/5

 تعني األجهزة والماكنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمة 

 ''Section'':   قســم 1/1/5/4

 تعني أي قسم من االشغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من االشغال

 ( .إن وجد) 

 ''Temporary Works'':    األشغال المؤقتة1/1/5/7

التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ االشغال ( باستثناء معدات المقاول ) تعني جميع االشغال المؤقتة من كل نوع 

 .الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها 

 ''Works'':      االشغـال 1/1/5/8

 .بما هو مناسب تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حس

   ''Other Definitions'' :تعاريف أخرى1/1/4

 ''Contractor’s Documents'': وثائق المقاول1/1/4/1

إن ) تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات واألدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات الطابع الفني 

 .التي يقدمها المقاول بموجب العقد ( وجدت

 ''Country'':  الدولـة1/1/4/6

 . حيث يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها( أو معظم الموقع)تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع 

 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل1/1/4/2

قاول في تنفيذ التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من قبل الم( إن وجدت) تعني األجهزة والماكنات والعربات 

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

 ''Force Majeure'':   القوة القاهرة 1/1/4/6

 " .الفصل التاسع عشر " كما هي معرفة في 

 ''Laws'':    القوانين 1/1/4/5

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

 .قانونياً 

 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 1/1/4/4

 ( .6/6)المطلوبة بموجب المادة ( أو الضمانات ، إن وجدت) يعني الضمان 

 ''Site'': الموقـع 1/1/4/7

ذ األشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات اآللية والمواد فيها ، وكذلك أية أماكن أخرى ينص تعني األماكن التي سيتم تنفي

 .العقد تحديداً على اعتبارها جزءا من الموقع 

 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/4/8

 يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة 

 ''Variation Order''(:   األمر التغييري) التغيير  1/1/4/9

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

 ''Interpretation'': التفسير(1/6)

 -:في العقد ، باستثناء ما يقتضيه السياق خالفاً لذلك ، تكون 

 .كلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر ال -أ
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 .الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أيضاً إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً إلى المفرد -ب

 .لة كتابياً يشترط ان تكون تلك الموافقة مسج" اتفاق"أو " موافق عليه " أو " يوافق " األحكام التي تتضمن كلمة  -ج

ً " -د تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة اإللكترونية بحيث تشكل سجالً " كتابةً "أو " خطيا

 .أما الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها ال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير هذه الشروط .دائماً 

 ns''''Communicatio:  االتصاالت  (1/2)

حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول ، أو تقديرات أو إشعارات أو طلبات ، 

 -:فان هذه االتصاالت يجب 

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

 لة إلكترونياً حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناقصة ،   وأو منقو

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

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

م المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبوالً أو موافقة ، جاز إرسالها على العنوان الذي صدر منه إذا لم يق. 6

 .الطلب 

ال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصدارها دون مبرر 

مثل هذا اإلشعار إلى الفريق اآلخر أو إلى المهندس ، أن يرسل نسخة منه معقول ، كما انه يتعين على الفريق الذي يصدر 

 .الى المهندس أو إلى الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة 

 ''Law and Language'':  القانون واللغة  (1/6)

 .ةكما يتم تحديده في ملحق عرض المناقص( أو أي سلطة أخرى ) يكون هذا العقد خاضعاً لقانون الدولة 

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

 .المعتمدة 

( أو معظمة )يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد اللغة التي صيغ بها العقد 

 ." اللغة المعتمدة" ، بأنها هي 

 ''Priority of Documents'': أولوية الوثائق (1/5)

تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعضها البعض ، على انه لغايات تفسير العقد تكون أولوية الترجيح 

 -:بين الوثائق حسب التسلسل التالي 

 ( .إن وجدت ) اتفاقيـة العقد  -1

 . كتاب القبـول  -6

 . المناقصة كتاب عرض -2

 .الشروط الخاصة  -6

 .الشروط العامة هذه  -5

 .المواصفات  -4

 .المخططات  -7

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

أما اذا تبين أن هنالك غموضاً في الوثائق ، أو تبايناً فيما بينها ، فانه يتعين على المهندس إصدار التعليمات أو اإليضاح 

 .بخصوص ذلك  الالزم

 ''Contract Agreement'': اتفاقية العقد (1/4)

ً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول إال إذا اتفق الفريقان على ( 68)يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل  يوما

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

والتي قد تتحقق بموجب القانون ( إن وجدت)اول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة كما يتعين على المق

 .عن إبرام هذه االتفاقية

 ''Assignment'':  التنـازل (1/7)

ال يحق الي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه او عن أي فائدة او مصلحة في العقد او بموجبه،  اال انه يجوز 

 :ي فريق ال

أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة ، وللفريق االخر وحده حريــة التقدير في هذا الشأن  -أ

 ، و 

 .تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك او مؤسسة مالية  -ب

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

وما لم ينص في العقد على غير ذلك ، يتم تزويد المقاول . تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل 

 .بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقاً ، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها 

وما لم . فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب العمل " مقاول وثائق ال" أما 

 " .وثائق المقاول " نسخ من كل من ( 4)ينص العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس 
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إن ) المشار إليها في المواصفات ووثائق المقاول يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات 

ويحق لمستخدمي صاحب العمل االطالع .  ، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من االتصاالت المتعلقة بالعقد ( وجدت

 .على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولة 

التي تم إعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ األشغال ،  إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق

 .فانه يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فوراً عن مثل هذا الخطأ أو العيب 

  Delayed Drawings or nstructions:أو التعليمات/تأخرإصدارالمخططات و(1/9)

نما يتعرض تنفيذ االشغال الى التأخير او االعاقة اذا لم يقم يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس إشعاراً خطياً حي

المهندس بتزويده بمخططات او تعليمات خالل مدة معقولة، وعلى ان يتضمن االشعار بيان تفاصيل المخططات او 

اقة للعمل التعليمات واالسباب الداعية الصدارها ، وموعد الحاجة اليها ، وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها من اع

 .او تأخيره 

أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصدار أية مخططات او تعليمات ضمن وقت معقول /اذا تكبد المقاول أي تأخير و

مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة إليها ، فانه يتعين على المقاول أن يقدم إشعاراً آخر إلى المهندس 

 -:من حيث ( 60/1)ت المقاول بشأنها ، مع مراعاة أحكام المادة لتقدير استحقاقا

 ، و (8/6)أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب المادة  -أ

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

، باالتفاق على تلك األمور أو (2/5)مه لمثل هذا اإلشعار اآلخر أن يقوم أعماالً للمادة كما يتعين على المهندس بعد استال

 .إعداد تقديراته بشأنها 

إال انه إذا كان تأخر المهندس في إصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو 

ً للحصول على هذا التمديد او التكلفة او تأخر في إصدار وثائق المقاول في مثل هذه ا لحالة ، ال يعتبر المقاول مستحقا

 .الربح 

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

والتصاميم " ق المقاولبوثائ" في العالقة بين الفريقين ،يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق 

 ( .أو التي تم اعدادها لصالحه ) التي قام هو بإعدادها 

يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد انه يعطي صاحب العمل حقاً كامالً غير منقوص الستنساخ او استخدام او 

 -:التداول بوثائق المقاول ، بما في ذلك ادخال التعديالت عليها ، وهذا الحق 

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

يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واستخدام وتداول وثائق المقاول لغاية انجاز  -ب

 هدمها ، و االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها أو 

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

 .اماكن أخرى يحددها العقد ، بما في ذلك استبدال أي اجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها 

طرف ثالث باستخدام او استنساخ أو التداول بوثائق المقاول  ألي( او من ينوب عنه ) ينبغي أن ال يسمح صاحب العمل 

دون موافقة المقاول ، ألية أغراض غير تلك المسموح ( او تم اعدادها لصالحه) وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها 

 ".المادة " بها بموجب احكام هذه  

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

في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من المواصفات 

يجوز للمقاول ، على نفقته ( أو التي تم إعدادها لصالحه ) والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل 

 .يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقدالخاصة ، أن يستخدم أو 

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

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

 ls"''Confidential Detai:  التفاصيـل السرية (1/16)

يتعين على المقاول ان يفصح للمهندس عن كل المعلومات السرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصورة معقولة للتأكد 

 .من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد

  awsL''"Compliance with:التقيـد بالقوانين (1/12)

الواجبة التطبيق ، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين 

 -:الخاصة ، فانه 

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

عين على صاحب العمل في أو التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويت

 هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك ، و 

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

كما ينبغي على المقاول أن يحمي . جازها واصالح أية عيوب فيهاالتي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ األشغال وإن

 .صاحب العمل ويقيه من أي ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك

 '' Joint and Several Liability':المسؤوليات المشتركة والمنفردة  (1/16)
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ً او مش( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) اذا شكل المقاول  اركة او أي تجمع من شخصين او اكثر في شكل ائتالفا

  -:يختلف عن الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي 

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

الئتالف سلطة إلزام أن يقوم هؤالء األشخاص بإبالغ صاحب العمل عن اسم قائد االئتالف ، وبحيث يكون لقائد ا -ب

 المقاول وكل من هؤالء األشخاص ، و

 .أن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل -ج
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  THE EMPLOYERل     صاحب العمـ     الفصل الثاني

 te ''''Right of Access to the Si: حق الدخـول الى الموقع  (6/1)

أو ) يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى جميع اجزاء الموقع ، وتمكينه من حيازتها  في الوقت 

 .المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول والحيازة يمكن ان ال يُخّص بها المقاول وحده ( االوقات 

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

طريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات ، اال انه 

 .يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان االداء 

في ملحق عرض المناقصة ، فانه يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق  إذا لم يتم تحديد مثل هذا الموعد

الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسير فيها وفقاً لبرنامج العمل 

 ( .8/2)المشار اليه في المادة 

خفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع او حيازته خالل ذلك او كلفة ما نتيجة ال/إذا تكبد المقاول تأخراً و

( 60/1)الوقت ، فعلى المقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة 

 -:للبت في 

ر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخ -أ

 ، و ( 8/6)

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

سواء ( 2/5)ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا اإلشعار ان يقوم بإعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة 

 .باالتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها 

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

فانه في مثل هذه الحالة ال يستحق للمقاول أي تمديد او تعويض " وثائق المقاول " بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقديم 

 .عن أي كلفة او ربح 

    ''Permits, Licenses or Approvals'':ريح او التراخيص او الموافقاتالتصا (6/6)

 -:بخصوص ما يلي ( عند طلبه)بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول( اذا كان في وضع يمكنه من ذلك)يقوم صاحب العمل 

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

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

 ، و ( التقيد بالقوانين  1/12)فيما يتعلق بمتطلبات المادة . 1

 لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ، و . 6

 .لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع . 2

  Employer`s Personnelأفراد صاحب العمل (6/2)

 -:يكون صاحب العمل مسؤوالً عن افراده ومستخدمي المقاولين االخرين العاملين معه في الموقع من حيث 

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

 قاول بموجب البنود االلتزام بتوفير اجراءات السالمة كما هي مطلوبة من الم -ب 

 ( .6/18)وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة ( 6/8)من المادة ( أ ، ب ، ج )

  "Employer’s Financial Arrangements'':الترتيبات المالية لصاحب العمل (6/6)

الًعلى انه قد قام بعمل يوماً من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليالً معقو( 68)يقوم صاحب العمل خالل 

 ".الفصل الرابع عشر" الترتيبات المالية الالزمة لتوفير دفع قيمة العقد ، وفق التقديرات في حينه ، طبقاً الحكام 

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 (6/5)

اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقاً في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط أو لغير ذلك من األسباب 

بذلك  أو أي تمديد لفترة اإلشعار بالعيوب ، فإنه يتعين عليه ، او على المهندس ، إشعار المقاول/ المتعلقة بالعقد ، و

ورغم ذلك فإنه غير مطلوب منه ان يرسل أية إشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص . وتزويده بالتفاصيل 

او مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعماال ( 6/19)استهالك الماء والكهرباء والغاز بموجب المادة 

 .المقاول  او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها( 6/60)للمادة 

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

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

لعقد أو األسس األخرى للمطالبة ، وان تتضمن اثبات صحة ادعاء صاحب العمل ا" مادة " يتعين ان تحدد هذه التفاصيل 

ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن . او فترات التمديد التي يعتبر ان له حقاً فيها بموجب العقد / بتلك المبالغ و 

  -:يرات لما يلي لالتفاق عليها او إعداد التقد( 2/5)يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة 

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

 ( .11/2)لفترة اإلشعار بالعيوب ، عمالً بأحكام المادة ( إن وجد) أي تمديد ( 6) 
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والً بإجراء اال أن صاحب العمل ال يعتبر مخ. هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع 

المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع ، أو التقدّم بمطالبة ضد المقاول لغير ذلك ، إالّ وفقاً الحكام هذه 

 " .المادة 
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  THE ENGINEER                المهنــدس             الفصل الثالث

  d Authority''''Engineer’s Duties an:واجبات وصالحية المهندس   (2/1) 

للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون مستخدمو المهندس من " المهندس " يقوم صاحب العمل بتعيين 

ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام .مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه الواجبات

 .العقد 

وإذا كان . المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنياً بحكم الضرورة  للمهندس ممارسة الصالحيات

ً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية ما ، فإن مثل هذا المتطلبات يجب  مطلوبا

س أية قيود إضافية بخصوص ويتعهد صاحب العمل أن ال يفرض على المهند. النص عليها في الشروط الخاصة 

 .ممارسته لصالحيته ، إال إذا تم ذلك بموافقة من المقاول 

في كل األحوال ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحية ما تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمـل ، فإنه 

 .ألغراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل 

 :وص عليه في هذه الشروط باستثناء ما هو منص

عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صالحيته ، سواء نص عليها صراحة في العقد ، أو كانت مفهومة   -أ

 ضمنياً منه ، فإنه يقوم بها نيابةً عن صاحب العمل ، و 

ت او المسؤوليات المحددة في ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات او االلتزاما -ب

 العقد ، و 

ان أي مصادقة او تدقيق او شهادة او قبول او فحص او تفتيش او إصدار أي تعليمات أو إشعار  أو اقتراح ، او طلب  -ج

ال تعفي المقاول من أية مسؤولية ( بما في ذلك اغفال عدم الموافقة ) اختبار ، او أي تصرف مماثل من قبل المهندس 

ها بموجب احكام العقد ، بما في ذلك مسؤوليته عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد يتحمل

 .بالشروط 

 ''Delegation by the Engineer'': التفويض من قبل المهندس   (2/6)

أي من الصالحيات أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه ب –من وقت آلخر  –للمهندس 

أو أي /ويشمل هؤالء المساعدون المهندس المقيم و. المنوطة به ، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا اإلسناد أو التفويض 

يجب أن يكون التعيين أو . مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش أو الختبار على بنود التجهيزات أو المواد أو اختبارها 

، ً وال يعتبر مثل هذا اإلجراء نافذا إال بعد تسلم الفريقين إشعارات بذلك ، إال انه ال يحق  التفويض أو اإللغاء خطيا

 .إال إذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض ( 2/5)للمهندس تفويض صالحيته بإعداد التقديرات أعماال للمادة 

الداء واجباتهم والقيام بالصالحية المنوطة بهم يشترط في هؤالء المساعدين ان يكونوا من ذوي الكفاية الالئقة ، ومؤهلين 

 .من العقد( 1/6)لمحددة في المادة ، وان يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال ا

يتعين على كل من مساعدي المهندس ، الذين تم اسناد واجبات اليهم او تفويضهم بصالحية ما ، ان يصدروا التعليمات 

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

أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيش او اصدار تعليمات، او إشعار او اقتراح، أو طلب او اختبار 

 :وكانها صادرة عن المهندس ، ورغم ذلك  –ضمن حدود تفويضه  –، او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم 

فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيزات او مواد ال يعني المصادقة عليها ، وبالتالي  -أ

 .فانه ال يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك األعمال أو التجهيزات أو المواد 

فإنه يجوز للمقاول ان يحيل الموضوع اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس ،  -ب

 .إلى المهندس ، الذي ينبغي عليه ، دون تواٍن ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها 

 ''Instructions of the Engineer":تعليمات المهندس  (2/2)

الزمة لتنفيذ االشغال و للمهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت ، تعليمات ومخططات اضافية او معدلة ، اذا كانت 

 .اصالح أية عيوب فيها ، عمالً باحكام العقد 

اما " . الفصل"ال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس ، او من أي من مساعديه المفوضين رسمياً بموجب احكام هذا 

ً ) اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييراً   مفانه يتم تطبيق احكا( أمراً تغييريا

 .عليها " الفصل الثالث عشر"  

. يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض حول أي امر يتعلق بالعقد 

 وكلما كان ذلك عملياً فإن التعليمات يجب إصدارها خطياً ،

 : أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض 

 بإصدار أمر شفوي و  -أ

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

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

أنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض ، حسب عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه األمر الشفوي وك

 .واقع الحال 

 "Replacement of the Engineer":  استبدال المهندس  (2/6)

يوماً من تاريخ االستبدال ان يشعر ( 66)اذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن 

وليس لصاحب العمل أن يقوم بتعيين . ي إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل المقاول بذلك ، وان يحدد ف
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المهندس البديل اذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه ،على أن يقوم المقاول بإشعار صاحب العمل باعتراضه ،مع بيان 

 .التفاصيل المؤيدة لذلك

 "Determinations":  التقديرات  (2/5)

الغراض االتفاق أو اعداد التقديرات الي أمر ، فانه " المادة " ضي هذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه حيثما تقت

اما اذا لم يتوصل الى اتفاق ، فانه . يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدّي للتوصل الى اتفاق

 . ة بموجب احكام العقد، آخذاً في االعتبار كل الظروف ذات العالقة يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة منصف

ويتعين على . ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها ، مع التفصيالت المؤيدة 

إعادة النظر فيها ، ( إلى أن تتم  أو) كل من الفريقين ان يلتزم باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تمت 

 " .الفصل العشرين " بموجب أحكام 
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   THE CONTRACTOR        المقـاول       الفصل الرابع

 "Contractor’s General Obligations":االلتزامات العامة للمقاول   (6/1)

ذ االشغال وينجزها بموجب احكام العقد وان ينف( الى المدى المنصوص عليه في العقد ) يتعين على المقاول ان يصمم 

 .ووفقاً لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها 

المحددة في العقد ، وجميع افراد جهازه المنفذ ، واللوازم " وثائق المقاول " يتعين على المقاول ان يقدم التجهيزات و 

عة مؤقتة أو دائمة ، مما هو مطلوب منه الداء مهام والمستهلكات وغيرها من األشياء والخدمات ، سواء كانت ذات طبي

 . التصميم والتنفيذ وإنجاز األشغال واصالح أية عيوب فيها 

 .يعتبر المقاول مسؤوال عن كفاية واستقرار وسالمة جميع عمليات الموقع وعن جميع أساليب اإلنشاء

 : باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ، فان المقاول 

، واألشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات والمواد ليكون هذا " وثائق المقاول " سؤوالً عن جميع يعتبر م -1

 البند موافقاً لمتطلبات العقد ، و 

 .فيما عدا ذلك ، ال يعتبر المقاول مسؤوالً عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة  -6

ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ األشغال التي  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

ً في هذه الترتيبات او االساليب بدون . يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال  وال يجوز للمقاول أن يحدث تغييراً جذريا

 .اعالم المهندس مسبقاً عن اجراءاته 

ٍء ما من االشغال الدائمة ، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جز

 :الشروط الخاصة 

لهذا الجزء من االشغال وفقاً لالجراءات المنصوص عليها "  وثائق المقاول" يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  -أ

 في العقد ، و

مخططات ، وان تتم صياغتها بلغة االتصال المحددة في متسقة مع المواصفات وال" وثائق المقاول " يشترط ان تكون  -ب

وان تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها المهندس الضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين ( 1/6)المادة 

 تصاميم كل من الفريقين ، و 

فيذه وانجاز االشغال موفياً بالغرض يعتبر المقاول مسؤوالً عن هذا الجزء من االشغال ، وان يكون هذا الجزء بعد تن -ج

 الذي انشئ من اجله كما هو مطلوب في العقد ، و 

مخططات المنشأ كما تم تنفيذه "قبل مباشرة اجراء االختبارات عند االنجاز  -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  -د

ى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد ، وبشكل مفصل ، حت" 

وال يعتبر هذا الجزء من االشغال  انه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب المادة .  وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه 

 .اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشغيل الى المهندس ( 10/1)

 "Performance Security": ضمـان االداء   (6/6)

ضمان االداء لغاية االنجاز الالئق لالشغال ، وذلك بالقيمة ونوع العملة ( على حسابه ) لى المقاول ان يستصدر يتعين ع

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

. " 

، وان " كتاب القبول " يوماً من تاريخ تسلمه ( 68)الى صاحب العمل خالل يتعين على المقاول ان يقدم ضمان االداء 

 .يرسل نسخة منه الى المهندس 

موافق عليهما من قبل صاحب ( او نظام تشريعي آخر ) ينبغي ان يكون الضمان صادراً عن كيان مالي ومن داخل الدولة 

 .ة ، أو بصيغة اخرى يوافق عليها صاحب العمل العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاص

يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظل ضمان االداء ساري المفعول الى ان ينفذ المقاول االشغال وينجزها ويصلح اية  

 شهادة" اما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين ان المقاول لن يكون مخوالً بتسلم . عيوب فيها 

يوماً ، فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد سريان الضمان الى ان يتم ( 68)بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ " االداء 

 . انجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها 

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

 -:، وذلك في الحاالت التالية 

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

 العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان االداء ، او 

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

يوماً من تاريخ هذه الموافقة ( 66)وذلك خالل " الفصل العشرين " ، او بموجب احكام ( 6/5)يتم تقديره بموجب المادة 

 او اعداد التقديرات ، او 

ً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل ا( 66)اخفاق المقاول في اصالح اي عيب  خالل  -ج لمتضمن طلبه بإصالح يوما

 او ,العيب 

، وذلك بغض النظر عما اذا كان قد ( 15/6)الظروف التي تخول صاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة  -د

 .صدر اشعار باالنهاء 

بما في ذلك االجور ) يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويقيه من جميع االضرار والخسائر والنفقات 

مما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب ( عاب القانونية واالت

 .العمل انه غير محق في مطالبته 
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 .يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة االداء( 61)يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء الى المقاول خالل 

 ntractor’s Representative ""Co:   ممثل المقاول   (6/2)

وان يعطيه كامل الصالحيات الضرورية لينوب عنه بموجب مقتضيات " ممثل المقاول " ينبغي على المقاول ان يعين 

 .العقد 

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

واذا لم تتم الموافقة عليه او تم حجبها . صول على موافقته، اسم ومؤهالت الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له، للح

الحقاً من قبل المهندس ، او اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس 

 .لهذا التعيين الطريقة باسم ومؤهالت شخص اخر يكون مناسباً 

 .ال يحق للمقاول ان يلغى استخدام ممثله او ان يستبدله ، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك 

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

تنفيذ االشغال ، فانه يتعين على المقاول ان يسمي بديالً مناسباً بموافقة المهندس المسبقة  هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء

 .، وان يتم اشعار المهندس بذلك 

، كما يجوز لممثل المقاول ان ( 2/2)يتعين على  ممثل المقاول ان يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول  إِعماالً للمادة 

ولكن . صالحيته الى أي شخص مؤهل ، وان يلغي هذا التفويض في أي وقت الحق  يفوض بعض سلطاته او مهامه او

ً من ممثل  ً موقعا مثل هذا التفويض او االلغاء ال يعتبر نافذاً اال اذا وافق المهندس عليه ، بعد ان يتسلم إشعاراً مسبقا

صالحية التي فّوض بها او التي تم المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفّوض ومؤهالته والسلطة او المهام او ال

 .الغاؤها

 ( .1/6)يجب ان يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء االشخاص متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة بموجب المادة 

 " Subcontractors": المقاولون الفرعيون   (6/6)

 .ال يحق للمقاول أن يلّزم األشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين 

المقاول مسؤوالً عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مستخدميه ، كما لو كانت تلك األفعال أو األخطاء  يعتبر

 -:صادرة عن المقاول نفسه ، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه

فرعية تم ذكر اسم المقاول  ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد ، او بشأن أي مقاولة -أ

 الفرعي بخصوصها نصاً في العقد ، و

 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ، و  -ب

يوماً من التاريخ المستهدف لمباشرة عمل أي ( 68)يتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعارا بمهلة ال تقل عن  -ج

 مقاول فرعي ، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، و

يشترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية ان تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل ان يتم التنازل عن هذه المقاولة  -د

العمل بموجب احكام  ، او في حالة انهاء العقد من قبل صاحب( عندما يلزم تطبيقها ( )6/5)الفرعية اليه ، بموجب المادة 

 ( .15/6)المادة 

      "Assignment of Benefit of Subcontract": التنازل عن المقاولة الفرعية   (6/5)

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

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

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

 .ل ان تصبح عملية التنازل نافذة ، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التناز

 operation"-"Co: التعـاون  (6/4)

يتعين على المقاول ، كما هو منصوص عليه في العقد ، او استجابةً لتعليمات المهندس ، ان يقدم التسهيالت المناسبة لتنفيذ 

 :أية اعمال من قبل 

 افراد صاحب العمل ، و  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل ، و  -ب

 ية سلطات عامة مشّكلة قانونياً ،العاملين لدى ا -ج

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

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

لمستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات المقاول واالشغال الخدمات التي يتطلبها هؤالء ا

 .المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول

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

، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة " ق المقاول وثائ" بموجب 

 .المحددين في المواصفات 

 "Setting Out": تثبيت االشغال  (6/7)

في العقد يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقاط االصلية واالستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة 

، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر المقاول مسؤوالً عن دقة التثبيت لجميع اجزاء االشغال ، وعليه ان يقوم 

 .باصالح أي خطأ في أماكن او مناسيب او مقاييس او استقامات االشغال 
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صوص عليها في العقد ، او تلك التي زود يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المن

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

او في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط /اذا تكبد المقاول تأخراً في تنفيذ االشغال و

أو زيادة /يكن بمقدور مقاول متمرسان يكتشف مثل هذه االخطاء بصورة معقولة وان يتالفى التأخير و المرجعية ، ولم

الكلفة المترتبة عليها ، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنه ، مع مراعاة احكام 

 -:لما يلي ( 60/1)المادة 

 ، و ( 8/6)ز بسبب ذلك التأخير ، إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة أي تمديد لمدة اإلنجا -أ

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

لتقديرات ، ان يقوم باالتفاق عليها او اعداد ا( 2/5)لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، فانه يتعين عليه اعماالً للمادة 

 :الالزمة لما يلي 

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

 .اعاله ، ولكن ضمن هذا المدى( أ ، ب ) األمرين المذكورين في الفقرتين ( 6) 

 Safety Procedures" ": اجراءات السالمة  (6/8)

 :يتعين على المقاول  

 تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ، و أن يتقيد بجميع  -أ 

 العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ، و  -ب 

أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضرورية ، بقصد تجنب تعرض  -ج 

 هؤالء االشخاص للخطر ، و 

 ، و " الفصل العاشر" ارة والحراسة ومراقبة االشغال الى ان يتم انجازها وتسليمها بموجب احكام توفير التسييج واالن -د 

مما قد يلزم ، بسبب تنفيذ االشغال ، ( بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ) توفير اية اشغال مؤقتة  -هـ 

 .ورة للموقع الستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستعملين لالرض المجا

 "Quality Assurance": توكيد الجودة  (6/9)

ً مع   ً لتوكيد الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد ، على ان يكون هذا النظام متوافقا يتعين على المقاول أن يضع نظاما

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

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

والتنفيذ ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس ، فإنه يجب ان يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة 

 .المسبقة من المقاول نفسه عليها 

 .ودة ال يعفي المقاول من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقدإن التقيد بنظام توكيد الج 

 "Site Data": بيانات الموقع  (6/10)

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

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

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

 . يعتبر مسؤوالً عن تفسيره لجميع تلك المعلومات 

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

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

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

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

 :ما يلي 

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

 االحوال الهيدرولوجية والمناخية ، و  -ب 

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

 قوانين الدولة ، واجراءات العمالة وممارساتها فيه ، و  -د 

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع ، والسكن ، والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،   والمواصالت ،  -هـ 

 .ها من الخدماتوالماء ، وغير

      ”Sufficiency of the Accepted Contract Amount"":قيمة العقد المقبولة" كفاية  (6/11)

 :يفترض في المقاول انه  

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

ورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل انه قد وضع عرضه ذلك بناًء على المعلومات والتفسير والبيانات  الضر -ب 

 ( .6/10)االمور التي تمت االشارة اليها في المادة 

يجب ان تغطي جميع التزامات المقاول المطلوبة في " قيمة العقد المقبولة " باستثناء ما قد يرد خالفاً لذلك في العقد ، فان  

ياء الضرورية لتنفيذ االشغال وانجازها بشكل الئق واصالح وكل االش( إن وجدت  –بما فيها المبالغ االحتياطية ) العقد 

 .اية عيوب فيها 

 "Unforeseeable Physical Conditions":االوضاع المادية غير المنظورة   (6/16)



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

25 

االوضاع المادية الطبيعية والعوائق االصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية " : االوضاع المادية " يقصد بمصطلح  

وثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ االشغال ، بما فيها االوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية ، والمل

 .ولكنها ال تشمل االحوال المناخية 

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

ً ، وعلى ان يتضمن االشعار وصفا لها وبيان االسباب التي حدت به العتبارها كذلك ، حتى  اقرب فرصة ممكنة عمليا

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

، " االوضاع المادية " ولة والمناسبة تجاه هذه كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ االشغال ، متخذاً االحتياطات المعق 

ً ) وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكّل أي من هذه التعليمات تغييراً  ، ( امراً تغييريا

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

غير المنظورة ، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك وقام بارسال إشعار  اذا واجه المقاول مثل هذه االوضاع المادية 

او كلفة ما بسببها ، فانه يكون مستحقاً مع مراعاة احكام المادة /بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخراً في مدة االنجاز و

 -:، لما يلي ( 60/1)

 ، و ( 8/6)قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة  تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر ، اذا كان االنجاز -أ 

 .أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد  -ب 

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

 :اعداد التقديرات لما يلي  باالتفاق عليها او( 2/5)عمالً بالمادة 

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

 . اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ( أ ، ب ) تقدير االمرين الموصوفين في البندين  -6

اعاله ، ان ( 6)مالي او تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة ومع ذلك ، فانه يمكن للمهندس قبل االتفاق على التعويض ال

) افضل مما كان منظوراً ( ان وجدت) يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى في أجزاء األشغال المماثلة 

وز للمهندس عند تقديم المقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه األوضاع المواتية ، يج( بصورة معقولة 

ان يقدر او يصل باالتفاق على تخفيض الكلفة بسبب تلك األوضاع المواتية ، والتي يمكن ( 2/5)باتباع أسلوب المادة 

أعاله وهذه " ب"اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع ، اال ان محصلة التعديالت الناتجة عن البند 

التي تمت مواجهتها في أجزاء مماثلة من األشغال ، يجب ان ال تؤدي الى الخصميات ، باعتبار كل األوضاع المادية 

 .تخفيض في قيمة العقد

للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية ، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عرض 

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

 "Rights of Way and Facilities": المرور والتسهيالت  حق (6/12)

أو المؤقتة التي تلزمه ، بما فيها طريق /يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و

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

 .يلزمه لتنفيذ االشغال 

 

 "Avoidance of Interference": تجنب التدخل  (6/16)

 :يجب على المقاول ان ال يتدخل بغير ضرورة ، او على نحو غير الئق ، بما يلي 

 راحة الجمهور ، او  -أ

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

 .االخرين 

بما فيها اتعاب ونفقات ) كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسائر والنفقات 

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

  "Access Routes": المسالك الموصلة  (6/15)

قد تحرى عن توفر ومالئمة المسالك الموصلة الى الموقع ، وانه قد اقتنع بأوضاعها ، كما يطلب منه ان يعتبر المقاول انه 

يبذل الجهود المعقولة لتجنب االضرار بالطرق او الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة لحركة مرور المقاول او 

 . مستخدميه ، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة 

 :ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط وباستثناء 

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

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

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

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

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

 .  لكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالتهيتحمل المقاول ا -هـ

 " Transport of Goods":  نقـل اللوازم  (6/14)

 :ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفاً لذلك ، فانه 
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او قطعة رئيسية يوماً عن  تاريخ وصول اية تجهيزات ( 61)يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بمدة ال تقل عن  -أ

 و , من اللوازم االخرى الى الموقع 

يكون المقاول مسؤوال عن التوضيب والتحميل والنقل واالستالم والتنزيل  والتخزين وحماية كل اللوازم وغيرها من  -ب

 االشياء الالزمة لالشغال ، و 

 و نفقات يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من أية اضرار او  خسائر ا -ج

مما قد ينجم عن أي   ضرر يحصل نتيجة لنقل اللوازم ، وان يقوم بالتفاوض ودفع ( بما فيها االتعاب واالجور القانونية ) 

 .المطالبات  التي قد تنتج عن عمليات النقل 

 " Contractor’s Equipment":   معدات المقاول  (6/17)

ر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصراً لتنفيذ يكون المقاول مسؤوالً عن جميع معداته، وتعتب

االشغال، وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس، اال ان مثل هذه 

 .الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقاول، الى خارج الموقع 

             "Protection of the Environment":حماية البيئة (6/18)

 داخل الموقع ) يتعين على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة 

وان يحدّ من احداث االزعاج او الضرر لالفراد او للمتلكات نتيجة للتلوث او الضجيج او غيره مما قد ينتج ( وخارجه 

 .لتنفيذ عن عمليات ا

كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة االنبعاثات ، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته ، ال تتجاوز 

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

 

 as"       "Electricity, Water and G:الكهرباء والماء والغاز (6/19)

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

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ األشغال ، حسب 

ي المواصفات ، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه التفاصيل ومقابل األسعار المبينة ف

 .االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها 

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

إلجراء التقديرات ، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ ( 2/5)حتساب مطالبات صاحب العمل ، والمادة ال( 6/5)أعماالً للمادة 

 .إلى صاحب العمل 

  Issue Materials"-"Employer’s Equipment and: معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها (6/60)

في تنفيذ األشغال وفقاً  -إن وجدت–" عمل معدات صاحب ال" يتعين على صاحب العمل ان يسمح للمقاول باستعمال 

 :للتفاصيل والترتيبات ومقابل األسعار المحددة في المواصفات ، وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات 

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

ستخدمي المقاول بتشغيلها أو   قيادتها أثناء قيام  م" معدات صاحب العمل "المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من  -ب

 .أو حيازتها أو التحكم بها 

مقابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفاق او بالتقدير " وفق االسعار المحددة " يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال 

 .لغ الى صاحب العمل ويتعين على المقاول دفع هذه المبا( 2/5،  6/5)من قبل المهندس وفقاً الحكام المادتين 

وفقاً للتفاصيل ( إن وجدت)بالمواد التي يلتزم بتقديمها مجاناً  –(دون مقابل –يتعين على صاحب العمل ان يزود المقاول 

المحددة في متطلبات صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان يقوم وعلى مسؤوليته ونفقته  بتزويد تلك المواد في الوقت 

العقد ، ويقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً ، واعالم المهندس فوراً عن أي نقص او عيب او قصور والمكان المحددين في 

فيها ،  وما لم يكن قد تم االتفاق بين الفريقين على غير ذلك ، فعلى صاحب العمل ان يصحح فوراً أي نقٍص او عيٍب او 

 . قصوٍر فيها 

لمجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته ، اال ان التزام المقاول بعد هذه المعاينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد ا

بمعاينتها وحمايتها ال يعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقٍص او قصوٍر او عيٍب مما لم يكن باالمكان كشفه من 

 .خالل المعاينة الظاهرية 

  "Progress Reports":  تقارير تقدم العمل (6/61)

ص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين على المقاول ان يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى ما لم ين

نسخ ، على ان يغطي التقرير االول منه الفترة حتى نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة ، ومن ثم ( 4)المهندس على 

 .ر يوم من الفترة المتعلقة بها أيام من آخ( 7)يتم اصدار التقارير شهرياً ، خالل 

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

 .تسلم االشغال

 :يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي 

، وثائق المقاول، طلبات ( إن وجدت) راحل التصميم الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من م -أ

الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشاء، التركيب واالختبارات، وشاملة لكل مرحلة من  مراحل العمل وانجازات 

 المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب  احكام الفصل الخامس، و 

 وضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع ، والصور الفوتوغرافية التي تبين ا -ب
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بيان  اسماء المصنعين واماكن التصنيع ونسبة التقدم : فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات والمواد  -ج

 : وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعلية 

 لمباشرة التصنيع ، و ( 1) 

 لمعاينات المقاول ، و ( 6) 

 و  لالختبارات ،( 2) 

 للشحن والتوصيل الى الموقع ، و ( 6) 

 ، و ( 4/10)سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة  -د

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

 ، و ( 60/1)ت المقاول وفقاٌ للمادة وبمطالبا( 6/5)قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة  -و

احصاءات السالمة العامة شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي البيئية  -ز

 والعالقات العامة ، و 

التي قد تعيق  المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشغال والتقدم المخطط له ، مع بيان تفاصيل الوقائع او الظروف -ح

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

 " Security of the Site":  األمن في الموقع  (6/66)

 : ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة 

 وقع خارجه ، و يكون المقاول مسؤوالً عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول الم -1

يكون مستخدمي المقاول المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بأفراد المقاول صاحب العمل وأي اشخاص  -6

آخرين يتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخولين بالتواجد كأفراد مقاولي صاحب 

 .العمل االخرين في الموقع 

 "Contractor`s Operations on Site": لمقاول في الموقع عمليات ا (6/62)

يتعين على المقاول ان يحصر عملياته في الموقع واية مساحات اخرى قد يحصل المقاول عليها ، ويوافق عليها المهندس 

ل وافراده على اعتبارها ساحات عمل ، كما يتعين عليه ان يتخذ جميع االحتياطات الضرورية لالبقاء على معدات المقاو

 .ضمن حدود الموقع وهذه الساحات االخرى ، بحيث يتم تجنب التعدي على االراضي المجاورة 

على المقاول، اثناء تنفيذه االشغال ، ان يحافظ على الموقع خالياً من جميع العوائق غير الضرورية ، وان يقوم بتخزين او 

ع من جميع االنقاض والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد اخراج المعدات الفائضة عن االستعمال ، وان ينظف الموق

 .مطلوبة 

على المقاول ، عند صدور شهادة تسلم االشغال ، ان يقوم بتنظيف كل اجزاء الموقع او االشغال المتعلقة بشهادة التسلم 

نقاض واالشغال المؤقتة ، بحيث تلك ، وان يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن االستعمال ، وكذلك النفايات واال

" يترك تلك االجزاء من الموقع واالشغال نظيفة وفي وضع آمن ، اال انه يجوز للمقاول ان يحتفظ في الموقع حتى نهاية 

 . ، بما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد " فترة االشعار بالعيوب 

  "Fossils": االثريات  (6/66)

توضع جميع المواد المتحجرة او النقود او االدوات او المنشلت وغيرها من المتبقيات او المواد ذات القيمة الجيولوجية او  

وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير المعقولة لمنع . االثرية التي تكتشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه 

 .االضرار بأي من هذه المكتشفات  أفراده او أي اشخاص اخرين من ازالتها او

كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات ، ان يشعر المهندس فوراً بوجودها ، وعلى المهندس ان يصدر  

 . تعليماته بكيفية التعامل معها 

، فعليه ان يرسل إشعاراً آخر الى  او كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات/ واذا تكبد المقاول تأخراً في مدة التنفيذ و 

 : بخصوص ما يلي ( 60/1)المهندس لتقدير استحقاقته مع مراعاة احكام المادة 

 ، و ( 8/6)تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير ، اذا كان االنجاز تأخر او سوف  يتأخر ، وذلك بموجب المادة  -أ 

 . أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد  -ب 

لالتفاق عليها أو إجراء التقديرات لهذه ( 2/5)ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا اإلشعار االخر ، بالتصرف وفقاً للمادة  

 .االمور 

 

 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

28 

و :الفصل الخامس   NOMINATED SUBCONTRACTORSن المقـاولون الفرعيون المسمَّ

  ubcontractor" "Definition of Nominated S:تعريف المقاول الفرعي المسّمى  (5/1)

 :يعرف بمقاول فرعي مسَمى في هذا العقد أي مقاول فرعي  

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

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

 .الستخدامه كمقاول فرعي 

 "Objection to Nomination": تراض على التسمية االع (5/6)

له اعتراض معقول عليه ، على ان يقوم بإشعار المهندس باالمر , ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى 

التالية ، على أي من االمور ( اضافة الشياء اخرى )ويعتبر االعتراض معقوالً اذا كان مبنياً . مع بيان التفاصيل المؤيدة 

 -:اال اذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول عن تبعات ذلك االمر 

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

المسمى بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير او  ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على الزام المقاول الفرعي -ب 

 اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكالئه او مستخدميه ، او 

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

ي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من على ان المقاول الفرع( 1) 

 الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ، و 

أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد او تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق ( 6) 

 .تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤوليات المقاول الفرعي في اداء

   "Payment to Nominated Subcontractors":الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين (5/2) 

يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية 

ً للفقرة المقاولة الفرعية ،  على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقا

 (.5/6)فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ( ب-12/5)

 "Evidence of Payments": اثبات الدفعات  (5/6)

مسمى ، ان يطلب من المقاول اثباتاً  للمهندس ، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي

معقوالً بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له ، محسوماً منها 

 :الخصميات المطبقة للمحتجزات او غيرها ، اال اذا قام المقاول بما يلي 

 او تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس ،  -أ 

 اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه المبالغ او يرفض دفعها ، و ( 1)-ب

 .أن يقدم للمهندس اثباتاً معقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه ( 6) 

، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى جزءاً من أو ( منفرداً بناء على تقديره ) عندئٍذ يجوز لصاحب العمل 

مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ( بعد حسم الخصميــات المطبقة) جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً ، 

وعلى المقاول في مثل هذه الحالة . شأنها اعاله ب(  أ ، ب) ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفــة بالفقرتين 

  .ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى
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  STAFF AND LABOUR  المستخدمون والعمـال :الفصل السادس

  bour""Engagement of Staff and La:تعيين المستخدمين والعمال  (4/1)

ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد ، فانه يتعين على المقاول ان يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين  

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

  our" ba"Rates of Wages and Conditions of L:معدالت االجور وشروط العمل  (4/6)

يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو متبع من قبل  

واذا لم توجد مثل هذه المعدالت او . اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال 

الجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت ا

 .الظروف التي يتم مراعاتها محلياً من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او صناعية مشابهة لتك التي يقوم بها المقاول 

  " Persons in the Service of Employer":االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل  (4/2)

عين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال الذين يعملون ضمن افراد يت

 .صاحب العمل 

 "Labour Laws":قوانين العمل  (4/6)

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

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

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

 "Working Hours":ساعات العمل  (4/5)

ي الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج ساعات العمل المعتادة ال يجوز تنفيذ االشغال ف 

 :والمبينة في ملحق عرض المناقصة ، اال اذا 

 كان منصوصاً على خالف ذلك في العقد ، أو   -أ 

 تمت موافقة المهندس عليها ، او  -ب 

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

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

 Facilities for Staff and Labour":المرافق للمستخدمين والعمال  (4/4)

المقاول ان يوفر ويصون المرافق وتجهيزات  ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل ، فانه يتعين على 

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

ينبغي على المقاول ان ال يسمح الي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنشلت التي تشكل جزءاً من االشغال الدائمة كمكان  

 .ؤقت القامتهم دائم او م

 "Health and Safety":الصحة والسالمة  (4/7)

 –يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه ، وان يوفر  

للمرضى  ما يلزم من كادر صحي ، ومرافق االسعاف االولي ، وغرفة منامة –بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية 

وسيارة اسعاف ، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقع وفي المساكن الجماعية مستخدمو المقاول و مستخدمو 

 .صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة 

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

مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ، وان يكون مخوالً بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ 

ا يلزم وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل م.  االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث 

 . لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته 

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

رة التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصو

 .معقولة 

 "Contractor`s Superintendence":مناظرة المقاول  (4/8)

ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيش واختبار االشغال ، طيلة  

 . فترة التنفيذ وبعدها الي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته 

(  1/6عمالً باحكام المادة ) بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ينبغي ان يقوم  

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

 .، لغرض تنفيذ االشغال بصورة مرضية وآمنه ( الحوادث 

 "Contractor`s Personnel":مو المقاول مستخد (4/9)

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ، وبإمكان المهندس الطلب  

أي شخص مستخدم في الموقع او في االشغالبعد أخذ موافقة ( او ان يعمل على استبعاد) الى المقاول ان يقوم بإستبعاد 

 :عمل الخطية ، بمن فيهم ممثل المقاول ، اذا كان ذلك الشخص صاحب ال

 متمادياً في مسلكه او عدم مباالته بصورة مستمرة ، أو  -أ 
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 انه يقوم بواجباته بشكل غير كاٍف او باهمال ، أو  -ب 

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

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

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

  "Records of Contractor`s Personnel and Equipment":سجالت مستخدمو ومعدات المقاول   (4/10)

يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمو المقاول مصنفين  يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما

يجب ان يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كل شهر . حسب المهارات ، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع 

جاز حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك الى ان ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه الزال متبقياً بتاريخ االن

 ".شهادة تسلم االشغال" المحدد في 

 "Disorderly Conduct":السلوك غير المنضبط  (4/11)

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع أي شغب او تجاوز على  

يحافظ على االمن وحماية االشخاص والممتلكات اوفيما بينهم ، وان  القانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاول

 .في الموقع وما يجاوره 
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  PLANT, MATERIALS ANDة     والمواد والمصنعي التجهيزات اآللية :الفصل السابع

WORKMANSHIP 

 " Manner of Execution:" طريقة التنفيذ  (7/1)

عة المواد ، وجميع اعمال التنفيذ االخرى على النحو التالي يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات ، وانتاج وصنا 

: 

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

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

 (. ر ذلكاال اذا نص في العقد على غي) باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة  -ج 

 "Samples: "العينـات  (7/6)

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ، للحصول على موافقته قبل  

 :استعمال تلك المواد في االشغال 

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

 أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ،  -ب 

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

 "Inspection: " المعاينة  (7/2)

 :يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي  

 .ول بيسٍر الى كل أجزاء الموقع والى جميع االماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منهاالدخ -أ 

من الفحص والمعاينة والقياس واختبار المواد ( في الموقع وخارجه ) ان يتمكنوا خالل االنتاج والتصنيع واالنشاء ،  -ب 

 .ة المواد والمصنعية ، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات وانتاج وصناع

يتعين على المقاول ان يتيح الفراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه االنشطة ، بما في ذلك توفير حق الدخول  

والتسهيالت ، والتصاريح ، وادوات السالمة ، علماً بأن قيام المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية 

. 

اول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز االشغال وقبل تغطيتها او حجبها عن النظر ، او توضيبها بقصد كما يتعين على المق 

وعلى المهندس ان يجري الفحص او المعاينة او القياس او االختبار دون أي تأخير غير معقول ، او . التخزين او النقل 

متى  –خفق المقاول في إشعار المهندس ، فانه يترتب عليه أما اذا ا. ان يعلم المقاول انه الحاجة الجراء الكشف عليها 

ان يكشف عن االشغال التي تمت تغطيتها ، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصالح العيوب فيها  –طلب منه المهندس ذلك 

 .ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك 

 " Testing:  "االختبـار  (7/6)

على جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات التي يتم اجراؤها بعد " المادة " ه ينطبق ما يرد في هذ 

 ( .إن وجدت) االنجاز 

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

لة ، والمواد ، وكادراً مؤهالً وخبيراً ، مما يلزم الجراء االختبارات المنصوص عليها والمحروقات والمستهلكات ، والعما

كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء االختبار الي من التجهيزات او المواد . بطريقة فعالة 

 . واالجزاء االخرى من االشغال

ان يغير مكان او تفاصيل االختبارات المنصوص عليها ، او ان " ث عشرالفصل الثال"يجوز للمهندس، اعماال الحكام  

يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة او االضافية ان التجهيزات او المواد او 

غييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ، فان كلفة تنفيذ هذه الت

 . احكام العقد االخرى 

. ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن نيته لحضور االختبارات ( 66)يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً بمدة ال تقل عن  

هذه االختبارات ، اال  واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ، فانه يمكن للمقاول أن يمضي في اجراء

 .اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك ، وتعتبر هذه االختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس 

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

عين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة مسؤوالً عنه ، فإنه يت

 :، بخصوص ( 60/1)

، ( 8/6)تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة  -أ 

 و 

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

باالتفاق عليها ، او اجراء ( 2/5)يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار ، ان يقوم اعماالً الحكام المادة  

 .التقديرات لهذه االمور 

ندس بأن االختبارات يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، دون توان ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد المه 

واذا لم يكن المهندس قد حضر اجراء . قد اجيزت ، يقوم بتوقيع شهادة االختبار ، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون 

 .االختبارات ، فعليه قبول نتائجها على انها صحيحة

 "Rejection:" الرفـض  (7/5)
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ار ، ان ايا من التجهيزات أو المواد او المصنعيات معيب ، او انه ال إذا ُوِجدَ نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختب 

يتوافق مع متطلبات العقد ، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول ، 

لبند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع بيان االسباب الداعية للرفض ، ويتعين على المقاول تالياً لذلك ان يصلح العيب في ا

 .مع متطلبات العقد 

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

ة االختبار ، واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعاد. الشروط والظروف ذاتهـا 

 .ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل ( 6/5)فإنه يتعين على المقاول إعماالً للمادة 

 ”Remedial Work“: أعمال االصالح  (7/4)

 :بالرغم من أي اختبار سابق او اصدار شهادة سابقة ، يتمتع المهندس بصالحية اصدار التعليمات الى المقاول بما يلي  

 ء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، واخال -أ 

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

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

 .ر ذلك من االسباب، او واقعة غير منظورة ، او لغي

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

ً بتنفيذ عمل ما بصفة االستعجال كما هو مبين في الفقرة (  ( ج)في التعليمات ، او ان ينفذها فوراً اذا كان االمر متعلقا

 . اعاله 

ذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ مثل هذا العمل ا 

والدفع له مقابل عمله ، وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقاً لدفعة ما بخصوص هذا العمل ، فإنه يتعين 

 .دفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا االخفاق ان ي( 6/5)على المقاول ، اعماالً للمادة 

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

خالياً من أي ) إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكاً لصاحب العمل  

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

 عندما يتم توريدها الى الموقع ، أو  -أ 

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

/10 . ) 

 ”Royalties“: عوائد حق الملكية  (7/8)

ان يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار وغيرها من الدفعات  –ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك  –مقاول على ال 

 :المتعلقة بما يلي 

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

اال ( اء كانت طبيعية او مصنعة سو) التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع -ب 

 .اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل لموقع 
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  COMMENCEMENT, DELAYS ANDل المباشرة ، تأخر اإلنجاز وتعليق العم :الفصل الثامن

SUSPENSION 

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

ايام على االقل ، وما لم يتم تحديد غير ( 7)قبل " بتاريخ المباشرة " اشعاراً يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول  

 . يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول( 66)ذلك في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل 

، وأن يستمر في العمل بعد ذلك "اشرةتاريخ المب" يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد 

 .بالسرعة الواجبة دون أي تأخير

  "Time for Completion": مدة االنجاز (8/6)

خالل مدة االنجاز المحددة لالشغال بكاملها ، او ( إن وجد ) ينبغي على المقاول ان ينجز جميع االشغال ، واي قسم منها  

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

 ، و " االختبارات عند االنجاز" تحقيق نجاح    -أ 

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

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

  "Programme":برنامج العمل  (8/2)

يوماً من تاريخ تسلمه الشعار المباشرة ( 68)خالل  ن على المقاول ان يقدم للمهندس  برنامج عمل زمني مفصليتعي 

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

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

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

ب واالختبار ، واعداد وثائق المقاول  والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، واالنشاء ، والتركي( وجدت

 و 

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

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

 :تقريرا مسانداً يتناول  -د 

 حل التنفيذ ، والوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مرا -(1) 

بيان تقديرات المقاول المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة حسب  -(6)

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

بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى عدم مطابقة  –يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج ( 61)خالل  –وما لم يقم المهندس  

ً للعقد  كما يعتبر . البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته االخرى وفقا

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

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

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

او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام /لمحتملة او الظروف المستقبلية والمقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث ا

 .المتعلقة بالتغييرات ( 12/2)المادة 

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

المقاول المخطط لها ، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى المهندس  يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد

 " .المادة " اعماالً الحكام هذه 

     "Extension of Time for Completion":تمديد مدة االنجاز  (8/6)

صل تأخر او كان متوقعاً ان بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ، اذا ح –( 60/1)اعماال للمادة  –يعتبر المقاول مخوالً  

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

، او أي تغير  جوهري آخر في ( 12/2)التغييرات ، اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة  -أ 

 .من بنود االشغال المشمولة في العقد ، او كمية بنٍد ما 

 أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او  -ب 

 الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية ، او  -ج 

االجراءات الحكومية النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او تغيير في   -د 

 ، او 

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

 .لحسابه في الموقع 

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

فان له ان يعيد النظر في التقديرات السابقة ( 60/1)وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة ( 60/1)

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

 "Delays Caused by Authorities": التأخير بسبب السلطات (8/5)

 :الشروط التالية ، وهي اذا انطبقت  
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بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة قانونياً في  -أ 

 الدولة ، و

 ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول ، و  -ب 

ل هذا التأخير او االعاقة يمكن اعتباره سبباً للتأخير بموجب الفقرة ان هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظوراً ، فإن مث -ج 

 (. 8/6) من المادة ( ب)

  "Rate of Progress":نسبة تقدم العمل  (8/4)

 :اذا تبين في أي وقت  

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

 ،(  8/2) عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة ( او سوف يتخلف ) تخلف ان تقدم العمل قد  -ب 

ً لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة   ، عندئٍذ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته الى ( 8/6) ولم يكن ذلك راجعا

ً بت(  8/2) المقاول عمالً بالمادة  قرير يبيّن االساليب المعدلة التي ينوي المقاول ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعما

 .اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز 

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

أما اذا ادت هذه . او اللوازم ، على مسؤولية المقاول ونفقته/ و و المقاولاو عدد مستخدم/زيادة عدد ساعات العمل و

ان  –( 6/5) عمالً باحكام المادة  –االساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول

 8/7) بموجب المادة ( ان وجدت) يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، باالضافة الى أية تعويضات عن التأخير

 ) ً  .الحقا

   "Delay Damages":تعويضات التأخير   (8/7)

فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل اعماالً الحكام ( 8/6)اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقاً الحكام المادة  

، وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في  تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق(  6/5)  المادة 

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

كما هو ( إن وجدت ) ، يجب ان ال تتجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير " المادة" التعويضات المستحقة بموجب هذه

 .عليه في ملحق عرض المناقصة  منصوص

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

قبل انجاز االشغال ، على ان اداء هذه التعويضات ال يعفي المقاول من أي من (  15/6) صاحب العمل بموجب المادة 

 .نجاز االشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته االخرى التي يتحملها بموجب العقد التزاماته ال

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

وعلى . ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشغال او فيها كلها  –في أي وقت  –للمهندس  

ذا التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استرداد او خسارة او المقاول خالل ه

 .ضرر 

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

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

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

، (  8/8) او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمل عمالً بالمادة / اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و 

 60/1) ير ما يستحقه المقاول عمالً باحكام المادة أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقد/و 

 : بخصوص ( 

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

 و 

 . أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد  -ب 

لالتفاق على او اعداد تقديراته بشأن هذه ( 2/5)تعين عليه ان يتصرف بموجب المادة وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار ، ي 

 .االمور 

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

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

 ( .8/8)عمالً باحكام المادة 

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

Suspension"       

 :تي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، اذااو المواد وال/يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و 

 يومـاً ، و ( 68)او المواد، قد تم تعليقه لمدة تتجاوز / كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و -أ 

او المواد اصبحت ملكاً لصاحب العمل وفقاً للتعليمات الصادرة عن /قام المقاول باالشارة على ان تلك التجهيزات و -ب 

 . س المهند

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

يوماً ، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان يصرح له ( 86)لمدة تتجاوز ( 8/8)اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة  

لتاريخ الطلب ، جاز  يوماً التالية( 68)فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف العمل خالل الـ , باستئناف العمل
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لذلك الجزء " الفصل الثالث عشر " للمقاول ، بعد اشعار المهندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام 

اما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها ، جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من قبله . المتأثر من االشغال 

 ( .14/6)المادة  عمالً باحكام

 "Resumption of Works":استئناف العمل  (8/16)

اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما بالكشف  

رداء او عيب او خسارة على االشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول ان يقوم باصالح أي است

 .قد لحق بها خالل فترة التعليق 

 

 

 TESTS ON COMPLETION  االختبارات عند االنجاز :الفصل التاسع

 "Contractor`s Obligations":التزامات المقاول  (9/1)

، وذلك بعد تقديم ( 7/6)والمادة " الفصل " طبقاً الحكام هذا " االختبارات عند االنجاز " يتعين على المقاول اجراء  

 ( .د -6/1)الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة 

ً قبل الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعداً ( 61)يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار ال تقل مدته عن   يوما

ً بعد ( 16)رات خاللوما لم يتفق على خالف ذلك ، يتم اجراء هذه االختبا. الجراء أي من االختبارات عند االنجاز يوما

 . هذا الموعد ، في اليوم او االيام التي يقوم المهندس بتحديدها 

، يتعين على المهندس اعتبار هامش تفاوت الثار استخدام صاحب العمل " االختبارات عند االنجاز" عند تقييم نتائج  

" او أي قسم منها، انها قد اجتازت مرحلة  وعندما تعتبر االشغال،, لالشغال على اداء االشغال او خواصها االخرى 

 .، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك االختبارات الى المهندس "االختبارات عند االنجاز

 "Delayed Tests":االختبارات المتأخرة  (9/6)

أو /و( 7/6)رة الخامسة من المادة اذا قام صاحب العمل بتأخير االختبارات عند االنجاز بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفق 

 .بخصوص التدخل في اجراء االختبارات( 10/2)المادة 

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

سلّم االشعار ، ويتعين على المقاول ان يجري يوما من تاريخ ت( 61)يطلب منه فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل 

 .االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك

ً ، جاز الفراد صاحب العمل ان ( 61)خالل فترة الـ " االختبارات عند االنجاز " اما اذا اخفق المقاول في اجراء   يوما

ء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول يقوموا باجرا

 .وتقبل نتائجها على انها صحيحة 

 "Retesting":اعادة االختبار  (9/2)

ويجوز . عليها ( 7/5)فيتم تطبيق احكام المادة " االختبارات عند االنجاز " اذا اخفقت االشغال او أي قسم منها باجتياز  

للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته الي جزء من االشغال ذي العالقة ، على ان تعاد االختبارات 

 .تحت نفس الشروط والظروف 

  "Failure to Pass Test onCompletion":االخفاق في اجتياز االختبارات عند االنجاز  (9/6)

، فان ( 9/2)بعد اعادتها بموجب المادة " االختبارات عند االنجاز " غال ، او أي قسم منها ، في اجتياز اذا اخفقت االش 

 : المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية 

 ، او ( 9/2)أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات عند االنجاز مرة اخرى بموجب المادة  -أ 

لى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من االشغال او أي قسم منه، اذا كان هذا االخفاق يؤدي ا -ب 

، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على ( حسب واقع الحال ) فللمهندس ان يرفض االشغال او أي قسم منها 

 ، او (ج-11/6)نفس التعويضات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة 

 .ندس شهادة تسلم لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلكان يصدر المه -ج 

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

ً لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ  تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسبا

، فان لصاحب ( أو حددت طريقة احتسابه ) االخفاق ، وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االخفاق محدداً في العقد 

 : العمل ان يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين التاليتين 

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

 االشغال ، او 

 ( .2/5)و ( 6/5) ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين  -6 

 

  EMPLYER'S TAKING OVER     لتسلّم االشغال من قبل صاحب العم: الفصل العاشر

    ks and Sections"   "Taking Over of the Wor:تسلم االشغال واقسام االشغال  (10/1)
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، فانه يتعين ان يتم " االختبارات عند االنجاز" بخصوص االخفاق في اجتياز ( 9/6)باستثناء النص الوارد في المادة  

 : تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما 

ً للعقد ، بما في ذلك االمور المحددة في المادة  -1  المتعلقة بمدة االنجاز ،  (8/6)تكون االشغال قد تم انجازها وفقا

 ادناه ، و ( أ)وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة 

 " .المادة "  يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكـام هـذه  -6 

يوماً من التاريخ ( 16)ال يقل عن في موعد " شهادة تسلم االشغال " يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار 

واذا كانت االشغال مقسمة الى اقسام ، , انه قد تم انجازها وانها جاهزة للتسليم -برأي المقاول –الذي تكون فيه االشغال 

 .فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة 

 :ن تاريخ تسلمه طلب المقاول يوماً م( 68)يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خالل  

ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال ، او أي قسم منها ، انه قد تم انجازها  -أ 

أو أي قسم منها  -بموجب العقد ، باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل جوهري على استعمال االشغال 

 ، او (أو حينما يتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب  إلى أن) للغرض الذي انشئت من اجله  –

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

ل هذا العمل قبل التقدّم باشعار آخر لتسليم االشغال ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مث. شهادة تسلم االشغال 

 " .المادة " بموجب احكام هذه 

يوماً، وكانت االشغال او ( 68)أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ  

وكأنها " تسلم االشغال " عندها يجب اعتبار شهادةقد تم انجازها بصورة جوهرية وفقاً للعقد، و( حسب واقع الحال) القسم 

 .قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة 

          ”Taking Over of Parts of the Works":تسلم اجزاء من االشغال  (10/6)

 .ل الدائمة ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغا –بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً  –يجوز للمهندس  

بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او ) ال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال  

اما اذا قام . اال اذا او الى حين ان يقوم المهندس باصدارشهادة تسلم االشغال لذلك الجزء ( تم االتفاق بين الفريقين بشأنه 

 : ء قبل اصدار شهادة التسلم ، فإنه صاحب العمل باستخدام أي جز

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

تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن  -ب 

 العناية به ، و 

 .لى المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك يتعين ع -ج 

بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما  

باجراء تلك االختبارات في اسرع وعلى المقاول ان يقوم , "اختبارات عند االنجاز" يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من 

 .التي تخص ذلك الجزء " فترة االشعار بالعيوب " فرصة ممكنة عملياً ، وقبل انقضاء 

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

 : فانه يتعين على المقاول  –اول عليه منصوصاً عليه في العقد او تمت موافقة المق

 ان يرسل اشعاراً الى المهندس ، و ( 1) 

ً   اليها ربح معقول ، ( 60/1)ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة ( 6)  مضافا

 . الضافتهما الى قيمة العقد 

باالتفاق على تلك الكلفة والربح ( 2/5)شعار، ان يقوم عمالً باحكام المادة ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا اال 

 .او تقديرهما 

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

اذا تم تسلم جزء ما منه، يتم ( ان وجد  )وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال , تخفيضها

 ً اما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى , تخفيضها ايضا

، (2/5)ويتعين على المهندس عمالً باحكام المـادة ( حسب واقع الحال ) القيمة الكلية لالشغـال او القســم من االشغـــال 

ً بأن احكام هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار , ان يقوم باالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب علما

 .مة الحد االقصى لهاوال تؤثر على قي( 8/7)اليومي لتعويضات التاخير بموجب المادة 

  rence with Tests on Completion"  “Interfe:التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز (10/2) 

يوماً الي سبب يعتبر صاحب العمل ( 16)لفترة تتجاوز  –" االختبارات عند االنجاز" اذا تعذر على المقاول اجراء  

انه قد تم تسلمها من قبل صاحب ( حسب واقع الحال ) مسؤوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها 

 . ريخ الذي كان ممكناً فيه انجاز االختبارات عند االنجازالعمل في التا

ً لذلك ، ولكن يتعين على المقاول ان يقوم باجراء االختبارات  ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقا

سل اشعاراً بمهلة وعلى المهندس ان ير, "فترة االشعار بالعيوب " عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عملياً قبل انقضاء 

 .يوماً يتضمن اجراء االختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات العالقة في العقد ( 16)

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

 -:، بخصوص ( 60/1)حقاقاته بشأنها مع مراعاة احكام المادة ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير است

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

(8/6. ) 

 .أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد  
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باالتفاق عليها أو إعداد التقديرات المتعلقة ( 2/5)أن يقوم إعماالً للمادة  -شعار المقاولبعد تسلمه ال –وعلى المهندس 

 .بهذه األمور

                     Surfaces Requiring Reinstatement”“:  تتطلب اعادتها الى وضعها السابق  االسطح التي (10/6)

الشغال ، فان شهادة التسلم الي قسم او جزء ما من االشغال ، ال يمكن باستثناء ما نص عليه خالفاً لذلك في شهادة تسلم ا 

 .اعتبارها تصديقاً على انجاز أية اراٍض او اسطح اخرى تتطلب اعادتها الى وضعها السابق
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  DEFECTS LIABILITYالمسؤولية عن العيوب: الفصل الحادي عشر 

 etion of Outstanding Work and Remedying Defects" "Compl:إنجاز االعمال المتبقية واصالح العيوب (11/1)

  

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

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

 : بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملياً ، فانه يتعين على المقاول ، او 

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

 و 

ً لتعليمات صاحب -ب   العمل  تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقا

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

 (.الحال 

 .ان يرسل للمقاول اشعاراً بها ( او من ينوب عنه ) واذا ما ظهر عيب او حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل  

   ""Cost of Remedying Defects:كلفة اصالح العيوب  (11/6)

على مسؤوليته ونفقته الخاصة،اذا كانت والى المدى (ب-11/1)يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة 

 : الذي تعزى فيه هذه االعمال الى

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه ، او  -أ 

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

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

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

المتعلقة باجراء ( 12/2)تطبيق احكام المادة  دون تواٍن وفي مثل هذه الحالة يتم( او نيابة عنه ) من قبل صاحب العمل 

 .التغييرات 

     ”PeriodExtension of Defects Notification“:تمديد فترة االشعار بالعيوب ( 11/2)

والى الحدّ الذي  ،(6/5)لصاحب العمل الحق في تمديد فترة االشعار بالعيوب في االشغال او أي قسم منها بموجب المادة  

ال يمكن استعماله ( حسب واقع الحال بعد تسلمه) ذه االشغال او أي قسم منها او أي بند رئيسي من التجهيزات تكون فيه ه

 . لالغراض المقصودة منه ، وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين 

، او بناء على اجراءات المقاول ( 8/8)وجب احكام المادة او المواد او تركيبها بم/اذا تم تعليق توريد التجهيزات و 

ال تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد " الفصل " فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا ( 14/1)بموجب احكام المادة 

، لو او المواد/يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت سوف تنقضي به فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و

 .لم يحصل ذلك 

  "Failure to Remedy Defects  ":االخفاق في اصالح العيوب  (11/6)

ان يرسل ( او من ينوب عنه ) اذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب او ضرر خالل فترة معقولة ، جاز لصاحب العمل  

 .االضرار قبل انقضائه  اشعاراً بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعداً آخر الصالح تلك العيوب او

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

 ( : حسب اختياره ) ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات التالية ( 11/6)حساب المقاول اعماالً للمادة 

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

ان يدفع الى صاحب  –( 6/5)اعماال للمادة  –وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول . اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ 

 .العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح العيب او الضرر 

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

 ، او ( 2/5)المادة 

اذا كان العيب او الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من االستفادة الكاملة من االشغال أو أي  -ج 

ي العقد بكامله، او انهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما ال يمكن استخدامه لالغراض جزء رئيسي منها فله ان ينه

المقصودة منه، وبدون االجحاف بأية حقوق اخرى تترتب لصاحب العمل بموجب العقد، او غير ذلك من االسباب، 

حسب واقع ) شغال او على ذلك الجزء وبحيث يكون لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها على اال

 .مضافاً اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخالء الموقع واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول ( الحال 

  oval of Defective Work"    m"Re:إزالة االشغال المعيبة  (11/5)

بعد الحصول على موافقة  –اجلة ، فانه يجوز للمقاول اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة ع 

ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من التجهيزات تكون معيبة او تالفة ، اال ان مثل هذه  –صاحب العمل 

نقولة ، او الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد قيمة ضمان االداء بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك التجهيزات الم

 .ان يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها 

  "Further Tests":االختبارات االخرى  (11/4)

اذا كان العمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ، فإنه يجوز للمهندس ان يطلب إعادة اجراء أي من  

 .يوماً من تاريخ اتمام اصالح العيب او الضرر  (68)االختبارات الموصوفة في العقد ، على ان يتم ذلك الطلب خالل 
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يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها االختبارات السابقة ، اال ان كلفة اجرائها يتحملها  

فيما يخص كلفة اعمال ( 11/6)الفريق الذي يعتبر مسؤوالً عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة 

 .الصالح ا

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

، يظل المقاول متمتعاً بحق الدخول الى االشغال ، كما يتطلب االمر بصورة معقولة " شهادة االداء " الى ان يتم اصدار  

المنية المعقولة لصاحب ، اال فيما ال يتعارض مع االعتبارات ا" الفصل " الغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا 

 .العمل 

   "Contractor to Search":واجب المقاول في البحث عن االسباب  (11/8)

, ان يبحث بموجب توجيهات المهندس عن اسباب أي عيب في االشغال –اذا طلب المهندس ذلك  –يتعين على المقاول  

، فانه يتعين على المهندس ان يقدر ( 11/6)لمادة وما لم تكن كلفة اصالح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام ا

إما باالتفاق او باعداد ( 2/5)الكلفة المترتبة على عملية البحث عن االسباب ، مع ربح معقول ، بموجب احكام المادة 

 .التقدير الالزم لها واضافتهما الى قيمة العقد 

 "Performance Certificate":   شهادة االداء  (11/9) 

ً فيها التاريخ " شهادة االداء " عتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدار ال ي  للمقاول مبينا

 . الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات المطلوبة منه بموجب العقد 

انقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب يوماً من بعد ( 68)خالل " شهادة االداء " يتعين على المهندس ان يصدر  

وانجز االشغال وتم اختبارها بكاملها " وثائق المقاول " ان يكون المقاول قد قدم جميع  بعد, ، او في اقرب فرصة ممكنة

" شهادة االداء " ان  بما في ذلك اصالح اية عيوب فيها ، كما يتم ارسال نسخة من شهادة االداء تلك الى صاحب العمل

 .وحدها دون غيرها تعتبر ممثلةً لقبول االشغال 

 

 "Unfulfilled Obligations " :االلتزامات غير المستوفاه  (11/10)

وعليه ، يظّل العقد .  ، يبقى كل فريق مسؤوالً عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه"شهادة االداء " بعد ان يتم صدور  

 .ن يتم تحديد طبيعة ومدة االلتزامات غير المستوفاة ساري المفعول بين الفريقين الى ا

 

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

يتعين على المقاول ، عند تسلمه لشهادة االداء ، ان يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول ، والمواد الفائضة   

 .والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة 

ً من بعد تاريخ تسلم صاحب العمل لنسخة ( 68)يع هذه المعدات واللوازم قد تمت ازالتها خالل واذا لم تكن جم  " يوما

، فانه يحق لصاحب العمل ان يبيع او يتخلص من بقاياها ،  ويكون صاحب العمل مخوالً بأن يسترد " شهادة االداء 

 .لموقـع التكاليف التي تكبدها التمام عملية البيع او التخلص واستعـادة ا

اما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل ، فانه . يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع  

 .يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل 
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   MEASUREMENT AND EVALUATION   كيل االشغال وتقدير القيمة :الفصل الثاني عشر

 "Works to be measured" :كيل االشغال   (16/1)

 " .الفصل " تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا  

عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشعاراً معقوالً إلى ممثل المقـاول ، والذي يتعين عليه  

 : 

 رسل ممثالً آخر مؤهالً لمساعدة المهندس في اجراء الكيل ، أوان يمتثل دون تواٍن اما بالحضور او ان ي -أ 

 . ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه  -ب 

 اذا تخلف المقاول عن الحضور او ارسال ممثل عنه ، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس  

 . مقبوالً ككيل صحيح ( أو من ينوب عنه ) 

ً لذلك في العقد ، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ، فانه يتعين على وباستثناء ما هو من  صوص عليه خالفا

المهندس اعدادها وعلى المقاول ، حينما يدعى لذلك ، ان يحضر لتفحص القيود لالتفاق عليها مع المهندس ، ومن ثم 

 القيود مقبولة وصحيحة فاذا تخلف المقاول عن الحضور تعتبر . التوقيع عليها عند الموافقة 

أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، /أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و

مبيناً األمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود ويتعين على المهندس بعد تسلمه لهذا اإلشعار، أن يقوم بمراجعة 

يوماً من ( 16)ود فإما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك اإلشعار إلى المهندس خالل القي

 .بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة

 ”Method of  Measuremen":  أسلوب الكيل   (16/6)

 :من وجود أية اعراف محلية، يتم الكيل على النحو التالي باستثناء ما يرد خالفاً لذلك في العقد  وعلى الرغم  

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

 .يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق -6 

 "Evaluation":تقدير القيمة (16/2)

أن يقوم باالتفاق على  –( 2/5)عمالً باحكام المادة  –تثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس باس 

قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال ، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه او الذي يتم تقديره 

 .اعاله ، وبسعر الوحدة المناسب للبند ( 16/6 و 16/1)بموجب احكام المادتين 

. يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقد ، فاذا لم يكن هذا البند موجوداً ، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه  

 :ومع ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من االشغال ، في الحالتين التاليتين 

من الكمية المدونة في جدول الكميات او أي جدول آخر، %( 10)اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على  (1) -أ 

 و 

من قيمة العقد %( 0.01)كان حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد في العقد لهذا البند ، يتجاوز ( 6)  

 ، و "المقبولة 

 ، و %(1)ة هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى كان الختالف الكمي( 2)  

 ، او " بسعر ثابت " إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند (  6)   

 و " الثالث عشر " ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل ( 1)-ب 

 وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و انه ال يوجد سعر ( 6) 

او ان العمل ال , انه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب الن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد( 2) 

 .يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه 

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

 . اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها ( ب ) أو / و ( أ ) الفقرتين 

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

 .االعتبار اية امور اخرى ذات عالقة العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع االخذ في 

والى ان يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب او تقديره فإنه يتعين على المهندس ان يقوم بوضع سعر وحدة  

 .مؤقت الغراض شهادات الدفع المرحلية 

 ”Omissions” :االلغاءات   (16/6)

، ولم يكن قد تم االتفاق على تحديد قيمته ، ( االمر التغييري ) لتغيير من ا( أو كالً )عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما  

 :فانه 

قيمة العقد " كلفة ما كان مفترضاً فيها ان تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزءاً من ( او قد تكبد ) اذا كان المقاول سوف يتكبد  -أ 

 فيما لو لم يحصل االلغاء ، و " المقبولة 

 ان هذا المبلغ ال يشكل جزءاً من قيمة العقد ، و ( او نتج عنه ) ج عنه بالغاء العمل سوف ينت -ب 

ان هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففي مثل هذه الحالـة    يتعين على المقاول  -ج 

عمالً باحكام  –تسلمه لهذا االشعار كما يتعين على المهندس ، عند . اشعار المهندس بذلك مع تقديم التفصيالت المؤيدة 

 .ان يتوصل باالتفاق، او ان يقوم باعداد التقدير الالزم لهذه الكلفة ، الضافتها الى قيمة العقد –( 2/5)المادة 
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  ARIATIONS AND ADJUSTMENTSV  التغييرات والتعديالت :الفصل الثالث عشر

      Vary" "Right to:  صالحية احداث التغيير   (12/1)

بإمكان المهندس ، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال ، ان يبادر باحداث تغييرات في االشغال ، سواء من  

 . خالل تعليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحاً للنظر فيه 

اال اذا قدم المقاول اشعاراً الى المهندس يعلمه  وينفذه بدون تواٍن ،( امر تغييري ) يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير  

فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية ، على ان يرفق باشعاره التفصيالت 

 .ماته لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار ، يتعين عليه اما ان يلغى اويثبت او يعدّل في تعلي. المؤيدة لرأية 

 -:على ما يلي ( امر تغييري ) يمكن ان يشتمل كل تغيير  

اال ان مثل هذه التغييرات ال تشكل امراً تغييرياً ) تغييرات في الكميات الي بند من بنود االشغال المشمولة في العقد  -أ 

 ، أو( بالضرورة 

 ، أوتغييرات في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال  -ب 

 او االبعاد الي جزء من االشغال ، أو/تغييرات في المناسيب واالماكن و -ج 

 ، أو ( اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ) الغاء أي من االشغال  -د 

" أي  حتى ذلك ما لم و -تنفيذ أي عمل اضافي ، او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -هـ 

 متعلقة بها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمال  استكشافية اخرى ، او " ات عند االنجاز اختبار

 . تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ االشغال  -ز 

باصدار تعليمات ( أو الى ان يقوم ) او أي تعديل في االشغال ، اال اذا قام المهندس /ال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و 

 .فقته على اجراءه كتغيير به او موا

 "Value Engineering":الهندسة القيّمية   (12/6)

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

 يعجل في انجاز االشغال ، أو -1 

 خص عمليات التنفيذ او صيانة او تشغيل االشغال ، او فيما ي( لمصلحة صاحب العمل ) يخفض قيمة االشغال  -6 

 يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل ، او  -2 

 .انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل  -6 

ً لمتطلبات اجراء التغييرات الم  حددة في المادة يتعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول ، وان يكون مستوفيا

 .الحقاً ( 12/2)

اذا اشتمل عرض المقاول ، الذي تتم موافقة المهندس عليه ، تعديالً على تصميم أي جزء من االشغال الدائمة ، فانه يتعين  

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

 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   -أ  

 المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و ( أ ، ب، ج، د-6/1) بق عليه احكام الفقرات تط  -ب 

( 2/5)اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء ، فانه يتعين على المهندس ، عمالً باحكام المادة  -ج 

ويكون هذا البدل . صميم لتضمينه في قيمة العقد ان يقوم باالتفاق على او تقدير بدل االتعاب المترتب على تعديل الت

 : من الفرق بين المبلغين التاليين %( 50)مساوياً لـ 

التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء ، مما هو ناتج عن التعديل ، باستثناء التعديالت بسبب تغيير التشريعات  -(1) 

 ، و ( 12/8)تكاليف بموجب المادة ، والتعديالت بسبب تغير ال( 12/7) بموجب المادة 

في قيمة تلك االجزاء المغيرة بالنسبة لصاحب العمل ، مأخوذاً في االعتبار اي ( ان وجد ) التخفيض الحاصل  -( 6) 

 .نقص في النوعية او العمر المتوقع او الفاعلية التشغيلية 

 . أي بدل لالتعاب  ، فعندها ال يحتسب( 6)تقل عن قيمة ( 1)اال انه اذا وجد أن قيمة  

        "Variation Procedure":اجراءات التغيير (12/2)

اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعليمات بتغييٍر ما ، فإنه يتعين على المقاول ان يستجيب للطلب  

، او بأن يقدم ما (ان كان هذا هو الحال ) ال كتابياً في اسرع وقت ممكن عملياً ، اما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتث

 :يلي 

 وصفاً لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها ، و  -أ  

، واثره على مدة (8/2)مقترحات المقاول الي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة  -ب 

 االنجاز ، و 

 .تقدير قيمة التغيير  اقتراح المقاول بخصوص -ج 

ان يرد ( او لغير ذلك ( 12/6)بموجب المادة ) يتعين على المهندس ، باسرع ما يمكن عملياً ، بعد تسلمه القتراح المقاول  

على المقاول إما بالموافقة او عدم الموافقة او ان يرسل تعليقاته عليه ، علماً بأنه يتعين على المقاول ان ال يؤجل تنفيذ أي 

 . خالل فترة انتظاره لتسلم الرد  عمل

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، يجب ان تصدر من المهندس الى المقاول ، وعلى المقاول ان  

 . يعلمه بتسلم تلك التعليمات 

اته او وافق على غير ، اال اذا اصدر المهندس تعليم" الفصل الثاني عشر" بموجب احكام " تغيير" يتم تقدير قيمة كل  

 " .ذلك عمالً باحكام هذا الفصل 
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 "ayment in Applicable Currencies" P:الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها  (12/6)

اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم االتفاق على أي تعديل لالسعار او الموافقة عليه  

ء تقدير بشأنه ، كما ذكر اعاله ، فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العمالت الواجب الدفع بها ، ان تم اجرا

وبناًء عليه ، فانه يجب االشارة الى النسب الفعلية او المتوقعة للعمالت التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل . 

 . ع قيمة العقد المغير ، ونسب العمالت المختلفة المحددة لدف

  "Provisional Sums  ": المبالغ االحتياطية   (12/5)

 .يتم استخدام كل مبلغ احتياطي فقط كلياً او جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك  

لوازم او الخدمات التي تم رصد المبلغ ال يشمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالعمل او ال 

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

، ويتم تقدير قيمته كتغيير ( بما في ذلك التجهيزات او المواد او الخدمات المطلوب تقديمها ) لعمل ينفذه المقاول  -أ 

 أو/و( 12/2)وجب المادة بم

التجهيزات او المواد او الخدمات التي يتم شراؤها من قبل المقاول ، ويتم تقدير قيمتها على النحو التالي ، الضافتها  -ب 

 :إلى قيمة العقد 

 ، و ( او المستحقة الدفع من قبله ) المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول  -1 

ً مقابل المصاريف اال -6  ً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة المئوية ذات مبلغا دارية والربح ، محسوبا

كما حددت في أي من الجداول المناسبة ، فان لم ترد مثل هذه النسبة في الجداول ، فبالنسبة المئوية ( إن وجدت) الصلة 

 .المحددة في ملحق عرض المناقصة 

ب المهندس منه ذلك ، ان يقدم له العروض المسعرة والفواتير والمستندات والحسابات او يتعين على المقاول ، عندما يطل 

 . االيصاالت االثباتية 

      "DayWork":  العمل باليوميه   (12/4)

لالعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة ، يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمل باليومية،  

" المشمولة بالعقد ، وباالجراءات المحددة تالياً اما اذا لم يوجد جدول " العمل باليومية " وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول 

 . مشموالً في العقد، فان احكام هذه المادة ال تطبق" للعمل باليومية 

عروض المسعرة ، كما انه يتعين عليه ان يقدم الى المهندس ال –قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم  –يتعين على المقاول  

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

ً يومي  ة وباستثناء اية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل باليومية للدفع مقابلها، فانه يتعين على المقاول ان يقدم كشوفا

 :تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق ( على نسختين ) دقيقة 

 اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول ، و  -أ 

 تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و  -ب 

 . ستعملة كميات وانواع التجهيزات والمواد الم -ج 

الحقاً لذلك . يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف اذا وجده صحيحاً او وافق عليه ، ومن ثم يعيده الى المقاول  

يقوم المقاول بتقديم كشف مسعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينه في كشف الدفعة التالية بموجب احكام المادة 

(16/2 . ) 

  Adjustments for Changes in Legislation":"بب تغيير التشريعاتلتعديالت بس (12/7)

 يتعين ان تعدل قيمة العقد لمراعاة اية زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة  

رسمية لها، اذا او في التفسيرات القضائية او الحكومية ال( بمافي ذلك سّن قوانين جديدة والغاء او تعديل قوانين قائمة ) 

 .حصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساسي ، ونتج عنه تأثير على اداء المقاول اللتزاماته بموجب العقد 

او كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين او في تلك التفسيرات ، / تأخيراً و ( او كان سيتكبد ) اذا تكبد المقاول  

، فانه يتعين على المقاول ان يرسل إشعاراً الى المهندس بذلك ، لتقدير استحقاقاته بشأنها مما حصل بعد التاريخ االساسي 

 : بخصوص ( 60/1)مع مراعاة احكام المادة 

 و ( 8/6)تمديد مدة االنجاز بسبب التأخير الحاصل ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة  -أ 

 . تها الى قيمة العقد أي كلفة كهذه الضاف -ب 

ان يتوصل الى اتفاق عليها او ان  –( 2/5)عمالً باحكام المادة  –وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ، فانه يتعين عليه  

 . يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور 

 Adjustments for Changes in Cost"": تعديالت بسبب تغيّر التكاليف ال (12/8)

يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض "  جدول بيانات التعديل الوارد في هذه المادة " مصطلح أن  

 .المناقصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق 

م تعديلها لتشمل اثر الزيادة او النقصان ، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب ان يت" المادة " في حالة تطبيق احكام هذه  

بسبب أي ارتفاع او انخفاض يطرأ على اجور االيدي العاملة او على اسعار اللوازم وغيرها من مدخالت االشغال  من 

، والى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع او " المادة " خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه 

" قيمة العقد المقبولة " في الكلفة غيرمغطى ضمن احكام هذه المادة او احكام أي مادة اخرى في العقد ،فان  انخفاض

 .تعتبر انها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات االخرى في الكلفة 
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مال الجداول المناسبة ومن خالل كما يتم تقدير قيمتها باستع) يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول  

ً بأن ( تصديق شهادات الدفع  وذلك بتطبيق المعادلة التالية ، وذلك لحاالت الدفع بالعمالت المختلفة كٍل على حدة ، علما

 . هذا التعديل ال يسري على أي عمل يتم تقديره على اساس الكلفة او االسعار الدارجة 

- :ة أما المعادلة فتكون بالصيغة التالي 

 ( +0ل/ ل ن) د ( + 0م/م ن) ج ( + 0ع/ع ن) ب + أ ( = ت ن )معامل التعديل 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 

 :حيث  

مقدرة باالشهر ، اال ( ن)معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خالل الفترة الزمنية = ت  

 . د نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة اذا ور

معامل ثابت يتم تحديده في جدول بيانات التعديل ذات الصلة ، ويمثل الجزء غير القابل للتعديل من الدفعات التعاقدية = أ  

. 

 . لموادشغال كالعمالة والمعدات وامعامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ اال= ب، جـ، د  

معبراً عنها بعملة الدفع ذات الصلة ، ويطبق ( ن ) مؤشرات الكلفة الحالية او االسعار المرجعية للفترة (= ن، ل ن، م نع )

التي تتعلق ) كل واحد منها على عنصر الكلفة المجدول ذي الصلة ، وذلك في التاريخ الذي يسبق اليوم االخير من الفترة 

 .يوماً ( 69)بـ  (بها شهادة الدفع المعنية

االساسية او المرجعية لعناصر الكلفة في موعد التاريخ االساسي لكل عملة من " مؤشرات االسعار (= 0، ل0، م0ع) 

 . العمالت 

او االسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديل ، واذا كان هنالك شك " مؤشرات االسعار " على ان يتم استعمال  

بتواريخ " مؤشرات االسعار "ولهذا الغرض فانه يجب االسترشاد بقيم . م تقديرها من قبل المهندس في مصدرها ، فيت

قد ال تتالءم مع مؤشرات االسعار ( وكذلك هذه القيم ) محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو ان هذه التواريخ 

 . المرجعية 

ير العملة المحددة في الجدول ، فانه يجب اجراء التحويل الالزم غ" عملة مؤشر االسعار " في الحاالت التي تكون فيها  

 . في اسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ انطباق مؤشر االسعار 

ً ، فإنه يتعين على المهندس وضع مؤشر مؤقت   والى ان يحين الوقت الذي يكون فيه تحديد مؤشرات االسعار متاحا

رض اصدار شهادات الدفع المرحلية ، وفي الوقت الذي يصبح فيه مؤشر االسعار متاحاً ، يعاد احتساب قيمة التعديل لغ

 . وفقاً لذلك 

اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فانه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة االنجاز  

 : التاليين بواسطة أي من االسلوبين 

 لالشغال ، او " مدة االنجاز " كل مؤشر سعر او سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع واالربعين قبل تاريخ انقضاء  -1 

 دليل االسعار او السعر الحالي ، -6 

 . ايهما افضل لصاحب العمل  

المحددة في جدول بيانات التعديل ، ( ل ع ، م ، ) للعناصر المكونة للكلفة ( ب، ج ، د ) أما بخصوص معامالت التوزين  

 . فإنه ال يعاد النظر فيها اال اذا اصبحت غير معقولة ، او غير متوازنة ، او انها لم تعد تنطبق ، نتيجة للتغييرات 
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 CONTRACT PRICE AND PAYMENTSقيمة العقد والدفعات : الفصل الرابع عشر

 The Contract Price"":قيمة العقد   (16/1)

 : ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه  

، وتكون هذه القيمة خاضعة الي  تعديالت تتم بموجب (  16/2) يتم االتفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة  -أ  

 احكام العقد ، و 

قبله بموجـب العقد،   وال يتم يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها من  -ب 

 ، و (  12/7) تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء مـا هو منصوص عليـه فـي المـادة 

ان الكميات المدونة في جدول الكميات او غيره من الجداول هي كميات تقريبية ، وال تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية  -ج 

 : والدقيقة 

 االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او لتلك  -1 

 و " الفصل الثاني عشر " الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب  -6 

يوماً من تاريخ المباشرة ، اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل ( 68)يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، خالل  -د  

للمهندس ان يعتبر هذا التحليل عند اعداده شهادات الدفع ، اال انه ال يعتبر و. بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع 

 . ملزماً باعتماده 

 ”Advance Payment” :الدفعة المقدمة   (16/6)

يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة ، كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز ، عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة  

والعمالت التي ( ان تعددت ) ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها ". المادة " حكام هذه منه بموجب ا

 . يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة 

ق عرض ما لم ، والى ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدمة في ملح 

 . المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق 

باصدار شهادة دفع مرحلية للقسط ( 16/2)يقوم المهندس بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عمالً باحكام المادة  

 : االول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم 

 و  ،( 6/6)ضمان االداء بموجب المادة  -1 

كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة ، وبحيث تكون صادرة عن كيان مالي ومن  -6 

يوافق عليهما صاحب العمل ، وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط ( او نظام تشريعي آخر ) داخل دولة 

 . الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل 

يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة الى صاحب  

العمل بكاملها ، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اوالً باول بالقدرالمسترد من المقاول كما يتم بيانه في شهادات الدفع 

يوماً من تاريخ حلول ( 68)نقضائها بتاريخ محدد ، ولم يكن قد تم استرداد قيمتها قبل واذا كان من بين شروط الكفالة ا. 

 . موعد انقضائها ، فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ، ان يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل 

 شهادات الدفع ، على النحو التالي ، يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصميات بنسب مئوية من 

 : ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة 

باستثناء الدفعة المقدمة والخصميات االخرى ورد ) كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة  -أ  

 ا المبالغ االحتياطية ، و من قيمة العقد المقبولة مخصوماً منه%( 10)ما يتجاوز ( المحتجزات 

 من قيمة كل شهادة دفع%( 65)يتم اجراء الخصميات بنسبة استهالك الدين لـ  -ب 

بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة المقدمة ، حتى ( باستثناء قيمة الدفعة المقدمة والخصميات االخرى وردّ المحتجزات ) 

 . مقدمة ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده استرداد الدفعة ال

الفصل " اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام  

فإن  –حسب واقع الحال  –"أو انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر"او الفصل السادس عشر" الخامس عشر 

 .  مستحقاً وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل رصيد الدفعة المقدمة غير المسدّد يصبح 

 ” Certificate Application for Interim Payment” :تقديم طلبات الدفع المرحلية (16/2)

 يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهر كشف المطالبة بالدفع  

لنموذج المعتمد من قبل المهندس ، ومبيناً فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر وبحيث يكون الكشف معدا على ا( نسخ  4من ) 

ً به الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خالل هذا الشهر  المقاول انها تستحق له ، ومرفقا

 (. 6/61)بموجب احكام المادة 

، حسب انطباقها ، والتي يجب ان يعبر عنها بعمالت الدفع  يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية 

 -: المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي 

شاملةً التغييرات ، ولكن ) القيمة التعاقدية التقديرية لالشغال المنفذة  ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهـر  -أ  

 ، و ( ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه : الفقراتباستبعاد المفردات المذكورة في 

أي مبالغ يجب اضافتها او خصمها مقابل تعديل االسعار بسبب تغيّر التشريعات او بسبب تغير التكاليف، عمالً باحكام -ب 

 ، و(12/8و  12/7) المادتين 

ً من اجمالي أي مبلغ يجب خصمه كمحتجزات، وبواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض الم -ج  ناقصة اقتطاعا

ان ) المبالغ المتحققة اعاله ، حتى ان تبلغ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصى لقيمة المحتجزات 

 كما هو مذكور في ملحق عرض المناقصة ، و ( وجد
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 ، و ( 16/6)ادة اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها ، بموجب احكام الم -د 

 ، و ( 16/5)أية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص التجهيزات والمواد بموجب احكام المادة -هـ 

اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد أصبحت مستحقة بموجب أي من احكام العقد ، او لغير ذلك من االسباب ،  -و 

 ، و  "الفصل العشرين " بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام 

 . خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة  -ز 

 "Schedule of Payments"  :جدول الدفعات   (16/6) 

اذا تضمن العقد جدوال للدفع محدداً فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط ، عندئٍذ ، وما لم يكن قد نص على غير ذلك في  

 :هذا الجدول 

 اعــاله، و ( أ-16/2)لمحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية الغراض الفقرة إن االقساط ا-أ  

 المتعلقة بالتحضيرات ، و ( 16/5)ال تطبق المادة -ب 

اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ، ووجد بأن التقدم الفعلي لالشغال المنفذة -ج 

لالتفاق على او اعداد ( 2/5)عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المادة  يقل

 .اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المدى الذي تاخر به تقدّم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط 

نه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمة للدفعات التي يتوقع انها أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات ، فا 

يوماً من تاريخ المباشرة  ويستمر ( 66)تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يتم تقديم التقدير االول خالل 

 . تسلم االشغالان يتم اصدار شهادة تقديم التقديرات المصححة في نهايات الدورات الربعية، الى 

  Plant and Materials Intended for the"(  :التحضيرات ) التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في االشغال  (16/5)

Works”   

 -:ما يلي ( هـ  – 16/2)تنطبق ، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية ، عمالً باحكام الفقرة " المادة" اذا كانت احكام هذه  

 اً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، ومبلغ -1 

التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات والمواد قد دخلت كجزء من االشغال الدائمة  -6 

 ( . أ-16/2)بموجب احكام الفقرة 

ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض المناقصة ، فان احكام ( 1-ج)و ( 1–ب ) المشار اليها في الفقرتين اذا لم تكن القوائم  

 . هذه المادة ال تطبق 

 : يتعين على المهندس ان يقدّر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم استيفاء الشروط التالية  

 : ان يكون المقاول  -أ 

بما فيها طلبات الشراء وااليصاالت ، والتكاليف ، واستعمال التجهيزات ) جاهزة للمعاينة قد احتفظ بقيوٍد وافية  -1 

 ، و ( والمواد 

 , قد قدم كشفاً بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيداً ببيانات اثباتية كافية  -6 

 -:وان أيا مما يلي        

 : قة ان التجهيزات والمواد ذات العال -ب 

 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و  -1 

 انها قد تم شحنها باتجاه الدولة ، أي الى الموقع ، عمالً باحكام العقد ، و  -6 

انها موصوفة ضمن سند شحن صحيح او أي اثبات اخرى للشحن ، وتم تسليمها الى المهندس مع بيانات دفع اجرة  -2 

حن والتأمين ، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة ، وكفالة بنكية معدة على نموذج وصادرة عن كيان مالي موافق الش

يمكن ان تكون هذه الكفالة " . المادة" عليها من قبل صاحب العمل وبالمبالغ والعمالت المحددة بموجب احكام هذه 

، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصال ( 16/6)في المادة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشار اليه 

 : التجهيزات والمواد وتخزينها بشكل مالئم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او 

 :ان التجهيزات والمواد ذات العالقة  -ج 

 توريدها الى الموقع ، و  هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند -1 

انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او        االسترداء، ويظهر  6 

 . انها تفي متطلبات العقد 

بما في ) والمواد من تقديرات المهندس لكلفة التجهيزات % (  80) عندها يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديقه معادالً  

، مع االخذ في الحسبان الوثائق المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات ( ذلك كلفة االيصال الى الموقع 

 . والمواد 

في ذلك الوقت ( أ-16/2)تكون العمالت لهذا المبلغ االضافي مماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجب الفقرة  

اعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه ، والذي يعتبر معادالً لما يطبق على هذا المبلغ ، يجب مر

 . والدفع بانواع ونسب العمالت الواجب تطبيقها ، لهذه القيمة االضافية للتجهيزات والمواد ذات العالقة 

 ment Certficates"         "Issue of Interim Payاصدار شهادات الدفع المرحلية   (16/4)

الى حين ان يتسلم صاحب العمل ضمان االداء ويوافق عليـه ، وبعدها يتعين " لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول  

ان يصدر الى صاحب العمل  -يوماً من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها ( 68)خالل مدة  –على المهندس 

رحلية مبيناً فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة ، ومرفقاً بها التفاصيل المؤيدة شهادة دفع م

 . 
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) باصدار أي شهادة دفع مرحلية ، اذا كانت قيمتها "  شهادة تسلم االشغال " اال ان المهندس ال يعتبر ملزماً قبل صدور  

للدفعة المرحلية المشار اليه في ملحق ( ان وجد ) اقل من الحد االدنى ( بعد خصم المحتجزات واالقتطاعات االخرى 

 .عرض المناقصة ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك

 : اال انه , ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع الي سبب آخر 

اول غير مطابق للعقد ، فيمكن حبس كلفة االصالح او اذا كان أي شئ تم توريده او أي عمل تم تنفيذه من قبل المق -أ 

 أو / االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح او االستبدال ، و 

في اداء أي عمل او التزام وفقاً للعقد وتم إشعاره بذلك من قبل المهندس جاز ( او هو مخفق)اذا كان المقاول قد اخفق -ب 

 . ون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه حبس قيمة هذا العمل او االلتزام حتى يك

ان يقوم بعمل أي تصحيح او تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي  -في أي شهادة دفع  -يجوز للمهندس  

 . شهادة دفع سابقة، كما ان أي شهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشراً على رضا المهندس او موافقته او قبوله او اقتناعه

 "Payment:" الدفع للمقاول   (16/7)

 :يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول  

يوماً من تاريخ تسلم ( 61)يوماً من تاريخ اصدار كتاب القبول ، او خالل ( 66)القسط االول من الدفعة المقدمة خالل  -أ 

ايهما كان متأخراً اكثر ، ( 16/6)المادة ولكفالة الدفعة المقدمة عمالً ب( 6/6)صاحب العمل لضمان االداء ، عمالً بالمادة 

 و 

 يوماً من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له ، و ( 54)المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية ، خالل  -ب 

 .يوماً من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفعة هذه( 54)المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل  -ج 

تعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي يعينه المقاول في ي 

 .والمحددة في العقد ( لهذه العملة ) دولة الدفع 

 " Delayed Payment:" الدفعات المتأخرة    (16/8)

، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ ( 16/7)مادة اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب ال 

وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة . يتأخر دفعها له ، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير 

 .(ب – 16/7في حالة الفقرة ) حلية بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المر( 16/7)

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي  

 . ويتعين دفعها بالعملة المحدّدة لها %( 2)يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع ، مضافاً اليها 

او تصديق، و دون االجحاف بأي حق او تعويض آخر يكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي  

. 

 ”  Payment of Retention Money” :رد المحتجزات   (16/9)

اما اذا تم . يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول " شهادة تسلم االشغال " عندما يتم اصدار  

يتم ردّ نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب القيمة النسبية لذلك  اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من االشغال ، فانه

من النسبة الناتجة عن قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او %( 60)القسم او الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع 

 . الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها 

، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي بشهادة " فترات االشعار بالعيوب " ر فترة من يحق للمقاول فور إنقضاء آخ 

اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيوب لقسم ما من االشغال ، فانه يتم رد . مصدقة من قبل المهندس 

قد المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة الع% ( 60) نسبة ما من المحتجزات تعادل 

 . النهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقضاء فترة االشعار بالعيوب المتعلقة به 

، فان المهندس مخول بحجب تصديق الكلفة " الفصل الحادي عشر" اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام  

 .يذها التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنف

عند احتساب هذه النسب ، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً باحكام المادة  

 ( .12/8)او بسبب تغيّر التكاليف عمالً باحكام المادة ( 12/7)

  ""Statement at Completion(  :   عند تسليم االشغال) كشف دفعة االنجاز  (16/10)

يوماً من تاريخ تسلمه لشهادة تسلم االشغال ، كشف ( 86) على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز  يتعين 

 : مبيناً فيه ( 16/2)مع الوثائق المؤيدة ، حسب متطلبات المادة  –نسخ ( 4)على  –دفعة االنجاز 

 خ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، وقيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاري -أ 

 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها ، و  -ب 

تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة  -ج 

ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب  لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز ، ومن

 (.16/4)احكام المادة 

     "Application for Final Payment Certificate(  :المستخلص النهائي ) طلب شهادة الدفعة الختامية  (16/11)

 –اء، مسودة المستخلص النهائي يوماً من تاريخ تسلمه شهادة االد( 54)ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل 

 :ومبيناً فيها تفاصيل ما يلي  -مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس –نسخ ( 4)على 

 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  -أ 

 . أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد، او لغير ذلك  -ب 
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اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ، فانه يتعين على  

المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة معقولة ، وعلى المقاول ان يعدلها 

المستخلص ) ظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها ، يسمى في هذه الشروط بـ بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالح

 ( .النهائي 

مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة المستخلص النهائي التي يتم  

ويقدم الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك االتفاق عليها ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد 

 ( . مع ارسال نسخة منها الى المقاول ) االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي 

فانه ( 60/5)او تمت تسويته بموجب احكام المادة ( 60/6)بعد ذلك ، اذا تم فّض الخالف نهائياً بموجب احكام المادة  

 .الى صاحب العمل ، مع ارسال نسخة منه الى المهندس " المستخلص النهائي " عندئٍذ اعداد وتقديم يتعين على المقاول 

    "Discharge":المخالصـة   (16/16)

ً يثبت فيه ان  ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي  المستخلص " ان يسلم صاحب العمل اقراراً خطيا

لة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به ، ويمكن النص في يشكل التسوية الكام "النهائي

هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء الى المقاول وتسلّمه لما تبقى له من رصيد 

 . هذا التاريخ المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من 

  ertificate"  C"Issue of Final Payment :إصدار شهادة الدفعة الختامية (16/12) 

ً من تسلمه( 68)ينبغي على المهندس خالل   والمخالصة بموجب ( 16/11)بموجب المادة " المستخلص النهائي" يوما

 -:يناً فيها ، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مب(16/16)المادة 

 المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و   -أ 

( حسب واقع الحال) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل ( إن وجد)الرصيد المستحق  -ب 

بموجب وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل ، ورصيد االقتطاعات التي تستحق لصاحب العمل 

 .العقد 

، ( 16/16)والمخالصة عمالً باحكام المادة ( 16/11)عمالً باحكام المادة " المستخلص النهائي " اذا لم يقم المقاول بتقديم  

ً من ( 68)واذا اخفق المقاول في تقديم المستخلص خالل مدة . فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بذلك  يوما

فللمهندس عندئذ ، ان يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها   تاريخ طلب المهندس،

 .مستحقة الدفع للمقاول 

 ” iabilityLCessation of Employer`s” :انتهاء مسؤولية صاحب العمل (16/16)

  ال يعتبر صاحب العمل مسؤوالً تجاه المقاول عن أي امر أو شئ  ناتج عن هذا العقد 

 -:او عن تنفيذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً ( او متصل به ) 

 ، وايضاً " المستخلص النهائي " ضمن  -أ 

، باستثناء االمور او االشياء المستجدة بعد اصدار ( 16/10)الموصوف في المادة " كشف دفعة االنجاز"ضمن  -ب 

 . شغال شهادة تسلم اال

ال يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من " المادة"على كل حال، فان ما يرد في هذه  

 .مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت الغش او التقصير المتعمد، او المسلك الالمبالي من قبله

 "Currencis of Payment":عمالت الدفع  (16/15)

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط  -بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة " مة العقد قي" يتم دفع  

 اذا كان الدفع سيتم باكثر من عملة واحدة، فيجب ان يتم الدفع على  -الخاصة 

 -:النحو التالي 

 :محددة بالعملة المحلية فقط " قيمة العقد المقبولة " اذا كانت  -أ 

النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التي سوف تستخدم في حساب تكون  -1 

 الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و 

وتعديل االسعار بسبب ( 12/5) يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمالً باحكام المادة -6 

 ، بالعمالت والنسب الواجبة التطبيق، و (12/7)التشريعات عمالً باحكام المادة 

، فيتم دفعها بالعمالت والنسب المحددة ( أ،ب،ج،د-16/2)اما الدفعات والخصميات االخرى المشار اليها في الفقرات  -2 

 و, اعاله (" 1–أ ")في الفقرة 

التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان يتم بالعمالت والنسب المحددة في ذلك الملحق ، الدفع مقابل  -ب 

 و 

أما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب ان تسدّد بالعملة التي تم انفاق المبالغ عليها بمعرفة  -ج 

 فيما بين الفريقين ، و صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها 

اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق دفعه من  -د 

صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت 

 و للمقاول بعمالت اخرى ، 

اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة ، فتعتمد اسعار تبديل العمالت التي كانت سائدة في  -هـ 

 .موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

48 

  TERMINATION BY EMPLOYER نهاء العقد من قبل صاحب العملا: الفصل الخامس عشر

  " Notice to Correct":عار بالتصويب اإلش (15/1)

ً منه تدارك هذا االخفاق   اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقوم المهندس بارسال اشعار له طالبا

 .وعالجه خالل مدة معقولة محددة 

 " Termination by Employer" :انهاء العقد من قبل صاحب العمل  (15/6)

 :مل انهاء العقد في الحاالت التالية يحق لصاحب الع 

او في االستجابة إلشعاٍر بالتصويب كما ورد في المادة ( 6/6)اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان االداء بموجب المادة  -أ 

 ، أو ( 15/1)

 ماته بموجب العقد ، او اذا تخلى المقاول عن تنفيذ االشغال ، او اذا بيّن بوضوحٍ نيته في عدم االستمرار في تنفيذ التزا -ب 

 :ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في  -ج 

 ، او " الفصل الثامن " مواصلة العمل وفقاً الحكام  -1 

المتعلقة باعمال االصالحات ( 7/4)المتعلقة بالرفض ، او المادة ( 7/5)التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة  -6 

 تسلمه لالشعار ، او  يوماً من تاريخ( 68)، خالل 

 إذا قام المقاول بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعي، او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة ، او   -د 

أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً، او تعرض لتصفية موجوداته، او صدر امر اداري ضده او اجرى تسوية مع  -هـ 

فق على االستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي او مصٍف او مدير لمصلحة دائنيه، او انه حدثت دائنيه، أو وا

 ، او  ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) اية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه االفعال أو الحوادث 

رشوة او هدية او منحة او عمولة او ( بصورة مباشرة او غير مباشرة ) ان المقاول قدم او عرض على أي شخص  -و 

 : هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل 

 ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، او -1 

ان يظهر او يمتنع عن اظهار محاباة او عدم محاباة ألي شخص له عالقة بالعقد، او اذا قام أي من مستخدميه  وكالئه  -6 

الي شخص كحافز او مكافأة ( بشكل مباشر او غير مباشر) عطاء او الوعد باعطاء أي رشوة او مقاوليه الفرعيين با

 .، اال ان تقديم المقاول اية حوافز ومكافلت قانونية الفراده ال يستوجب انهاء العقد "و" حسبما هو موصوف في الفقرة 

يوماً ، ان ينهي  ( 16)المقاول خطياً لمدة  ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار    

العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال انه يمكن لصاحب

 .   اعاله ( و)او ( هـ)

لعقد ، او لغير ذلك من ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان اليجحف بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب ا 

 .االسباب

" وثائق المقاول" يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبة وجميع  

ومع ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده . ، وأية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه 

 :فذ فوراً اية تعليمات معقولة مشمولة في االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك فيما يتعلق بـ لين

 التنازل عن أي مقاولة فرعية ، و  -1 

 . حماية الحياة او الممتلكات او سالمة االشغال  -6 

ويجوز عندئٍذ , ن الكمالهااو ان يستخدم أي اشخاص آخري/ بعد االنهاء ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل االشغال، و  

ً من لوازم المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم  لصاحب العمل وهؤالء االشخاص االخرين ان يستخدموا أيا

 . االخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها لصالحه 

غال المؤقتة سوف يتم االفراج عنها الى يتعين على صاحب العمل عندئذ ، ان يرسل اشعاراً بأن معدات المقاول واالش 

اال انه اذا تبين بأن المقاول . المقاول في الموقع او بجواره ، وعلى المقاول ان يقوم فوراً بإزالتها على مسؤوليته وحسابه 

صيل لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل ، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتح

 .استحقاقاته ، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول 

  " Evaluation at the  Date of Termination":التقييم بتاريخ انهاء العقد  (15/2)

، ان ( 15/6)اصبح نافذاً بموجب المادة بعد ان يكون االشعار بانهاء العقد قد  –وبأسرع ما يمكن عملياً  –على المهندس   

باالتفاق على قيمة االشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول ( 2/5)يقوم عمالً باحكام المادة 

 . مقابل االشغال المنفذة بموجب العقد او اجراء تقديراته بشأنها 

  Termination " "Payment after :الدفع بعد انهاء العقد  (15/6)

 : ، ان يقوم بالتالي ( 15/6)لصاحب العمل ، بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد اصبح نافذاً بموجب المادة  

 أو / ، و( 6/5)ان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً الحكام المادة  -أ 

كاليف تنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ، ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من  ت -ب 

 أو / ، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل ، و( إن وجدت ) وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول 

 ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغرض -ج 

وبعد استرداد , ( 15/2)إنجاز االشغال ، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب المادة 

 .ل بدفع أي رصيد متبق الى المقاولمثل هذه الخسائر واالضرار والتكاليف االضافية يقوم صاحب العم

  tlement to Termination” "Employer`s Enti:حق صاحب العمل في انهاء العقد   (15/5)
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يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر اشعاراً بذلك الى المقاول ، ويعتبر  

يوماً من بعد تاريخ تسلم المقاول لالشعار المذكور ، او من تاريخ اعادة ضمان االداء اليه ( 68)االنهاء نافذاً بعد مرور 

ليقوم بتنفيذ " المادة " عمل ، ايهما الحق ، اال انه ال يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه من قبل صاحب ال

 .االشغال بنفسه او للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر 

وية ، ومن ثم تتم تس( 14/2)بعد هذا االنهاء ، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وإزالة معداته وفقاً الحكام المادة  

  ( .19/4)حساباته بتطبيق احكام المادة 
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  SUSPENSION ANDل  تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاو :الفصل السادس عشر

TERMINATION BY CONRTACTOR  

    " Contractor's Entitlement to Suspend Work":حق المقاول في تعليق العمل  (14/1)

، او لم ينفذ صاحب العمل ( 16/4)ى أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة اذا لم يقم المهندس بالتصديق عل

، او لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول ( 6/6)التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة 

يوماً الى صاحب العمل ، ان ( 61)قل عن ، فإنه يجوز للمقاول بعد توجيه اشعار بمهلة ال ت( 16/7)عمالً باحكام المادة 

أو ان يبطئ عملية التنفيذ ، ما لم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع ، اواثباتاً معقوالً بشأن الترتيبات المالية ، ) يعلق العمل 

 . وحسبما هو وارد في االشعار ( حسب واقع الحال ) او يتم الدفع له 

وال بحقه ( 16/8)قه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بح 

 ( .14/6)في انهاء العقد عمالً باحكام المادة 

اذا تسلم المقاول الحقاً الشعاره شهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار  

 . تعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً االنهاء ، فانه ي

بموجب احكام هذه ( او ابطاء عملية التنفيذ ) أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل / أما اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة االنجاز و 

( 60/1)أنها ، مع مراعاة احكام المادة ، فعليه ان يرسل اشعاراً الى المهندس باالمر ، لتقدير استحقاقاته بش" المادة " 

 : بخصوص 

، ( 8/6)تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجب احكام المادة  -أ 

 و 

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

لالتفاق عليها او ( 2/5)، يتعين عليه المضي باالجراءات بموجب احكام المادة  وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار 

 . اجراء التقديرات بشأن هذه االمور 

 " Termination by Contractor" :انهاء العقد من قبل المقاول  (14/6)

 :يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية  

( 14/1)يوماً من تاريخ ارساله االشعار الى صاحب العمل بموجب المادة ( 66) خالل اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقوالً  -أ 

 ، او ( 6/6)بخصوص اخفاق صاحب العمل في االلتزام بعمل الترتيبات المالية حسب احكام المادة 

ً من تاريخ تسلمه لكشف تلك الدف( 54)اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل  -ب  عة مع البيانات يوما

 المدعمة ، او 

يوماً من انقضاء المهلة التي ( 66)اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خالل  -ج 

 اء الخصميات التي يتحقق اقتطاعهاباستثن( ) 16/7)يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجب احكام المادة 

 ، او ( 6/5) المادة  العمل بموجببخصوص مطالبات صاحب 

 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد ، او   -د 

 المتعلقة بالتنازل ، او ( 1/7)المتعلقة باتفاقية العقد او بالمادة ( 1/4)اذا أخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة  -هـ 

، ( 8/11)مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها ، حسبما هو منصوص عليه في المادة  اذا حدث تعليق مطول للعمل ، -و 

 او 

اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلساً او وقع تحت التصفية ، او فقد السيولة ، او صدر امر اداري ضده ، او انه  -ز 

بموجب ) أثير ألي من هذه االفعال او االحداثقد اجرى تسوية مالية مع دائنيه ، أو قد حدثت أية واقعة لها نفس الت

 ، (القوانين الواجبة التطبيق 

يوماً ، ان ينهي العقد ، ( 16)ففي أي من هذه االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطياً بمهلة  

 .اعاله ( ز)او  (و)اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين 

 . إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من االسباب  

   Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment:التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول ( 14/2)

، او بانهاء ( 15/5)المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة  بعد ان يصبح أي من االشعارات 

، او باالنهاء االختياري المترتّب على حصول قوة قاهرة بموجب ( 14/6)العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة 

 :بما يلي  ، نافذاً ، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور( 19/4)احكام المادة 

التوقف عن تنفيذ أي عمل ، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهندس لغرض حماية  -أ 

 االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال ، و 

 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم الدفع مقابلها ، و  -ب 

 .وان يغادر الموقع, ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، باستثناء ما يلزم منها المور السالمة  -ج 

 " Payment on Termination" :        الدفع عند انهاء العقد  (14/6)

، ان يقوم  قد اصبح نافذاً ( 14/6)يتعين على صاحب العمل ، بعد ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المادة  

 :بالتالي 

 اعادة ضمان االداء الى المقاول ، و  -أ 

 ، و( 19/4)ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة  -ب 

 .ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء -ج 
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 SKS AND RESPONSIBILITRIة  المخاطر والمسؤولي:  الفصل السابع عشر

 " Indemnities": التعويضــات (17/1)

يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كال من صاحب العمل وافراده ووكالئهم ضد جميع المطالبات  

 -:وذلك فيما يتعلق بالتالي( بما فيها االجور والنفقات القانونية)واالضرار واالعباء والنفقات 

لجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء االصابات ا -أ 

او عن تنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ، ما لم تكن معزّوة الى ( ان وجدت) او بسبب تصاميم المقاول 

 مل او افراده او أي من وكالئهم ، و االهمال او الفعل المتعمد او نقٍض للعقد من قبل صاحب الع

، وذلك الى المدى الذي ( فيما عدا االشغال ) الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية  -ب 

 : يكون فيه هذا الضرر او الخسارة 

 شغال واصالح اية عيوب فيها ، و أو عن تنفيذ وانجاز اال( ان وجدت ) ناجماً عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول  -1 

يعزى الى أي اهمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي من وكالئهم او أي شخص مستخدم  -6 

 . من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة 

ة مطالبات او اضرار او خسائر او كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكالئهم ضد اي 

 : بخصوص ما يلي ( بما فيها االجور والنفقات القانونية ) نفقات 

نقض العقد من  االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او  ( 1) 

 قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 

 ية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات ا ( 6) 

 ( .18/2)من المادة ( 2، 6،  1-د)   

 " Contractor's Care of the Works" :اعتناء المقاول باالشغال  (17/6)

شهادة تسلم " من تاريخ المباشرة وحتى صدور  يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء 

، عندما تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل ، (10/1)بموجب المادة ( او تعتبر وكأنها قد صدرت " ) االشغال

او اعتبارها وكأنها قد صدرت ") شهادة تسلم لالشغال " وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار

 .صهبخصو( 

ً لذلك، يظل المقاول مسؤوالً عن العناية بأي عمل متبٍق بالتاريخ المحدد   بعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا

 .الى ان يتم استكماله  ”شهادة تسلم االشغال" في 

ناية بها، الي اذا لحق باالشغال او اللوازم او وثائق المقاول أي ضرر او خسارة خالل فترة مسؤولية المقاول عن الع

ً ( 17/2)باستثناء المخاطر المبينة في المادة ) سبب من االسباب  ، فإن المقاول يكون  مسؤوالً عن أي ضرر أو  )الحقا

كما يكون المقاول مسؤوالً كذلك , قد تنتج عن أي فعل أو أفعال قام بها المقاول  بعد صدور شهادة تسلم  االشغال, خسارة

ولكنها ناشئة عن حدث سابق كان المقاول مسؤوالً , د تحصل بعد إصدار شهادة تسلم  االشغالعن أية اضرار او خسائر ق

 .عنه

 "Employer`s Risks":مخاطر صاحب العمل  (17/2)

 :الحقاً هي ( 17/6) ان المخاطر المشار اليها في المادة  

 .و ، او افعال االعداء االجانباو الغز( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) الحرب او االعمال العدائية  -أ 

 التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بالقوة ، او الحرب االهلية في الدولة ،  -ب 

االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها اشخاص ليسوا من أفراد المقاول او  -ج 

 دمي مقاوليه الفرعيين ، مستخ

االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية او التلوث باالشعاعات النووية داخل الدولة ، باستثناء ما هو  -د 

 . ناتج عن استخدام المقاول مثل هذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات

سائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت أو بسرعة  تفوق سرعة موجات الضغط الناتجة عن الطائرات وو -هـ 

 الصوت،

 استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد ،  -و 

لعمل مسؤوالً تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخرين يعتبر صاحب ا -ز 

 عنهم ، و 

أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امراً غير منظور ، والتي لم يكن بوسع مقاول متمرس توقعها بصورة معقولة  -ح 

 . واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها 

  "Consequences of Employer`s Risks":تبعات مخاطر صاحب العمل  (17/6)

اعاله أي خسارة او ضرر لالشغال او ( 17/2)نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ( يوالى المدى الذ)اذا  

اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فوراً وان يقوم باصالح الضرر او الخسارة 

 . الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس 

او كلفة ما بسبب اصالح تلك االضرار او الخسائر ، فإنه يتعين عليه ارسال اشعار / في التنفيذ و واذا تكبد المقاول تأخرا 

 :بخصوص(  60/1)آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها ، مع مراعاة احكام المادة 

 ، و ( 8/6)بموجب احكام المادة تمديد مدة االنجاز لقاء ذلك التأخير ، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك  -أ 
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 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد ، مع احتساب ربح معقول للحالتين -ب 

 . اعاله ( 17/2)الواردتين في المادة ( و ، ز)  

ات بشأن باالتفاق عليها او اجراء التقدير( 2/5)يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لالشعار الالحق ان يتصرف وفقاً للمادة   

 . هذه االمور 

      "Intellectual and Industrial Property Rights":حقوق الملكية الفكرية والصناعية (17/5)

على أية حقوق من حيث براءة االختراع او ( او زعم بالتعدي ) أي تعد " : المادة " في هذه " التعدي" يعني مصطلح  

المات او االسماء التجارية او االسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات التصاميم المسجلة او حقوق التأليف او الع

بادعاء ( او اجراءات للمطالبة ) اية مطالبة " مطالبة " الفكرية او الصناعية المتعلقة باالشغال ، كما يعني مصطلح 

 . حصول تعٍد ما 

يوماً من تاريخ تسلم مطالبة ما ، اعتبر ( 68)البة خالل اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق االخر حول اية مط 

 متنازالً عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه( في هذه الفقرة ) الفريق االول 

 " . المادة "  

 : يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء  

 مقاول الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او قد حصل كنتيجة المتثال ال -أ 

 : ناتجاً عن استخدام صاحب العمل الية اشغال  -ب 

 لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصورة معقولة ، او ( 1) 

 (6 ) ً " التاريخ االساسي " للمقاول قبل موعد  متصالً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كان هذا االستخدام معروفا

 . او انه منصوص عليه في العقد 

 :يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون متعلقة 

 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 

 . ه أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالً عن -6 

 ، فإنه يتعين على الفريق المعوض" المادة " اذا استحق الي فريق تعويض بموجب احكام هذه  

وعلى الفريق االخر . بالتفاوض لتسوية االدعاء وأية اجراءات قضائية او تحكيمية قد تنجم عنها ( ان يقوم على حسابه ) 

كما يتعين على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا . ابه ان يساعد في تفنيد االدعاء بناًء على طلب الفريق المعوض وحس

ً بحق الفريق المعوض ، اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء  عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفا

 . التفاوض او التقاضي او التحكيم بناًء على طلب من قبل الفريق االخر 

   itation of Liability ""Lim:محدودية المسؤولية  (17/4)

ال يعتبر أي فريق مسؤوالً تجاه الفريق االخر ازاء فقدان استخدام أي من االشغال ، او فوات ربح عن أي عقد ، او فقدان  

الفرصة للحصول على عقود اخرى ، او الي ضرٍر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالفريق االخر بسبب 

( 17/1)المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ، والمادة ( 14/6)ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة  العقد ، باستثناء

 . المتعلقة بالتعويضات 

إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به ، يجب ان ال تتجاوز  

وذلك ( إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة " ) قيمة العقد المقبولة" صة او المبلغ المحدد في الشروط الخا

 : فيما عدا 

 ،  ( 6/19)التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة  ■ 

 ،( 6/60)معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه ، بموجب المادة  ■ 

 ،( 1/ 17)التعويضات ، بموجب المادة  ■ 

 ، ( 17/5)حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة  ■ 

من مسؤولية الفريق المخّل في أي من حاالت الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف " المادة " وال تّحد احكام هذه  

 . بال مباالة من قبله 

 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

53 

  INSURANCE  التأمين : الفصل الثامن عشر

 " General Requirements for Insurances": للتأمينات  المتطلبات العامة (18/1)

من " يعني مصطلح   لكل نوع من التأمينات ، ذلك الفريق المسؤول عن استصدار  –" هذا الفصل " في " الفريق المّؤِ

 . هذا الفصل " مواد " وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من 

فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة  "الفريق المّؤمن " حيثما يكون المقاول هو  

، " كتاب القبول " لدى صاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط يتفق عليها الفريقان قبل تاريخ 

 .  من احكام" الفصل " اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االولوية على ما يرد في هذا 

فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة مع " الفريق المؤّمن " حيثما يكون صاحب العمل هو  

 . التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة 

ً في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك   ، فإنه يجب تطبيق التغطية ( أي للفريقين مجتمعين ) اذا كان مطلوبا

اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم . أمينية لكل فريق مَؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له الت

، فإنه "الفصل " أي الشخاص آخرين غير الفريقين المَؤمن لهما بموجب احكام هذا " لمشتركين اضافيين" تعويضات 

 :يتعين 

ركين االضافيين ، فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائباً عنهم ، ان ينوب المقاول عن هؤالء المشت -1 

 و 

ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم أي تعامل  -6 

 مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و 

 . يع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين للفريق المؤّمن ان يطلب من جم -2 

كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت المطلوبة لجبر الخسارة او  

 .ضررالضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او ال

ذي العالقة ان يقدم الى الفريق االخر، خالل الفترات المحددة في ملحق عرض المناقصة " الفريق المؤّمن " يتعين على  

 :ما يلي ( والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ) 

 و " الفصل " اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا  -أ 

والتأمين ضد اصابة ( 18/6)من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المادة نسخاً -ب 

 ( .18/2)االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة 

عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخاً عن ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، وعندما " الفريق المؤّمن " كما يتعين على  

 . تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك يتم

ان يعلم " الفريق المؤمن " كما يتعين على . يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين  

" ة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادام

 " . الفصل 

ال يحق الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من  

ن على أي تعديل على شروط التأمين ، فإنه يتعي( او حاولت اجراء ) واذا قامت جهة تأمينية بإجراء . الفريق االخر 

 . الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالً ان يعلم الفريق االخر فوراً باالمر 

ً لشروط العقد ، او اخفق في أن " الفريق المؤّمن " اذا تخلف   عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا

ً لم ً من الوثائق وفقا ً ونسخا  ، فانه يحق للفريق االخر "المادة " تطلبات هذه يقدم دليالً مقنعا

ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة ، وان يدفع ما ( باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ) 

العقد وفقاً  يترتب عليها من اقساط ، وعلى الفريق المؤّمن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ، ويتم تعديل قيمة

 . لذلك 

او / ال يشكل تحديداً على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول و" الفصل " ان أي حكم من احكام هذا  

ً من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من . صاحب العمل بموجب الشروط االخرى في العقد ان أيا

ما هو مطلوب منه وفقاً لهذه الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات ، باستثناء الحالة التي  الجهات التأمينية كل حسب

باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها ، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، " الفريق المؤمن " يخفق فيها 

أمينات لتغطية هذا االخالل ، فإن أي مبالغ كان يمكن ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ، ولم يقم هو االخر بابرام ت

 " .الفريق المؤمن" استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة ، يتحملها 

المتعلقة بمطالبات ( 6/5)ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة  

 . المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق ( 60/1)صاحب العمل او المادة 

     " Insurance for Works and Contractor`s Equipment":التأمين على االشغال ومعدات المقاول  (18/6)

ية ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل قيمتها االستبدال" الفريق المؤمن " يتعين على  

يجب ان يسري هذا التأمين اعتباراً من التاريخ .  الكاملة مضافاً اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض واالجور المهنية والربح

 " .وحتى تاريخ اصدار شهادة تسلم االشغال ( أ -18/1)المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة 

ضد أي "  شهادة االداء " الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار  ان يحافظ على ادامة" الفريق المؤمن " كما يتعين على  

الفصل " خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات أخرى بما فيها اصالح العيوب عمالً باحكام 

 "  الحادي عشر 
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متها االستبدالية بما في ذلك نفقات ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قي" الفريق المؤمن " يتعين على  

ايصالها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها 

 .كمعدات للمقاول 

" المقصودة بهذه  وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات 

 " :المادة 

ن " ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول  - أ   " . كفريق مؤِمّ

ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين من الجهات  -ب 

 رض جبر الضرر أو الخسارة فقط ، والتأمينية ، ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغ

ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في المادة  -ج 

 ، و  ( 17/2)

ً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل  -د  وان تكون مغطية ايضا

ج، -17/2)و اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ولكل ضرٍر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات باستخدامه ا

من مخاطر صاحب العمل ، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ ( ز،ح

واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه ، فإن هذه ) لمناقصة ، خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض ا

 ، ( ال تنطبق ( د)الفقرة 

 :ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يلي  -هـ 

محافظة إال انه يجب ال)أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية  -1 

على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة 

 ، و( الحقاً ( 6)في البند 

أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ، اذا كان هذا الجزء  -6 

 معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او المصنعية ، و االخر في حالة 

أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل ، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤوالً عن جبر  -2 

 الضرر او الخسارة ، و 

فيما يخص التجهيزات والمواد المقصود ( 16/5)اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة  -6 

 . استخدامها في االشغال 

اعاله لم يعد ( د)بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة   –"التاريخ االساسي" بعد مرور سنة واحدة من –اذا تبين  

صاحب العمل بشأن  ان يرسل اشعاراً الى" كفريق مؤمن" متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول

 :ويكون صاحب العمل عندئذ , الموضوع، مرفقاً به التفاصيل المؤيدة

 1-  ً للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه التغطية التأمينية التجارية  –( 6/5)مع مراعاة احكام المادة  –مستحقا

 المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و 

يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد صادق على الغائها من  -6 

 ( .18/1)التأمين بموجب احكام المادة 

  Insurance against Injury to Persons and":التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات   (18/2)

"Damage to Property       

ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسدية او أي خسارة او " الفريق المؤمن " يتعين على  

أو ( 18/6) باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام المادة ) ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية 

، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول ( ( 18/6)بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة 

 ". شهادة االداء " قبل صدور

يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون هناك حد اقصى  

 .(صة فإن احكام هذه المادة ال تطبقملحق عرض المناقواذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في )لعدد الحوادث، 

 " :المادة " ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه  

 ، و" كفريق مؤّمن " ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول  -أ  

 فريقين مجتمعين ، و ان يكون التأمين باسمي ال -ب 

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن  -ج 

 ، و( (18/6)باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة ) تنفيذ المقاول للعقد،

 : قد تنشأ معه عن  رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي -د 

حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض، وان يقوم بإشغال هذه االرض  -1 

 الغراض االشغال الدائمة ، و 

 الضرر الذي يعتبر نتيجة ال يمكن تفاديها اللتزامات المقاول بتنفيذ االشغال واصالح أية عيـوب فيها، و  -6 

ً بشروط (17/2)أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة  -2  ، ما لم يكن الغطاء التأميني لها  متاحا

 . تجارية معقولة 

 : "Insurance for Contractor`s Personnel"التأمين على مستخدمي المقاول (18/6) 

ية ضد المطالبات واالضرار والخسائر يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤول 

التي قد تنتج عن اصابة او مرض او اعتالل او وفاة أي شخص يستخدمه ( بما فيها االجور والنفقات القانونية ) والنفقات 

 . المقاول او أي من مستخدمي المقاول
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اء أن هذا التأمين يمكن ان ال كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثن 

 . مال من قبل صاحب العمل او افرادهيشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي فعل او اه

يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ االشغال ، اما  

اول فرعي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ، ولكن يظل المقاول مسؤوالً عن بالنسبة لمستخدمي أي مق

 ".الفصل " االلتزام بأحكام هذا 

 

  FORCE MAJEUREة   القوة القاهر :الفصل التاسع عشر

 " Definition of Force Majeure":تعريف القوة القاهرة   (19/1)

 :أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ " الفصل " في هذا " القوة القاهرة " يعني مصطلح  

 انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و  -أ 

 انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و  -ب 

 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و  -ج 

 . يعزى بشكل جوهري الى الفريق االخر  انه ال -د 

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية التالية ،  

 : جميعها ( أ ، ب ، ج ، د ) طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله 

 . او الغزو ، او افعال االعداء االجانب( ب او لم تعلن سواء اعلنت الحر) الحرب او االعمال العدائية  -1 

 . التّمرد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب  االهلية -6 

االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من غير أفراد  -2 

 المقاول والمستخدمين االخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين ، و

االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء ما  يمكن ان  -6 

 يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و 

 .كوارث الطبيعة مثل الزالزل او االعاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني   -5

 " Notice of Force Majeure":االشعار عن القوة القاهرة   (19/6)

اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة، فإنه يتعين ( او كان سيتعذر عليه ) اذا تعذر على احد الفريقين  

ان يرسل اشعاراً الى الفريق االخر يعلمه بالحدث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة ، وان يحدد في هذا االشعار  عليه

ً من ( 16)يتعين ان يصدر هذا االشعار خالل . متعذراً عليه أداؤها ( أو سيصبح ) تلك االلتزامات التي اصبح  يوما

بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة ( او يفترض فيه انه قد درى  )التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية 

 . 

يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذوراً من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له  

 . من ادائها 

حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريٍق في ان يدفع  ، يجب ان ال يطبق" الفصل " وبالرغم من أي حكم آخر في هذا  

 . الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد 

 " Duty to Minimise Delay":واجب التقليل من التأخر  (19/2)

وجب يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بم 

 . العقد ، كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة 

  " Consequences of Force Majeure":تبعات القوة القاهرة    (19/6)

الً بأحكام المادة اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال اشعار بشأنها عم 

، مستحقاً لما (60/1)يكون المقاول، مع مراعاة احكام المادة , او كلفة ما/ ، وتكبد بسببها تأخراً في مدة التنفيذ و(19/6)

 : يلي 

 ، و ( 8/6)تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة  -أ  

( 5,6,2,6,1/د -19/1)أن تدفع له هذه الكلفة، اذا كان الحدث او الظرف من النوع الموصوف في أي من الفقرات  -ب 

 . في  الدولة(  2،5,6، 6, 1/د -19/1)وفيما اذا حصل أي من االحداث في الفقرات 

 .   يها او اعداد تقديراته بشأنها لالتفاق عل( 2/5)يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة  

 

  ”Force Majeure Affecting Sub Contractorالقوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي  (19/5)

ً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاٍء نتيجةً لقوة قاهرة بناًء على شروط  اذا كان أي مقاول فرعي مستحقا

، فان تلك االحداث او الظروف االضافية او االوسع للقوة " الفصل " من تلك المحددة في هذا  اضافية او شروط اوسع

 " . الفصل " القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء بموجب أحكام هذا 

  mination, Payment and Release Optional Ter:إنهاء العقد اختيارياً ، الدفع واالخالء من مسؤولية االداء  (19/4)

يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ارسال إشعار ( 86)اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة  

يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي ( 160)، او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من ( 19/6)بشأنها بموجب المادة 

وفي هذه الحالة ، . تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمكن الي فريق ان يرسل الى الفريق االخر اشعاراً بإنهاء العقد 
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أيام من تاريخ ارسال االشعار ، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف ( 7)يصبح انهاء العقد نافذاً بعد 

 ( . 14/2)باحكام المادة  عن العمل وازالة معداته ، عمالً 

عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها ، واصدار شهادة دفع  

 : تتضمن ما يلي 

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد ، و  -أ 

التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد على توريدها، كلفة التجهيزات والمواد  -ب 

ً لصاحب العمـل  حال تسديده الثمانها ، ( وضمـــن مسؤوليته) وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكا

 ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و 

 كلفة او مسؤولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه النجـاز االشغال، و أي  -ج 

او الى أي مكان آخر شريطة ) كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلده  -د 

 ، و ( عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده 

ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، وذلك عند انهاء هذا كلفة  -هـ  

 . العقد 

    Release from Performance under the Law":االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون   (19/7) 

بما في ذلك القوة ) و ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ، اذا نشأ أي حدث أ"الفصل"بالرغم من أي حكم آخر في هذا  

، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحيالً او مخالفاً للقانون، أو (القاهرة ولكن ليس محصوراً بها 

بموجب العقد عندئذ، يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في اداء أي التزام آخر 

 :وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظرف او الحدث

يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص أي اخالل  -أ 

 سابق بالعقد ، و 

 ا يستحق دفعه بموجب احكام المادةالى المقاول، هو نفس م يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه -ب 

(19/4)  ً . بموجبها لو أن العقد قد تم انهاؤه ، كماآنفا
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  CLAIMS, DISPUTES AND  المطالبات والخالفات والتحكيم :الفصل العشـرون

ARBITRATION 

 " Contractor`s Claims": مطالبات المقاول  (60/1)

" مادة " او اية دفعة اضافية بموجب أي / و " مدة االنجاز " ر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في اذا كان المقاول يعتب 

ً فيه  من هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس إشعاراً مبينا

ارسال هذا االشعار في اقرب فرصة ممكنة عملياً ، وذلك خالل يتعين .  الحدث او الظرف الذي أدى الى تكّون المطالبة 

 . يوماً من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف ( 68)مدة ال تتجاوز 

 يوماً تلك ، فإنه لن يتم تمديد مدة االنجاز ، ولن يكون المقاول( 68)إذا اخفق المقاول في ارسال االشعار خالل فترة الـ  

. مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية ، وبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة 

 ". المادة " وفيما عدا ذلك ،  فإنه ينبغي تطبيق االحكام التاليـة مـن هــذه 

ً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب ا  لعقد ، وان يقدم التفاصيل المؤيدة كما يتعين على المقاول ايضا

 . للمطالبة ، وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف المذكورين 

مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة المطالبة ، ( المحاضر ) ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة  

دون ان يكون مضطراً لالقرار بمسؤولية  –ن للمهندس ويمك. إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس 

او ان يوعز الى / ، ان يرصد حفظ السجالت و " المادة " بعد تسلمه آلي اشعار بموجب هذه  –صاحب العمل عنها 

ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة االطالع على السجالت . المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة 

 (.اذا طلب منه ذلك)، وان يقدم له نسخاً منها  وتفحصها

يوماً من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي ادى الى تكون ( 66)كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل  

ً فيه ان يكون قد درى به ) المطالبة  اول ، او خالل اية فترة اخرى يقترحها المق( او من التاريخ الذي كان مفروضا

او / ويوافق عليها المهندس ، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة السس المطالبة وتمديد المدة و 

 : اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه . الدفعة االضافية المطالب بها 

 ديمها مطالبةً مرحلية ، وتعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تق -أ  

/ يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية االخرى شهرياً ، مبيناً في كل منها مدة التأخر المتراكم و -ب 

 .او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة 

 يوماً من تاريخ انتهاء اآلثار الناجمة عن( 68)بته النهائية خالل يتعين على المقاول أن يرسل مطال -ج

 .الحدث أو الظرف، أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس     

أو خالل  -او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة سابقة , يوماً من تاريخ تسلمه مطالبة ما( 66)يتعين على المهندس، خالل 

ان يقيّم المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة، او عدم الموافقة مع بيان  –فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول  أي

ً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية ً بتقديم ردّه على ,تعليقاته مفصلة عليها ، وله ايضا ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزما

لم يِف المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان المطالبة قد تحولت الى  اسس المطالبة خالل تلك الفترة ، واذا

خالف، وألي فريق أن يحيل الخالف الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي تثبت ان 

 .المهندس لم يِف بالتزامه

ة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة بموجب أي من يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالب 

ما لم ، والى أن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة االدعاء لكامل المطالبة ، فإن .  احكام العقد ذات الصلة 

 . أنه استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصوراً بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن من ان يثبت صحة ادعائه بش

او ان يقوم   -، باالتفاق على( 2/5) يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله، ان يتصرف وفقاً الحكام المادة  

 : بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص 

 أو / ، و(  8/6) بموجب المادة ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) أي تمديد في مدة االنجاز ( 1) 

 . مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد ( ان وجدت) افية الدفعة االض( 6) 

واذا لم يلتزم المقاول , أخرى قد تنطبق على المطالبة" مادة " اضافة لتلك الواردة في أي" المادة " تعتبر متطلبات هذه 

أثر هذا ( ان وجد ) ر مدى اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينبغي ان يؤخذ في االعتبا"مادة " أو أية" المادة" باحكام هذه

او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال / االخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في  مدة االنجاز و

 " . المادة" اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه 

 pointment of the Dispute Adjudication Board (DAB) "    "Ap(:المجلس) تعيين مجلس فّض الخالفات  (60/6)

   

، ويتعين على الفريقين ان يقوما بتسمية (60/6)اعماال الحكام المادة " مجلس فّض الخالفات"يتم فّض الخالفات من قبل  

 . اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض المناقصة 

عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة من اشخاص ذوي تأهيل  من" المجلس " يتكون  

ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين على ذلك ، فإن العدد " االعضاء" واذا لم يكن قد تم تحديد عدد ( االعضاء ) مناسب 

 . يعتبر ثالثة 

تسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق االخر عليه يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كل فريق ب" المجلس " اذا كان  

 . ، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين لالتفاق على العضو الثالث ، والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس 

عضاء من بين االسماء على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء اال 

 . الواردة فيها ، باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول التعيين كعضو في المجلس 
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تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار الى الشروط  

ة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مع ادخال اية تعديالت يتفق عليها المرفق" باتفاقية فض الخالفات " العامة المتعلقة 

 .فيما بينهم 

يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافلة لعضو المجلس المنفرد او لكٍل من األعضاء  

 .س الثالثة ، وايضاً على مقدار المكافأة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجل

يجوز للفريقين مجتمعين ، اذا اتفقا على ذلك في اي وقت ، احالة اي امر الى المجلس البداء الرأي حوله ، لكنه ال يحق  

 .  في أي امر اال بموافقة الفريق االخر " المجلس " الي فريق أن يستشير 

ليكون أو ) اص بدالء وبتأهيل مناسب اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخ 

وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فإن التعيين يصبح نافذاً في حالة . لعضٍو او اكثر من اعضاء المجلس( يكونوا بدالء 

 استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب العجز او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انهاء

 .التعيين

اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل ، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس االجراءات التي  

 " . المادة " تم من خاللها تعيين العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام هذه 

وما لم . قين مجتمعين ، وليس من قبل أي من صاحب العمل او المقاول باالنفراد يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفري 

تنتهي عندما ( بما في ذلك كل عضو فيه " ) المجلس " يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين 

الشروط الخاصة او اتفاقية فض  نافذه ، إال اذا تم النص في(  16/16) المنوه عنها في المادة " المخالصة " تُصبح 

 .الخالفات على غير ذلك 

 “Board Adjudication”Failure to Agree Dispute: المجلس" االخفاق في االتفاق على تعيين  (60/2) 

 :اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديداً 

 ، او(  60/6) ضمن الفقرة االولى من المادة لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحدّد  -أ  

يتكون من ثالثة " المجلس" اذا كان ( للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ) اخفق أي فريق في تسمية عضو ما  -ب 

 اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او

 ور اعاله ، اوفي الموعد المذك( رئيس المجلس ) لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث  -ج 

يوماً من انتهاء مهمة العضو المنفرد للمجلس ، او احد (  66) لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة  -د 

االعضاء الثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام او بسبب االستقالة او انهاء التعيين، 

بناًء على طلب أي من الفريقين أو كليهما  –التعيين أو الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة فعندها ، تقوم جهة 

ويكون هذا التعيين نهائياً وقطعياً ، كما يتعين , بتعيين عضو المجلس هذا  –وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين 

  .ي الذي قد تم تعيينه مناصفةعلى الفريقين أن يدفعا مكافلة هذه الجهة أو الشخص الرسم

  Obtaining Dispute Adjudication Board`s"(:المجلس ) اتخاذ القرار من قبل مجلس فّض الخالفات  (60/6)

Decision "  

اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في ذلك أي خالف  

دة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه يمكن الي فريق احالة الخالف حول أي شها

لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختين من ذلك االشعار الى الفريق االخر والمهندس ، " المجلس " خطياً الى 

 " . المادة " حكام هذه وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقاً ال

مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه وفقاً الحكام هذه " المجلس " واذا كان  

 . بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا االشعار " المادة " 

االضافية بدون تواٍن ، وان يوفرا امكانية الدخول الى الموقع يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات  

لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخالف ، ويفترض " المجلس " والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه 

 .ضمناً ان المجلس ال يعمل كهيئة تحكيم

تسلمه اشعاراً بإحالة الخالف اليه ، او خالل اية فترة  يوما من تاريخ( 86) خالل مدة ال تتجاوز " المجلس " يتعين على  

اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا القرار ان يكون معلال ، وان ينوه 

ين عليهما تنفيذه ما لم وحتى ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين ويتع" . المادة " فيه على انه يتم اصداره عمالً باحكام هذه 

ً ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن  تتم مراجعته بطريقة التسوية الودّية او من خالل اجراءات التحكيم كما سيرد الحقا

 . العقد او نقضه او انهائه ، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقاً الحكام العقد 

يوماً من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل إشعاراً للفريق ( 68)فعليه خالل "  المجلس " لم يرض أحد الفريقين بقرار اذا  

ً ( 86)من اصدار قراره خالل فترة الـ " المجلس " واذا لم يتمكن . االخر يعلمه فيه بعدم رضاه  او حسبما يتفق ) يوما

ً لذلك  يوماً التالية ( 68)الة الخالف اليه ، عندئذ يجوز ألي فريق خالل فترة الـ من تاريخ تسلمه طلب اح( عليه خالفا

 . يوماً المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه ( 86)لفترة الـ 

في أي من هاتين الحالتين ، يتعين بيان االمر المتنازع عليه واسباب عدم الرضى في ذلك اإلشعار ، وكذلك التنويه على  

فإنه ال يجوز ألي (  60/8 (و )60/7)وباستثناء ما يرد تالياً في المادتين " . المادة " صداره بموجب احكام هذه انه يتم ا

" فريق المباشرة بأجراءات التحكيم حول الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على النحو المحدد في هذه 

 " . المادة 

ولم يصدر إشعار بعدم الرضا من أي فريق خالل , ره المتعلق بأي أمر متنازع عليه باصدار قرا" المجلس " أما اذا قام  

 . يصبح نهائياً وملزما لكال الفريقين " المجلس " يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار ، فإن قرار ( 68)
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 "Amicable Settlement":التسوية الودية   (60/5)

اعاله ، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخالف بشكل ودي ( 60/6)ة اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماالً للماد 

ومالم يتفق الفريقان على خالف ذلك، فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ 

 .  ارسال االشعار بعدم الرضى ، حتى لو لم تتم محاولة تسوية الخالف بينهما ودياً 

   " Arbitration":التحكيــم  (60/4)

بشأنه، مما لم يصبح نهائياً ( ان وجد " ) المجلس " ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ، فإن أي خالف حول قرار  

   -:وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فانه (. بواسطة التحكيم الدولي) وملزماً، تتم تسويته

 .، و( I.C.C)هائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية تتم تسوية الخالف ن  -أ 

 تتم تسوية الخالف من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثالثة اعضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة ، و  -ب 

 ( . 1/6)تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة  -ج 

بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او تقييم صدر عن  تتمتع هيئة التحكيم 

المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علماً بأنه ال شئ يمكن ان ينزع االهلية عن 

 . ديم ادلة في أي امر متعلق بالخالف المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلدالء بشهادته او تق

كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج التي سبق طرحها امام  

ة بّينه مقبول" قبل اتخاذ قراره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي قراٍر  للمجلس " المجلس " 

 . في التحكيم 

" يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو المهندس أو  

 . اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ االشغال " المجلس 

  spute Adjudication Board`s Decision " "Failure to Comply with Di" :المجلس " عدم االمتثال لقرار  (60/7) 

 :في حالة انه  

 ، و ( 60/6)لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة  -أ 

 نهائياً وملزماً ، و ( ان وجد ) المتعلق بالخالف المنظور " المجلس " اصبح قرار  -ب 

 قرار ، اخفق أي فريق في االمتثال لهذا ال -ج 

ان يحيل موضوع عدم االمتثال هذا الى  –بدون االجحاف بأي حقوق اخرى قد تكون له  –عندئذ ، يمكن للفريق االخر  

( 60/5)المتعلقة بقرار المجلس و ( 60/6)وفي مثل هذه الحالة ، ال تطبق احكام المادتين ( 60/4)التحكيم بموجب المادة 

 .المتعلقة بالتسوية الودية

    " Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment"(  :المجلس) نقضاء فترة تعيين ا (60/8)

" اذا نشأ أي خالف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد او مما هو ناشئ عنه او عن تنفيذ االشغال ، ولم يكن هنالك وجود 

 : غير ذلك من االسباب، فإنه سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه ، او ل" فّض الخالفات " لمجلس 

 المتعلقة بالتسوية الودية ، و ( 60/5)المتعلقة بقرار المجلس ، وال المادة ( 60/6)ال يتم تطبيق احكام المادة  -أ

 ( . 60/4)يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

60 

  

 الشـــروط الخاصـــة  : الجــزء الثالـث

 

 .خاصة الشروط ال

 .الشروط الخاصة اإلضافية -ب

 .نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات   -ج

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا الجزء     

 .كشروط خاصة للعقد 

إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو     

 " .المواد " يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك 

 

 الشروط الخاصة     -أ

 األحكام العامة 

 صاحب العمل

 المهنــدس

 المقـــاول

 المستخدمون والعمال

 التجهيزات والمواد والمصنعية

 رات وتعليق العمل المباشرة والتأخي

 االختبارات عند اإلنجاز

 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل

 كيل األشغال وتقدير القيمة

 التغيـيرات والتعديالت

 قيمة العقد والدفعات

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول

 المخاطر والمسؤولية 

 التأميـــن 

 المطالبات ، الخالفات والتحكيم 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

61 

 " General Provisions"    األحكام العامة:  الفصل األول

 :الفرقاء واألشخاص  –( 1/1/6)المادة 

 :ما يلي ( 1/1/6/6)يضاف إلى البند 

 " ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " 

 ( :إضافي )  –( 1/1/6/11)البند 

 :الموظف

و يشمل ذلك العاملين , مل أو من يمثله صاحب العملالموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب الع 

 .لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة

 ( 1/1/2/1)البند 

- :يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية  –

 :التاريخ االساسي 

إال إذا تم النص في ملحق عرض  يوماً ( 16)عروض المناقصات بـ  يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع

 .المناقصة على غير ذلك  

 (:إضافي) –( 1/1/2/10)المادة 

 :المدة المعقولة

وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون تبريرها , أينما وجدت, يوما( 16)هي المدة التي ال تزيد عن 

 .لمقبوال من صاحب العم

 :المبالغ والدفعات  –( 1/1/6)المادة 

 :يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة 

 ( :إضافي )  –( 1/1/6/12)البند 

 :الدفعات األخرى 

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية 

ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر وصفاً مفصالً " اآلخرين " االتفاق على دفعها إلى دفعها المقاول أو تم 

لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ، 

يهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظف

المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي / تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 . تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً 

 ( :إضافي )  –( 1/1/6/16)البند 

 :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 مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض 

و نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مستخدميهم النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أ

سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم " موظف " ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي 

الة على المقاول أو المفاوضات التي المزاودة  نفسها أو اإلح/ العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 .تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً 

 :التفسير  -(  1/6)المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

 بحيث يحسب الربح بنسبة" أي كلفة كهذه مع ربح معقول " في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " 

 ( (.ج -14/6)وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة "  ) ة من هذه الكلف% ( 5)  

 :اتفاقية العقد  –(  1/4)المادة 

 :تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية 

حقق على إبرام هذه االتفاقية كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تت" 

 " .بموجب القوانين النافذة 

 " The Employer"  صاحب العمل :الفصل الثاني

 :أفراد صاحب العمل  –(  6/2) المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

ً مماثلة في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ، فإنه يجب تضمين عقود"  هم أحكاما

للتعاون وااللتزام بتوفير إجراءات السالمة ، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود هؤالء المقاولين 

 " .اآلخرين 
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 :الترتيبات المالية لصاحب العمل  –(  6/6) المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

وم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع تكون الترتيبات المالية التي يق" 

خالل مدة اإلنجاز ، إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله 

 " .وخصوصياته األخرى 

 " The Engineer" المهندس         : الفصل الثالث

 :واجبات وصالحية المهندس  –(  2/1) المادة 

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ويتعين  عليه 

 :في األمور التالية  الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطيّاً بذلك

 .إصدار التعليمات بتغيير - 1

 .تمديد مدة اإلنجاز - 6

 .تحديد تعويضات التأخير  

 .الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين - 6

 .إصدار األمر بتعليق العمل - 5

 :استبدال المهندس  –(  2/6) المادة 

- :يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي 

يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر ( 68)هلة ال تقل عن إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل م

وإذا كان للمقاول اعتراض معقول . المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل 

مع  يوماً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل(  16)عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل 

ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب . بيان التفاصيل المدعمة العتراضه

 .العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياً وباتاً 

 ( :إضافية )   –(  2/4) المادة 

 :االجتماعات اإلدارية 

منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على  للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل" 

المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب 

 " .د العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العق

 

 " The Contractor" المقاول   :الفصل الرابع

 :ضمان األداء  –(  6/6) المادة 

 :ة األصلية ويستعاض عنه بالتالي يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الماد

بول إالّ إذا نص يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب الق( 16)يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل "

وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض مناقصته . على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس 

 .ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها

يقدمه المقاول حسب النموذج ينبغي أن يكون ضمان االداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن 

وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما . المرفق بهذه الشروط الخاصة 

وإذا لم يكن الضمان بنموذج . يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة 

يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالً لدى  كفالة بنكية فإنه يتعين أن

 .صاحب العمل 

من قيمة العقد ، أو أن يستبدل بها % 5بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان األداء لتصبح بنسبة 

 %( .5)العقد ، أو تخفيض قيمة ضمان األداء إلى من قيمة % 5بواقع  ( كفالة إصالح العيوب ) ضمان إصالح العيوب 

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى 

بتسلم  وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالً . أن ينجز المقاول األشغال 

ُُ (  68)أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة  ً فإنه يتعين عليه أن . يوما

 ". يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال 

 :المقاولون الفرعيون  –(  6/6) المادة 

 " :المادة " إلى نهاية يضاف ما يلي 

% ( 22)إّن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالها إلى المقاولين الفرعيـين هو 

ً بموجب العقد ، وعلى المقاول أن يرفق  من قيمة العقد المقبولة وفقاً السعار العقد إالّ إذا كان المقاول الفرعي مطلوبا

 ً يبين فيه األعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيـين مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكلعمل سينفذ  بعرضه كشفا

على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود المقاوالت . من قبل أي مقاولفرعي 

م تجاوز النسبة المبينة آنفاً وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الفرعية ، كما يتعين على المهندس التأكد من عد

 .الخصوص 
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فيتم اإللتزام بالنسبة التي يقررها , من قانون مقاولي اإلنشاءات 14في حال العطاءات التي تنطبق عليها أحكام المادة 

 .مجلس الوزراء 

 :إجراءات السالمة  –(  6/8) المادة 

 :تان إلى نهاية المادة تضاف الفقرتان التالي

إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت ، تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السالمة المطلوبة " 

 .وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها , من المقاول 

وفقاً ألحكام كودات " سالمة العامة واألمور المتعلقة بها يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور ال

 .البناء الوطني 

 

 :توكيد الجودة  –(  6/9) المادة 

إذا قرر صاحب العمل أّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيان ذلك في ملحق عرض 

التفاصيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلك فال يكون نظام الجودة المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، وإيراد 

 ً  ..مطلوبا

 :معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها –(  6/60) المادة 

يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها 

ولبعض أنواع التسهيالت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضيح نواحي المسؤولية , ة مفصلة إلى المقاول بصور

 .والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية 

 :األمن في الموقع  –(  6/66) المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين الموجودين  إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية" 

 .في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية 

 ( :إضافية)االشغال المؤقتة  –(  6/65) المادة 

 :األشغال المؤقتة 

يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصيانتها وتشغيلها ، في - أ

 .ول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية جد

 .كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها - ب

 " Staff and Labour" المستخدمون والعمال   :الفصل السادس

 :تعيـين المستخدمين والعمال   –(  4/1) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

ى المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية يتعين عل" 

 " .المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم 

 :ساعات العمل  –(  4/5) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

لمدة ثماني ساعات عمل ( السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس : ) تكون أيام العمل خالل األسبوع " 

 " .يومياً بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية 

 : مناظرة المقاول  –(  4/8) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

مكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ، ي" 

 " .اللغة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  

 :مستخدمو المقاول  –(  4/9) المادة 

 .لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية

 

 ( :إضافية )   –(  4/16) المادة 

 :مقاومة الحشرات والقوارض - أ

يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في الموقع من 

لوقاية المناسبة ضدها كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  ا. أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة 

 .لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات 

 :حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية - ب

قيام يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو يتغاضى عن 

 .عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع 
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 :حظر استعمال األسلحة - ج

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعها القانون ، 

خدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومست

. 

 :احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية - د

 .على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها 

 " lant, Materials and WorkmanshipP " التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية :الفصل السابع

 :طريقة التنفيذ  –(  7/1) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو " 

دول المصدر " تزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االل

 "  Eligible Source Countries" المؤهلة 

 :االختبار  –(  7/6) المادة 

بما فيها ) إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد 
 .أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز (  صة والعامة المواصفات الخا

 " Commencement, Delays and Suspension" المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  : الفصل الثامن

 :مدة اإلنجاز  –(  8/6) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو  وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب" 

 " .في الشروط الخاصة اإلضافية  

 :برنامج العمل  –(  8/2) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

 .ديمهامه إشعار المهندس بضرورة تقيوماً من تاريخ تسل( 16)يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدّلة خالل " 

 :تعويضات التأخير  –(  8/7) المادة 

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال 

 .وكيفية احتسابها في حالة التراكم 

 ( :إضافية)  –(  8/12) المادة 

 :مكافأة اإلنجاز المبكر 

مكافأة اإلنجاز المبكر حسب ما " دعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة  إذا كانت حاجة صاحب العمل تست

وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية , في ملحق عرض المناقصة " هو منصوص عليه 

. 

 

 " Tests on Completion"   االختبارات عند اإلنجاز  :الفصل التاسع

 :التزامات المقاول  –(  9/1) المادة 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم األشغال ،  وإذا " المواصفات " يتعين أن ينص في " 

الحسبان أّن بعض كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإن ّ متطلبات االختبارات يجب أن تأخذ في 

 " .أجزاء األشغال غير مكتملة 

 "   Over -Employers Taking" تسلم األشغال من قبل صاحب العمل :الفصل العاشر

 :تسلم األشغال وأقسام األشغال   –(  10/1) المادة 

- :ا بما يلي إلى نهاية المادة ويستعاض عنه..... ( يتعين على المهندس ) تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ 

، وبحيث " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها - أ

المطلوبة " االختبارات عند اإلنجاز"يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت 

على أن يرفق ( وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) المهندس بذلك  بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر

 .بهذا األشعار تعهداً منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب 

 .ر شهادة تسلم األشغال ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى المهندس إلصدا 

يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه ( 16)يقوم المهندس خالل    -ب

، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد أنجزت وأنها في ( وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ) إلى صاحب العمل خالل هذه المدة 

أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل  وضع قابل للتسلم ،
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إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول 

 لدى المهندس 

ً األنفة الذ( 16)وفي حال انقضاء مدة )  كر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل يقوم يوما

صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من المقاول باستكمال 

 ( .االعمال تمهيداً الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم 

الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها وأنها ) يوما من تسلمه تقرير المهندس ( 61)ل  يقوم صاحب العمل خال  –ج 

على أن ال يتجاوز يوماً المشار اليها اعاله ( 16)بعد انقضاء مدة الـ بتشكيل لجنة تسلم األشغال ( في وضع قابل للتسلم 

وفي أثناء , المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال  ويبلغ( ويكون المهندس أحد أعضائها )   –عدد أعضائها عن سبعة 

 .ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل مهمة اللجنة

ها ، فعند( ج)يوما المحددة في الفقرة ( 61)في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ 

مع التزام المقاول التام باستكمال ( 10/1/ب)وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه 

 .جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد

ومن ثم تقوم  أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ،( 10)تقوم اللجنة خالل - د

، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل من  بإعداد محضر تسلم األشغال

( 68)صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد التقرير خالل مدة أقصاها 

آنفاً ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس المشار اليه  يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة

 .أعاله ( ب ) في الفقرة 

/ أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم األشغال ( 7)يتعين على المهندس خالل - هـ

ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيوب ، كما يتعين محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، 

على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاً باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن 

 .ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب 

أيام من تاريخ توقيع (  7) ه أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل يحق للمقاول إبداء مالحظات- و

 .مر وتقديم تنسيبه إلى صاحب العملالتقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األ

  ILITYBDEFECTS LIA المسؤولية عن العيوب :الفصل الحادي عشر

 "Performance Certificate":داء شهادة اال( 11/9)المادة 

 : إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة

 (.وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة) 

 "   Measurement and Evaluation"كيل األشغال وتقدير القيمة: الفصل الثاني عشر

 :تقدير القيمة   –(  61/2) المادة 

- :من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي ( أ ، ب ) تلغى الفقرتان 

من الكمية المدونة في جدول الكميات أو % ( 60) إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن - أ

% 1ة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز في أي جدول مسعّر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحد

 من قيمة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو 

- ب

 ، و" الثالث عشر " إّن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل    -1

 في العقد ، وأنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند -  6

أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ، أو أّن - 2 

 .العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه 

ور الموصوفة  في يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األم

 .أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها ( أو  ب / أ  و) الفقرتين 

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ 

 .ذات عالقة  العمل ، مضافاً إليها ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى

وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة 

- :مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي 

 كمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على ال- أ

 .في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالً - ب

 "   Variations and Adjustments"التغيـيرات والتعديالت :الفصل الثالث عشر

 :التعديالت بسبب تغير التكاليف   –(  12/8) المادة 

 إلى نهاية المادة ، ويستعاض عنه .... ( يتم احتساب التعديل ) الفقرة الثالثة والتي تبدأ بـ يلغى النص األساسي من 

- :بما يلي 

- :يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقاً لألسس التالية  
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في صلب األشغال الدائمة  إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل- أ

بعد موعد التاريخ األساسي فإّن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات حساب  والواردة في جدول بيانات التعديل

- :أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاً لما يلي 

 أو / رة من قبل الدولة وعلى قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسعّ " إذا تم التغيـير بناء -1

بعد األخذ برأي إحدى اللجان الفنية " وزارة األشغال العامة واإلسكان " على النشرات الدورية التي تصدرها " بناء -6

الطرق ، االبنية ، الكهرباء ، الميكانيك ، المياه والصرف ) الدائمة المختصة لكل مجال من مجاالت المقاوالت الرئيسية 

بالنسبة ألسعار المواد غير المسعّرة من قبل الدولة يتم تكليفها من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان  وذلك( الصحي 

- :ويكون أحد أعضائها مندوباً عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي 

-   ً فيها تاريخ تغيـّر  أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المصنعة محلياً حسب فترات التغير في االسعارمبينا

 .األسعار استناداً إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد 

ً فيها تاريخ تغيـير  - أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المستوردة من خارج المملكة حسب النشرات مبينا

الرسمية مثل البيانات الجمركية أو االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ أو  األسعار استناداً إلى المعلومات المقدمة من الجهات

 .غيرها من البيانات 

، يتم التعديل في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو النقصان  من الشروط العامة( 12/8)بالرغم مما ورد في المادة -2

يضاف الى أو يحسم من المقاول فرق أسعار المواد   بحيث إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

 .الناجم عن تغيّر األسعار 

 أنفاً وكذلك الفقرة ( 12/7)على أن ال يشمل هذا التعديل في السعر أي فرق ناتج عن تطبيق المادة 

 .الحقاً ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان ( ب – 12/8)

أعاله والمشمولة بالتعويضات بما يتناسب ( أ)تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل المقصودة بالفقرة  يتم-

 .وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة 

بل الدوالر االمريكي او اليورو مما يعلنه إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان مقا-ب

البنك المركزي في المملكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عن البنك المركزي عن تلك االسعار المعلنة قبل يوم واحد من 

 آخر موعد اليداع العروض  ، فيتم تعويض المقاول أو الحسم منه فرق اسعار تبادل الدينار مقابل الدوالر األمريكي أو

اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات التي تدخل في صلب األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق األجنبية ، 

- :ويقتضي في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني 

 .عتباراً من التاريخ االساسي اليداع العروض من القيمة األساسية لسعر التبادل ا% 6أن ال يقل التغيّر في السعر عن -1

أن يتم حصر كميات المواد المحّضرة في الموقع ويتم احتساب التغيّر في االسعار لغايات الحسم او التعويض عن -6

مواد الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ تغيّر سعر تبادل العملة وبحيث ال يدفع فرق للفاقد أو اإلضافات في تلك ال

 .أو التجهيزات اآللية 

 .ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح - 2

%  0,5ال يحسب أي أثر لتغيّر السعر في أي مادة تقل قيمة بند األشغال المتعلق بها في جدول الكميات عن - 6

 " .قيمة العقد المقبولة " نصف بالمائة من 

من استحقاقاته " أعاله على أي مقاول يتقاضى جزءا( ب ) عليها في الفقرة  ال تطبق التعويضات المنصوص- ج

 " .بالعمالت األجنبية 

إذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمة لتشغيل معدات المقاول في األشغال المستخدمة في المشاريع اإلنشائية - د

روض  فيتم تعديل أسعار بنود العقد ذات الصلة عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع الع

بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادالت يصدرها وزير األشغال العامة واإلسكان بناًء على تنسيب 

 .من هذه المادة ( 6-أ)اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة 

ريخ االساسي ، إذا تغيرت أسعار اإلسفلت المستخدمة في المشاريع حول التا( أ)بالرغم مما ورد في الفقرة - هـ

اإلنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض ، فيتم تعديل اسعار بنود العقد ذات الصلة بالزيادة او النقصان 

 . حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان 

على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتوريد المحروقات الموردة للمشروع لغايات ( د ) لفقرة  تطبق ا- و

 .تنفيذ األشغال 
(1)

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشائية الرئيسية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة إلنجاز األشغال، - ز 

.المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار
 

تم تعديل الفقرة ( 1)ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  64/6/6016تاريخ ( 4/11/1/6956)التعديالت بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  –( 12/8)من المادة ( ز)

 "   Payment Contract Price and"قيمة العقد والدفعات عشر :الفصل الرابع

 :الدفعة المقدمة   –(  16/6) المادة 

 :تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها 

يتم عنده  إلى ذلك الوقت الذي" وتنتهي بـ ...... " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة " تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ 

  :بالكامل ويستعاض عنها بالتالي " الدفعة المقدمة " استرداد 

  :يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  

 " .من قيمة كل شهادة دفع % 60تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة " 
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- :ما يلي " المادة " يضاف إلى نهاية هذه 

من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول % 5سط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة يتم صرف الق

 .تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس 

غراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة أل" 

 . " مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول

 :تقديم طلبات الدفع المرحلية   –(  16/2) المادة 

- :يضاف إلى نهاية المادة ما يلي 

 " .م الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقد" 

 :الدفعات المتأخرة   –(  16/8) المادة 

- :تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي 

ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول %( 5)تحسب نفقات التمويل بنسبة " 

 " .لمدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها المحاكمات ا

 :رد المحتجزات   –(  16/9) المادة 

- :يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي 

من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة % ( 50)إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال 

 .صى المحدد في ملحق عرض المناقصة من الحد األق%( 40) المحتجزات إلى 

بعد تسلم األشغال وعند تقديم ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ) يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة 

 ( .كفالة إصالح العيوب ) ضمان إصالح العيوب 

 ( :عند تسلم األشغال ) كشف دفعة اإلنجاز   –(  16/10) المادة 

 :مادة يضاف الى ال

 ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراراً بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط 

 (. 10 –ج )نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم ) 

 :المخالصة   –(  16/16) المادة 

 ( :ضمان األداء ) يضاف ما يلي بعد مصطلح 

 ( .لعيوب ، حسب واقع الحال أو ضمان إصالح ا) 

 Suspension and Termination by"تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول :الفصل السادس عشر

Contractor   " 

 :حق المقاول في تعليق العمل   –(  14/1) المادة 

- :المادة ويستعاض عنها بما يلي  تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه

، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد ( 16/4) هندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة إذا اخفق الم" 

( 61) بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن –، فإنه يجوز للمقاول ( 16/7) الدفعات المستحقة للمقاول عمالً بأحكام المادة 

ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة المستحقة ( نفيذ أو أن يبطئ عملية الت) يوماً إلى صاحب العمل أن يعلق العمل 

 " .حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور 

 إّن إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 

 ( . 14/6) ، وال بحقه في إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ( 16/8)

إذا تسلم المقاول الحقاً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن 

 .يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً 

 :تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

من العقد أن يعلم صاحب العمل ( 16/2) طلب شهادة الدفعة بموجب المادة  أيام من تاريخ تقديم( 2)على المقاول وخالل 

 .إلى المهندس "  شهادة الدفعة " عن تاريخ تقديم طلب  

 :إنهاء العقد من قبل المقاول   –(  14/6) المادة 

في السطر الثاني ( و ، ز) ان ، تعدّل الحالت( و  –أ ) وترقم الفقرات المتبقية من . من حاالت إنهاء العقد ( أ)تلغى الفقرة 

 ( .هـ ،  و ) والعشرين إلى 

 "   Risk and Responsibility"المخاطر والمسؤولية : الفصل السابع عشر

 :تضاف المواد التالية في نهاية الفصل 

 ( :إضافية )   –(  17/7) المادة 

 :الضمان اإلنشائي للمشروع 

من القانون ( 791– 788) لضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن ا

 .المدني األردني 

 ( :إضافية)   –( 17/8)المادة 

 :استعمال المواد المتفجرة 
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ينبغي على المقاول اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة 

كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته  المختصة في

 .الواردة في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها 

لذلك، وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات  ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة 

العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن  كما عليه أن يطلع 

تفجير، مع العلم المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال ال

ً للقوانين واألنظمة والتعليمات  أّن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقا

 . المتعلقة بالتفجيرات 

 ( :إضافية )   –(  17/9) المادة 

 :الرشوة 

لرشوة بأي شكل من أشكالها ألي من جهاز إّن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم ل

 ً ً " صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سببا إللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها " كافيا

ح المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي عمولة أو هدية تمن

ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل في األشغال ، أو على مستوى 

المصنعية ، أو للحصول على أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي 

 . لك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذ

 :الدفعات األخرى   –(  17/9/1) المادة 

" الدفعات األخرى " لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع - أ

وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها  والتي تم دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم

سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو 

دة المزاو/ وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 .نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعالً 

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على  

 .ريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث أوالً سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتا

ً من ( أ ) يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة - ب من هذه المادة أن يتخذ أيا

 :اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره 

 .من العقد (  15/6)  أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة- 1

 .أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى - 6

ً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر - 2 أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا

 .لة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القاب

أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه ( د ) مع مراعاة الفقرة   

 .مجموع مبالغ الدفعات األخرى (  ضعفي ) لن يتجاوز ( ب ) الفقرة 

قيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفا- ج

أعاله على أن ال تقل هذه المواد في ( ب)و ( أ ) المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات 

بتنفيذ أحكام هذه شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول 

المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب 

 .العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد 

ص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا ال يجوز ألي شخ- د

كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي 

 .ي المملكةنين واألنظمة النافذة فحقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوا

 . يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد - هـ

 :الدفعات الممنوعة   –(  17/9/6) المادة  

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع - أ

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول " ات الممنوعة الدفع" أي من 

أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، إلى صاحب العمل 

النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال وذلك على  بغض" موظف " ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي 

المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو / سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 . المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً 

تقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم ب 

موظف " وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي 

 .فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه " 

ً من ( أ ) لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة  يحق- ب من هذه المادة أن يتخذ أيا

 .اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره 

 .من العقد (  15/6) أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة - 1
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 .مبلغ الدفعات الممنوعة ( ضعفي ) هذا العقد مبلغاً يساوي  أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب- 6

مبلغ الدفعات األخرى ويقر ( ضعفي ) أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي - 2

 . المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة 

ب ) أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة ( د ) مراعاة الفقرة مع 

 .لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة ( 

ستشارين يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو الم- ج

على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن ) أعاله ( ب ) و ( أ ) فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات 

شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد ( نصوص الفقرتين المشار إليهما 

ين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل مباشرة بحق أي من هؤالء المقاول

 .على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد 

أي من الدفعات الممنوعة ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على - د

إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن ّ حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي  باإلضافة 

 . إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة

 .بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد يبقى نص المادة أعاله - هـ

 "  Insurance" التأمين :الفصل الثامن عشر

 :المتطلبات العامة للتأمينات   –(  18/1) المادة 

- :ما يلي " المادة " يضاف إلى نهاية هذه 

ً ينص على المسؤوليات يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين -  شرطا

 .(Cross Liabilities) المتقابلة  لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين 

 :التأمين على األشغال ومعدات المقاول   –(  18/6) المادة 

- :ما يلي " المادة " يضاف إلى نهاية هذه 

 " .من قيمة العقد المقبولة %( 115) إلضافات المتحققة عليها بما يعادل تعتبر القيمة االستبدالية وا" 

 "  Claims, Disputes and Arbitration" المطالبات ، الخالفات والتحكيم :الفصل العشرون

 :تعيـين مجلس فض الخالفات   –(  60/6) المادة 

 ويستعاض عنها( من الشروط العامة نافذاً ) بـ  وتنتهي( يمكن انهاء تعيين ) تلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ 

- :بما يلي  

وما لم " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين 

- :تنتهي( بما في ذلك كل عضو فيه ) يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس 

يوماً من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف محال الى المجلس ( 40)بعد - أ

 للنظر فيه ، او 

ً من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى المجلس ( 20)بعد - ب يوما

ويتعين على . اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك ( روط العقد بموجب ش) ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول 

 .المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة 

عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار - جـ

 . بدل االستبقاء الى النصف  بالعيوب، ففي هذه الحالة يتم تخفيض

- :في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي 

 .مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد ( 1.5)اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن  .1 

 .الثة اعضاء مليون دينار ، يُشَكل المجلس من ث( 1.5" )قيمة العقد المقبولة " اذا تجاوزت  .6 

 ( .أ و ب ) أو على الرغم مما ورد في الفقرتين           

 Arbitration: التحكيم   –(  60/4) المادة 

ويستعاض عنها ( ( 1/6)بلغة االتصال المحددة في المادة ) وتنتهي ( ما لم يكن قد تم ) تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ 

- :بما يلي 

 -مما لم يصبح نهائياً وملزماً  -بشأنه " المجلس " ية الخالف ودياً ، فإّن أي خالف حول قرار ما لم يكن قد تمت تسو" 

- :تتم تسويته نهائياً  بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي 

ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم )تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم األردني النافذ - أ

 (.أخرى

 تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، و- ب

 ( . 6/  1) تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة - ج

 "  : المجلس" انقضاء فترة تعيـين   –(  60/8) المادة 

- :لتصبح كما يلي ( أ ) تعدل الفقرة 

 .والمتعلقة بقرار المجلس ( 60/6)لمادة ال يتم تطبيق ا -أ

- :من هذه المادة لتصبح كما يلي ( ب ) تعدّل الفقرة 
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يحق الي من الفريقين احالة الخالف الى التحكيم بعد محاولة التسوية الودية وكما ( 60/5)بالرغم مما ورد في المادة   -ب

 ( . 60/5)هو مشار اليه في المادة 
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 فيةالشروط الخاصة اإلضا -ب

 Supplementary Particular Conditions ة      الشروط الخاصة اإلضافي -ب

 .وصف المشروع موضوع هذا العطاء   *

 : متنزه المدينة في العقبةمشروع 

 

م 684010احة القطعة س الشمالي في حي جدول االحياء  مسحوض الكن 15يقع المشروع في محافظة العقبة على قطعة رقم 
6 

و يضم 

 :على النحو التالي باالضافة الى اعمال خارجية و اعمال الكتروميكانيك و التشطيبات دد محدود من المبانيعلى ع

 : مبنى االدارة

م662.26)بمساحة إجمالية قدرها  الطابق االرضي -1
6

 :شمليو( 

 .  وحدات صحية، درج دائري، مستودعات،  مصعد، 8مكاتب عدد بهو، مدخل رئيسي، مدخل ثانوي، 

م621.75)بمساحة إجمالية قدرها  االول الطابق -6
6

 :شمليو( 

 . 6، درج دائري،  مصعد، مستودع، مافتيريا، و مكاتب عدد مكتب مدير اداري، مكتب للسكرتارية، قاعة لالجتماعات 

 

 

 : من باإلضافة إلى األعمال الخارجية مكونة

موزعة في القطعة حسب المخطط العام  2مبنى للحمامات عدد -أ 
 

ممرات  -ب 
 

بة رئيسيةبوا -ج 
 

( بوابات ثانوية) 5بوابات عدد  -د 
 

و نوافير عناصر مائية -ه 
 

ارصفة -و 
 

ساحات -ز 
 

مواقف للسيارات  -ح 
 

 و اكشاكاسوار ومظالت  -ط 

 وغيرها ونباتات اشجار -ي 

 نظام ري متكامل -ك 

 خزانات مياه -ل 

 مدرج خارجي  -م 

 حديقة للطفال  -ن 

 مقاعد خارجية -س 

 مشارب للمياه -ع 

 مالعب خارجية -ف 

 

 ( .إن كان مطلوباً ) د الجودة نظام توكي  –(  9/  6) المادة   *

 6حسب ملحق عرض المناقصة ج

 اليوجد.معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها  –(  60/ 6) المادة   *

يجب تحديدها )يوماً الى ( 66)بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة  –مباشرة العمل   –(  1/  8) المادة   *

 ( .قبل إحالة العطاء

 مدة اإلنجاز   –(  6/  8 )المادة   *

 6حسب ملحق عرض المناقصة ج

 .تعويضات التأخير   –(  7/  8) المادة   *

 6حسب ملحق عرض المناقصة ج

 .بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة 

 :يجب على المقاول مراعاة األمور التالية  *

 :مات عامة التزا- أ

 .العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع - 1

 .ألي غرض غير تنفيذ األشغال ( الموقع ) عدم استعمال - 6
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 .تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير - 2

وزرع بااديل لمااا لاام يصاارح لااه باقتالعااه وإعااادة المحافظااة علااى األشااجار والمااروج والسااياجات بشااكل مالئاام ، - 6

 .السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس 

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلاى المقااول أن يقاوم باالتصاال معاه ، وعمال الترتيباات - 5

 . لى حسابه الخاص الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وع

 :ضبط وإدارة العمل - ب

 .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع - 1

أن يعد سجالً خاصاً باألحوال الجوياة ، يساجل فياه درجاات حارارة الهاواء القصاوى والادنيا ، والرطوباة ، ومعادّل - 6

 .لهطول لكل يوم هطول األمطار بالمليمترات وساعات ا

 .أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير - 2

 .في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالً لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالً بأول - 6

والحجام وبالشاكل الاذي يتفاق ماع  الفتاات تباين اسام المشاروع ، واسام صااحب العمال ، وبالعاددالأن يزود الموقاع ب- 5

 .المهندس عليه 

فاااي حالاااة رفاااض المهنااادس أو مسااااعد المهنااادس لماااادة أو عمااال ماااا فيجاااب علاااى المقااااول قبااال البااادء بتصاااحيح - 4

الوضاااع أن يقااادم مقترحاتاااه باإلعاااادة أو التصاااحيح إلاااى ممثااال المهنااادس أو المهنااادس ، وذلاااك لتالفاااي تكااارار 

 .الخطأ 

 فعلياااه أن يااازوده بمشااارف ذي خبااارة لتأدياااة المهاااام / جهياااز مختبااار للماااواد فاااي الموقاااع إذا كاااان مطلوباااا مناااه ت- 7

 :التالية 

 االشراف على أخذ العينات وحفظها حسب االصول  .1

 اجراء الفحوصات المخبرية الالزمة .6

 تقديم تقرير بالنتائج مقرون بمطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة .2

 ن كامل الفحوصات المخبريةعمل كشوف يومية واسبوعية وشهرية تتضم .6

 االحتفاظ بسجل الفحوصات المخبرية .5

 :ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد - ج

 :الممارسة الجيدة- 1

إذا لااام يكااان قاااد حااادد وصاااف كامااال لماااادة أو مناااتج أو مصااانعية ، فإناااه مااان المفهاااوم أن تكاااون تلاااك الماااادة أو 

أن يسااتنتج ماان مضااامنيه منطقياااً لممارسااات التنفيااذ الجياادة  ، بمااا العماال مالئمااة ألغااراض العقااد أو مااا يمكاان 

 .في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها 

 :المواصفات القياسية - 6

أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم (  B. S.S) أو (  A.S.T. M) إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل 

 .المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس شهادة

 :المواصفات المقيدة  - 2

إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك المصدر 

 .العمل الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب 

 :عالمات مرافق الخدمات المخفية - 6

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات 

 .مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها 

 :العاملة المحلية  استخدام األيدي- د

 :المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية - 1

في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة - أ

 .وزارة العمل المسبقة 

ن مهما كانت األسباب وعلى أن يلتزم عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـي   -ب

 .المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط 
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إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريراً - ج

هذه األمور ورفع بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل 

تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها 

- :وتشكل على النحو التالي 

 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيساً 

 وعضوية السادة 

 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 الحكومية   مدير عام دائرة العطاءات

 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين

 .وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع

 :المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية - 6

 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 

المشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو باالنفراد يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين ب - 

 .إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 

وفاااي حالاااة تنفياااذ المشاااروع مااان قبااال مقااااولين غيااار أردنياااـين فيجاااب االلتااازام مااان قبااال هاااؤالء المقااااولين  -

قاااادرة ماااان مجمااااوع العمالااااة الماااااهرة المطلوبااااة والم%( 70)بتشااااغيل عمالااااة أردنيااااة ال تقاااال نساااابتها عاااان 

تقاااديراً حقيقيااااً بموافقاااة وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان ، علاااى أن ال يسااامح بتشاااغيل أي عااادد مااان العماااال 

 .األجانب العاديـين غير المهرة 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء - 2

من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل " زءاواعتباره ج 1990لسنة ( 4)رقم 

 :المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية 

ً على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها - أ ( 7)إنذار المقاول المخالف خطيا

 .سبعة أيام 

 .نبية المخالفة المستخدمة في المشروعفرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األج -ب

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني األردني - 6

 .بحدها األدنى 

 .على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال - 5
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 مطلوبة من المقاولمعلومات  

 ( :جهاز المقاول المنفذ ) ممثل ومستخدمو المقاول  *

على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد أدناى، وبحياث يكاون الجهااز متفرغااً للعمال فاي الموقاع طيلاة مادة تنفياذ المشاروع وان 

و كليهمااا علااى مشاااريع مماثلااة للمشااروع تكااون لديااه المااؤهالت والخباارات المدونااة أدناااه فااي مجااال اإلشااراف أو التنفيااذ أ

موضاوع العطااء وعلااى المقااول أخاذ موافقااة المهنادس وصااحب العماال علاى هاذا الجهاااز قبال تعييناه وفااي حالاة عادم قيااام 

المقاول بتعيين أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه يحق لصاحب العمل حسم المبالغ الشهرية المبيناة إزاء اسام كال 

 :ن تصويب الوضعمنهم لحي

( 60)مديرا للمشروع مهندسا بصفته وكيال مفوضا بمؤهل في الهندسة المدنية او المعمارياة وبخبارة ال تقال عان  -1

سنة في مجال اإلشراف أو التنفياذ أو كليهماا علاى أعماال مشاابهة وبحياث يكاون مفوضاا خطياا مان قبال المقااول 

ة علاى تنفياذ األشاغال وبتفارغ كامال وعلاى ان يكاون بادوام لتلقي التعليمات مان المهنادس أو مان يمثلاه والمنااظر

ً / ديناار ( 6000)الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعياين مان مساتحقات المقااول )كامل في المشروع  -شاهريا

ً  الفيفقط   (.دينار شهريا

نفيااذ أو فااي مجااال اإلشااراف أو الت واتساان( 10)بمؤهاال فااي الهندسااة المدنيااة وبخباارة ال تقاال عاان  مهناادس موقااع -6

الراتب الذي سيحسم في حال )كليهما على أعمال مشابهة وبتفرغ كامل وعلى ان يكون بدوام كامل في المشروع 

ً / دينار ( 1200)عدم التعيين من مستحقات المقاول  ً ة ئوثالثما الففقط -شهريا  (.دينار شهريا

فاي مجاال اإلشاراف أو التنفياذ أو  تواسان( 15)وبخبارة ال تقال عان  الكهربائيةبمؤهل في الهندسة  مهندس موقع -2

الراتب )ابتداًء من بداية العمل كليهما على أعمال مشابهة وبتفرغ كامل وعلى ان يكون بدوام كامل في المشروع 

ً / ديناار ( 1500)الذي سيحسم فاي حاال عادم التعياين مان مساتحقات المقااول  ديناار ة ئماوخمسا الاففقاط -شاهريا

 ً  (.شهريا

فاي مجاال اإلشاراف أو التنفياذ أو  واتسان( 15)وبخبرة ال تقل عن  الميكانيكيهي الهندسة بمؤهل ف مهندس موقع  -6

الراتب )ابتداًء من بداية العمل كليهما على أعمال مشابهة وبتفرغ كامل وعلى ان يكون بدوام كامل في المشروع 

ً / ديناار ( 1500)الذي سيحسم فاي حاال عادم التعياين مان مساتحقات المقااول  ديناار ة ئماخمساالاف و فقاط-شاهريا

 ً  (.شهريا

،  وبخباارة مماثلااة ألعمااال ( معماااري/ ماادني)مراقااب فنيااا لألبنيااة بمؤهاال كليااة جامعيااة متوسااطة اختصاااص  -5

الراتااب الااذي )ساانوات فااي مجااال اإلشااراف أو التنفيااذ أو كليهمااا ( 10)المشااروع موضااوع العطاااء ال تقاال عاان 

ً / دينار ( 800) سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول  ً  ةئثمانمافقط  -شهريا  (.دينار شهريا

،  وبخبارة مماثلاة ألعماال المشاروع ( معمااري/ مادني)بمؤهل كلية جامعية متوسطة اختصاص حاسب كميات   -4

الراتاب الاذي سيحسام فاي حاال )في مجاال اإلشاراف أو التنفياذ أو كليهماا  ةسن( 15)موضوع العطاء ال تقل عن 

ً / دينار ( 1500) ول عدم التعيين من قبل المقا ً  ألف وخمسمائةفقط  -شهريا  (.دينار شهريا

،  وبخبارة مماثلاة ألعماال المشاروع ( يكانياكم/ كهرباء)اختصاص  دبلوم كلية مجتمعمراقب فنيا لألبنية بمؤهل  -7

الراتب الذي سيحسم فاي حاال )سنوات في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما ( 10)موضوع العطاء ال تقل عن 

ً / دينار ( 800) دم التعيين من قبل المقاول ع ً  ةئثمانمافقط  -شهريا  (.دينار شهريا

سانوات فاي مجاال ( 10)،  وبخبارة مماثلاة ألعماال المشاروع موضاوع العطااء ال تقال عان  مساح بادوام جزئاي -8

/ دينااار ( 800) الراتااب الااذي سيحساام فااي حااال عاادم التعيااين ماان قباال المقاااول )اإلشااراف أو التنفيااذ أو كليهمااا 

 ً ً  ثمانمائةفقط  -شهريا  (.دينار شهريا

شااريطة أن ال يكااون الوكياال المفااوض أو أي ماان جهاااز المقاااول المنفااذ المعااين للمشااروع مقاااوالً آخاار مصاانفاً لاادى دائاارة 

 .العطاءات الحكومية

 

 

 :مالحظة

المقاول المنفذ  وفي حالة تخلف يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز 

المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل 

 .المتغيبين حسب تقديرات المهندس هؤالء األفراد غير المعينين أو 

 .تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه  *

 فئة التصنيف     اسم المقاول                

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الميكانيك

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الكهرباء 

مهندسين األردنيـين على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة ال *

تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات ( حسب النموذج أدناه ) والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين 

الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقاً ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة 
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قبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق العطاء عليه و

 .للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها 

 

 النموذج

 دير عام دائرة العطاءات الحكوميةعطوفة م

قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقاً ألحكام قانون ........................... ..............يرجى العلم بأّن المقاول السادة 

 .المعمول به .................. .............................................

 .نقيب المهندسين األردنيـين 

 .أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين 

 ( . Warranty) اإلقرار بضمان عيوب التصنيع  *

لضمان  كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمليتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

يوماً من تاريخ تسلم األشغال (  720) أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة 

مل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها وبحيث تش

 .يوماً من تاريخ تسلم األشغال(  720) عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياً أو أجنبياً ولمدة 
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 :ملحق الشروط الخاصة االضافية

 :المخططات و المواصفات .1

على ان يؤمن المقاول الى المهندس المشرف منذ اليوم األول للمباشرة بالعمل وطيلة مدة تنفيذ المشروع وعلى  .1.1

دة ضمن المواصفات الفنية دحسابه الخاص نسخة كاملة من المواصفات المطلوبة العمال هذا العطاء والمح

 .والخاصة  لتعود ملكية هذه المواصفات بعد ذلك لصاحب العمل

لمقاول تأمين نسختين كاملتين من مخططات و وثائق المشروع في الموقع باالضافة الى نسخ الكترونية على ا .1.6

 .من هذه الوثائق

 Work)على المتعهد قبل المباشرة بالعمل على تقديم مخططات :  Shop Drawingsالمخططات التفصيلية  .1.2

Shop Drawings  )تفصيليـة وتوضيحيـة للمساعدة في  ويكون المقاول مسؤوالً عن رسم وتجهيز مخططـات

التنفيذ وبمقياس الرسم الـذي يحـدده المهنـدس ويقوم المهندس بتدقيـق هـذه المخططات، وإذا لزم طلـب التعديل 

عليهـا ، وعلى المقـاول أن يعدل عليهـا حتى يقبلهـا المهندس ليتم توقيعهـا من المهندس والمقاول وتـؤرخ وترقم 

يتجزأ من وثائق العطاء وسيكـون ذلك مع ما يلـزم من مهندسين ورسامين ومواد ومخططات  وتعتبـر جزءاً ال

حيثما  (Bar Bending Schedule)مطبوعة على نفقة المقاول الخاصة مع التأكيد على جداول تفريد الحديد 

وعينات ( لكاتالوجاتا)وعلى المقاول تقديم المعلومات والوثائق .  يلزم ويكون جميع ذلك قبل الشروع بالتنفيذ

العتماد المواد واألعمال المنوي تنفيذها الى المهندس قبل فترة كافية ( Submittals)المواد الالزمة   

 .لمراجعتها والموافقة عليها قبل البدء بطلبياتها أو بتحضيراتها أو العمل بها

واسطة جهازه الخاص وعلى على المقاول أن يقوم وب: As Built Drawingsالمخططات حسب ما تم تنفيذه  .1.6

حسابه الخاص بعمل مخططات خالل التنفيذ ألي تغيير قد يحدث في المشروع مطابقة لما تم تنفيذه تماماً وأوالً 

بأول وألي موقع وأن يحتفظ بهذه المخططات بعد تدقيقها واعتمادها من المهندس وبعد أن تؤرخ وترقم وتعنون 

ً أن ( 15)خالل مدة حتى انتهاء المشروع ، وعلى المقاول  ً اوليا ً من تسليم المشروع تسليما خمسة عشر يوما

ونسخة   Blue Printباإلضافة الى ثالث نسخ ( Tracing)يجهز ويسلم نسخة من مجموعة مخططات شفافة 

إلى المهندس ليقوم بدوره بتسليمها لصاحب العمل ، وإذا امتنع ( CD)الملفات االلكترونية على قرص مدمج 

ال يتم . أو تأخر عن ذلك فللمهندس الحق بانجاز هذه المخططات وحسم تكاليفها من استحقاقات المقاول المقاول

 . صرف فاتورة المقاول النهائية قبل تقديم هذه المخططات واعتمادها

 As Built) على المتعهد أن يقدم للمهندس المشرف عند االنتهاء من العمل مخططات :مخططات الصيانة .1.5

Drawings )  تكون هذه المخططات مطابقة لما تم تنفيذه في الموقع وبجميع التفاصيل وذلك ألغراض الصيانة

ويجب على المهندس المشرف متابعة عملية إنجاز واستالم واعتماد هذه المخططات المنجزة من قبل المقاول 

ن المقاول تسليم نسخة حسب تقدم مراحل العمل أول بأول ودون انتظار عملية االستالم النهائية ، ويطلب م

لصاحب العمل من مخططات الصيانة قبل عملية (  CD )ونسخة إلكترونية على أقراص ( سيبيا)أصلية 

 .االستالم النهائية وال يعتبر المشروع قابال للتسليم قبل تقديم هذه المخططات

 :وثائق المشروع و سجالت الموقع و التقارير  .6

ة كاملة من المواصفات المذكورة أعاله الى المهندس المشرف منذ اليوم على المقاول وعلى حسابه الخاص نسخ .6.1

 األول للمباشرة بالعمل وطيلة مدة تنفيذ المشروع لتعود بعد ذلك ملكيتها لصاحب العمل

يدون ويحفظ فيها ( يوافـق على شكلها وصياغتها المهندس ) على المقاول أن يحتفظ بسجالت خاصة يومية  .6.6

وعدد العاملين لكل يوم ولجميع التخصصات واآلليات والمعدات والتجهيزات ، وكذلك  التقارير والمذكرات

مع ما يلزم ذلك )المواد الواصلة للموقع والزوار الرسميين وأحوال الطقس ومعدل هطول االمطار بالمليمترات 

ئق للمهندس باإلضافة الى أية أحداث اخرى يطلبها المهندس وان يقدم هذه السجالت والوثا( من مقاييس

باإلضافة الى سجل خاص يحتفظ فيه بجميع المذكرات .  لإلطالع عليها شهرياً أو حسب طلب المهندس

ومحاضر جلسات االجتماعات والتي لها عالقة بالمشروع وأن يمكن صاحب العمل من اإلطالع عليها وتدقيقها 

تأكد من تطبيق شروط العطاء من صاحب العمل خالل فترة التنفيذ ولغاية مدة ثالثة سنوات بعد التسليم األولي لل

 .والمقاول

حسب النموذج الذي يعتمده المهندس ) على المقاول أن يقدم كشفاً يومياً الى المهندس أو ممثله : التقارير اليومية  .6.2

ال يبين فيه الجهاز العامل واآلليات العاملة وعدد الساعات التي عملتها اآلليات وكذلك تقرير آخر عن األعم( 

 .التي انجزت والتي ستنجز لليوم التالي

حسب النموذج الذي يعتمده ) على المقاول أن يقدم كشف شهري الى المهندس أو ممثله : التقارير الشهرية  .6.6

يبين فيه سير العمل بالمشروع بما فيه كميات األعمال المنجزة مشفوعة بصور فوتوغرافية قياس ( المهندس 

كيل المقاول والمهندس وال تقل عن ستة نسخ لكل صورة من الصور التي يحدد سم موقعة من قبل و 18×  16

 . موقعها وعددها المهندس

(  M.S Project) أو(   Premavera)على المقاول تقديم برنامج العمل للمشروع والتقيد ببرنامج البريمافيرا  .6.5

 .يوم من تاريخ أمر المباشرة 68وذلك خالل (  C. P. M) بطريقة 

جميع المعلومات والتقارير والتعليمات الخاصة بهذا العطاء يجب أن تعامل بسرية تامة من قبل :لوثائق سرية ا .6.4

 .المقاول وال يحق للمقاول أن ينشر أو يعمم بدون إذن مسبق أو موافقة خطية من صاحب العمل أو المهندس

 :تجهيزات الموقع و االحتياطات والسالمة العامة  .2



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

77 

لمقاول أن يقوم بعمل سياج حول مكاتـب وتجهيـزات المشروع وبالشكـل الذي يحمـي على ا السياج والمداخل .2.1

الممتلكات والمواد مع عمل بوابات محدده للدخول والخروج من المشروع وتعيين حراس للمراقبـة بالشكل الذي 

 .يرضى عنه صاحب العمل

جميع مراحل انجاز المشروع من  على المقاول المحافظة على: المحافظة على المشروع من تقلبات الطقس  .2.6

تقلبات الطقس والمناخ اآلنية والالحقة وحسب توجيهات المهندس وإعادة اصالح أي تلف يحدث بسبب هذه 

 .التقلبات وعلى حسابه بدون أي تعويض

على المقاول أن يقــــوم بعمــل جميع االحتياطات الالزمة حسب موافقـة :االحتياطات من مياه األمطار  .2.2

دس لمنع تدفق مياه األمطـار والسيـول لموقـع العمل سواء بعمـل سـدود ترابية أو خرسانية مؤقتة إذا لزم المهن

وإزالتهـا عند عدم الحاجة اليها أو عند تسليـم المشـروع ، وسوف . األمـر مع مالحظة عـدم األضرار بالغير

 .يكـون ذلك على حساب المقاول وبدون أي تعويض

ى المقاول أن يقدم قبعات أمان للرأس من البالستيك المقوى أو المعدن والخاصة لمثل هذه عل: قبعات الرأس  .2.6

ليتم ارتداءها  B.S. 5240األعمال وذلك لجهاز االشراف وجهاز المقاول على ان تكون مطابقة للمواصفات 

 .بدون مقابلفي الموقع ، على أن يكون لون قبعات جهاز االشراف يختلف عن لون قبعات جهاز المقاول و

على المقاول تنفيذ جميع التعليمات األمنية والصحية التي تصدرها الجهات :التعليمات األمنية والصحية  .2.5

المختصة صاحبة العالقة وما يتعلق منها بالمشروع أو العمال ودونما أي تردد وال يحق له المطالبة بأي 

 .تعويض لقاء ذلك

ينفذ بدقة جميع تعليمات الدفاع المدني بخصوص تنظيم توزيع على المقاول أن :أنظمة الدفاع المـدنـي  .2.4

مستودعاته ومواده بشكل يضمن سالمتها وسهولة الوصول اليها مع ما يلزمها من طفايات حريق وعليه ان 

 .يستشير بذلك المختصين في مديرية الدفاع المدني منذ البداية ، ويطبق تعليماتهم

يقوم المقاول قبل تعبئته ألسعار بنود هذا العطاء بزيارة : مات المقامة عليـه مسؤولية المقاول تجاه الموقع والخد .2.7

الموقع لإلطالع على خصائصه والتعرف عن كثب على جميع المنشلت والخدمات القائمة سواء كانت ظاهرة 

...  شبكات الهاتف، الكهرباء، الحاسوب، المياه، المجاري والتدفئة)فوق السطح أو مخفية تحت األرض مثل 

وبالتنسيق مع صاحب العمل والرجوع الى سواء على الموقع أو على مقربة منه وستتأثر بإنشاء المشروع، ( الخ

وسيكون المقاول مسؤوالً عن أي تلف أو ضرر يلحق بهذه أصحاب العالقة والجهات المختصة بهذه الخدمات 

إتالفها من جهازه المنفذ سليمة كما كانت قبل المنشلت والخدمات وأن يحافظ عليها سليمة أو أن يعيدها في حالة 

التنفيذ وحسب طلب صاحب العمل ، أو أن يدفع التعويض المناسب الذي تقرره الجهات المختصة أو المهندس 

وان يحمي صاحب العمل من أي مسؤوليات قد تترتب على ذلك ودون أن يحق له مطالبة صاحب العمل بأي 

 .تعويض لقاء ذلك

يؤمن المرور الى موقع المشروع وذلك بتسهيل الطرق وساحات التخزين وأماكن مكاتب جهاز  على المقاول أن .2.8

 . األشراف والمقاول وأماكن المعدات واآلليات الالزمة للعمل في المشروع

تتعلـق ( مستجدة)على المقاول أن يأخذ بعين االعتبار أي قوانين حالية أو مستقبليه : اتجاهات المـــرور  .2.9

باتجاهات السير داخل حدود البلدية والتي ستوصله لموقع العمل وما قـد يؤثر ذلك على سير برنامج بالمرور و

 .العمل حيث لن يدفع للمقاول أي فروقات أسعار أو تمديد مدة لمثل هذه المتغيرات

 .على المقاول بيان أسماء الجهاز الذي سيقوم بحراسة الموقع  .2.10

لعامل والمشرف بهويات توضح اسماءهم ومدى مسؤوليتهم الوظيفية في على المقاول أن يزود أفراد الجهاز ا .2.11

 .الموقع إلبرازها للجهات األمنية المختصة

على المقاول ان يشعر صاحب العمل بتاريخ مباشرته للعمل والتاريخ المتوقع إلنهاء العمل وذلك بتزويدها  .2.16

لجهات المختصة لتتمكن هذه الجهات من بكشف يتضمن أسماء الجهاز المنفذ والمشرف من أجل تعميمها على ا

 .تدقيقها عند اللزوم

ً ) تعتبر الشروط التالية جزء من العقد وعلى المقاول ومن ينيبه أن يلتزم التزاما :شروط السالمة العامة  .2.12 ( تاما

 :بها  وال يجوز اإلخالل بأي منها

وأحذية السالمة الخاصة وكل وجوب ارتداء العاملين بالمشروع أدوات السالمة كالخوذة وواقي العين  .2.12.1

 .ما يلزم لحماية العامل من اإلصابات وعلى المقاول توفير هذه األدوات كاملة غير منقوصة

على المقاول أن يبقي موقع العمل نظيفاً وخالي من العوائق والمسامير وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى  .2.12.6

 .الخ..……اإلصابات مثل األدوات الحادة واألسياخ الحديدية 

 .في حالة حدوث حادث أو إصابة على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف فور حدوث ذلك .2.12.2

على المقاول إزالة أي عوائق قد تعترض سير العمل وعلى نفقته الخاصة وبالتنسيق مع المهندس  .2.12.6

 .المشرف ، وضرورة العناية بسالمة جميع األشخاص في الموقع

والمحافظة عليه من االنهيارات وأن يستعمل الدعائم  على المقاول أن يأخذ باعتباره سالمة الحفر .2.12.5

 .الخشبية أو أي طريقة يراها المهندس المشرف مناسبة وذلك للحفاظ على سالمة العاملين

على المقاول أن يحتفظ في الموقع بصندوق لإلسعافات األولية يحتوي على ضماد والصق وبعض  .2.12.4

 .ت البسيطةاألدوية الخفيفة وحبوب ملحية ما يلزم في الحاال

ً من إصابات  .2.12.7 على المقاول أن يتأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية وأن ال يبقيها مكشوفة خوفا

 .الصعقة الكهربائية وأن يتبع تعليمات المهندس المشرف
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 .ال تستخدم المعدات اآللية لنقل العمال مثل القالبات واللودر وما إلى ذلك .2.12.8

 .كين والسالح الناري إلى موقع العملال يجوز إدخال األدوات الحادة كالسكا .2.12.9

على المقاول توفير وسائل وصول مأمونة كالساللم واألدراج والسقاالت وما إلى ذلك وذلك لتسهيل  .2.12.10

 .عملية الصعود والنزول في موقع العمل

 .يمنع منعاً باتاً إشعال الحرائق ألي غرض كان داخل الموقع .2.12.11

في كل مكتب وأن تكون صالحة لإلستعمال ويوافق طفاية حريق ( 6)على المقاول أن يحتفظ بعدد  .2.12.16

 .عليها المهندس المشرف

على المقاول أن يحوط موقع العمل بحواجز يوافق عليها المهندس المشرف وعليه إزالتها فور االنتهاء  .2.12.12

 .من العمل

العمل على توفير السياجات المناسبة حول المشروع  لحماية الجمهور والمالك المجاورين وعلى  .2.12.16

 .العقدات واألدراج وبارتفاع العاملين جميع

 .ال يجوز تخزين المواد عشوائياً بشكل يعيق المرور والحركة بحرية  .2.12.15

ال يجوز للمقاول أن يخزن في موقع العمل أي مواد قابلة لالشتعال إال بعد أخذ موافقة خطية من  .2.12.14

 .المهندس المشرف وعمل اإلحتياطات الضرورية الالزمة لذلك

 .يقوم بأعمال التنظيف للمشروع بشكل دوري وكلما طلب منه المهندس المشرف ذلك على المقاول أن .2.12.17

على المقاول تقديم كشف بأسماء العاملين بالمشروع وذلك من أجل الموافقة على دخولهم وعمل  .2.12.18

 .أن ترفض دخول أي شخص دون إبداء األسباب العمل لصاحب تصريح دخول لهم ويحق

 .عمال الكهروميكانيكية بشكل مناسب إغالق كل المناور الخاصة باأل .2.12.19

 .إطالع فريق العمل على إجراءات السالمة العامة  .2.12.60

 .إغالق أماكن الفتحات اإلنشائية في العقدات التي يتم العمل فيها  .2.12.61

 .توفير الممرات والطرق اآلمنة داخل الطوابق وبدون عوائق  .2.12.66

 .ة وضع الفتات تحذيرية توضح أماكن وأعماق االرتفاعات الغير ظاهر .2.12.62

 .ربط العمال الذين يعملون في االرتفاعات العالية بأحزمة خاصة  .2.12.66

 .توفير اإلنارة الليلية إذا احتاج األمر وعلى أن تكون كافية للعمل  .2.12.65

 .توفير أي أشغال مؤقتة لحماية العمال والعاملين  .2.12.64

 ( .حول المشروع)وضع أشرطة فسفورية ملونة حول السياجات كاملة في الداخل والخارج  .2.12.67

 .حافظة على سريان وثائق وعقود التامين على المشروع وضد الطرف الثالثالم .2.12.68

 .تعيين مراقب سالمة عامة لإلشراف على تطبيق كل متطلبات السالمة العامة .2.12.69

 جداول الكميات و االسعار المواصفات  .6

 : تحليل األسعار  .6.1

بمجموعها مع ما ورد في على المقاول أن يقدم تحليالً ألسعار كافة بنود أعمال هذا العطاء لتتطابق  .6.1.1

اسعارها بجداول الكميات وعلـى نموذج خاص يوافق عليه المهندس خـالل مدة ال تتجاوز ثالثين 

ً أن سوف لن تدفـع للمقاول قيمة اية مطالبة قبل تقديـم هذه ( 20) ً من تاريخ أمر المباشرة علما يوما

 :ليالمهندس على أن تشتمل على ما يالنماذج وبشكل يوافق عليها 

 .تكاليف العمال والفنيين والمصانعة وما يتعلق بذلك .6.1.6

 .ثمن المواد واصله لموقع العمل وما يتعلق بذلك .6.1.2

 .تركيب المواد في موقعها المخصص لها وبأي موقع أو منسوب .6.1.6

 .تكاليف تجهيز وتأسيس الموقع باآلليات والمعدات والمكاتب واألثاث وما شابه ذلك .6.1.5

والنفقات المباشرة وغير المباشرة وتقلبات اسعار المواد واآلليات  مصاريف الجهاز الفني واإلدارى .6.1.4

 .واليد العاملة وتنفيذ كافة متطلبات وثائق العطاء

 .األرباح والمصاريف اإلدارية .6.1.7

 :المبالغ االحتياطية  .6.6

يحق للمهندس من وقت آلخر أن يوعز للمقـاول الرئيسـي أو أي مقـاول فرعي بتنفيـذ أي عمل، لم يرد  .6.6.1

إن )صريح في وثائق العقد ، وستدفع تكاليف مثل هذه األعمـال من بند المبالـغ االحتياطية  له نص

 : وحسب األسس التالية ( وجدت

أو حسب ( إن وجدت ) ثمن المواد الالزمة فقط إلنجاز العمل وحسب سعرها في جدول أسعار المـواد  .6.6.6

على أن يقدم المقاول المنفذ الفواتير  سعرها باألسواق المحلية وباطالع المهندس وموافقته على ذلك

 .والمستندات لهذه المواد

 .أجور نقل المواد حتى وصولها موقع العمل .6.6.2

أجور العمال والمهنيين واآلالت حسب الساعات الفعلية للتنفيذ وحسب تحديد األجور المحددة في كشف  .6.6.6

 .أجور المهنيين واآلالت
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الخ باإلضافة الى األرباح  000تابعات ومواصالت مصاريف المقاول اإلدارية والتأسيسية وأجور م .6.6.5

وبالنسبة المبينة في ملحق عرض المناقصة أو في جداول الكميات من تكاليف مجموع البنود الثالثة 

 .السابقة

 :األسعـار  .6.2

تعتبر األسعار الفردية التي يحددها المقاول مقابل أي بند في الجداول على انها القيمة الكاملة والشاملة  .6.2.1

عمال المنجزة والموصوفة لذلك البند وحسب مطابقتها للمخططات والمواصفات باإلضافة الى لأل

اال اذا ذكر خالف ذلك صراحة في ) أرباح المقاول وتعويضاته عن أي التزام آخر بما فيها ما يلي 

 .العمال والفنيين وجهاز المراقبة واالدارة وما يتعلق بهم(. الجداول 

وتثبيتها في اماكنها الموصوفة والمحددة على المخططات وما يتعلق بها ومهما تقديم وتركيب المواد  .6.2.6

تكن مناسيبها ومساحتها سواء كانت مستقيمة أو دائرية أو منحنيه أو أي شكل آخر واعمال الوصل بين 

 .هذه االشكال والقطع والنهو

وتزويده بالماء والكهرباء  تجهيز الموقع بجميع اآلليات والمعدات والسقايل والعدد الالزمة للتنفيذ .6.2.2

 .وكذلك المنشلت المؤقتة وتجهيزها مع المختبر باللوازم المحددة في البنود الالحقة

 .وباستثناء قضبان حديد التسليح(  Overlap) المواد الضائعة والتالفة والتراكبات  .6.2.6

 .تنفيذ كافة ما ورد في وثائق العطاء المختلفة وبدون أي عالوات .6.2.5

بما )التأسيسية واألرباح والفوائد والرسوم والجمارك والطوابع والضرائب المحلية تكاليف األعمال  .6.2.4

 .الخ(...فيها ضريبة المبيعات

 .التقيد بجميع المناسيب المحددة على المخططات أو التي يحددها المهندس عند المباشرة بتنفيذ العمل .6.2.7

ً وبموافقة تنفيذ بنود األعمال حسب نص المواصفات والمخططات ووثائق العقد  .6.2.8 المختلفة تماما

 .المهندس

 .الصيانة الالزمة للمدة المنصوص عليها في شروط العقد .6.2.9

في حال وجود أي فروق بسيطة بين ابعاد األعمال التي نفذها المقاول واألبعـاد المثبتـة على : الكميـــات  .6.6

ات واألبعاد األقل سواء سيحاسب المقاول فقط عن الكمي( وكان المهندس قد قبل بهذه الفروق ) المخططات 

 .كانت المنفذة أو المثبتة على المخططات

إن االوصاف التي تحتويها جداول الكميات هي ليست بالضرورة كاملة وشاملة خاصة :أوصاف الجــداول  .6.5

بالنسبة للمواد والمصنعيه لذا على المقاول أن يتأكد بنفسه ويبحث عن كافة التفاصيل الكاملة وذلك بالرجوع الى 

لمواصفات والمخططات وبقية الوثائق أو بالكتابة لصاحب العمل لالستفسار عن أي نقص بالمعلومات أو أي ا

تناقض بين وثائق العطاء وسوف ال يعطى المقاول أي عالوات أو اسعار اضافية في حالة تفسيرات المقاول 

 .بعدم وضوح األمور كاملة له

المطابقة لتلك المواد : ا أو ما يماثلها في هذه الوثائق فانها تعني اينما ترد كلمة ما يشابهه:المواد المشابهة  .6.4

والمماثلة لها تماما من حيث الشكل والنوعية والخواص الفيزيائية والكيماوية والتشغيل واالداء والمظهر وبدون 

 وتحمل Approved Equalأي نقص في تخصصها في المواصفات أي أن تكون مشابهة لها بالكمال والتمام 

 . نفس رقم مواصفاتها العالمية ، والمهندس هو فقط صاحب الحق بتقرير ذلك

تكون مصنفة من قبل وزارة -على المقاول تسمية ثالثة مختبرات للفحوصات المخبرية : المختبر المعتمد .6.7

ذ طيلة تنفي صاحب العملليتم اعتماد أحدها من قبل  -األشغال العامة واإلسكان وبنفس درجة تصنيف المقاول

 .المشروع

 : صالحيات صاحب العمل  .5

لصاحب العمل الحق بالتعاقد مع أي مقاول آخر لتنفيذ أي عمل لم يكن مشموالً في هذه الوثائق ، أو لتقديم أي  .5.1

مواد أو تجهيزات وخالل تنفيذ المشروع ، وعلى المقاول أن يقوم بالتنسيق الكامل مع صاحب العمل والمهندس 

لينجز العمل المنوط به خالل الزمن المحدد دون أن يدفع للمقاول أي ( المعني ) عي لتسهيل مهمة المقاول الفر

 .مبالغ أو عالوات أو اضافات لقاء هذا العمل

 :جهاز المقاول .4

في حال تخلف المقاول عن تعيين أي فرد أو تغيب أي فرد دون تعيين بديل في جهاز المقاول المطلوب تعيينهم  .4.1

فيتم خصم عدد أيام تغيب هؤالء من ( ممثل ومستخدمو المقاول)إلضافية بموجب هذه الشروط الخاصة ا

 استحقاقات المقاول 

بالنسبة لألفراد المطلوب تواجدهم بشكل جزئي فيتم الحسم في حال عدم التواجد في الموقع عند الحاجة أو عند  .4.6

   .طلب المهندس المشرف

 : مكاتب المهندس والجهاز المشرف وتجهيزاتها  .7

ى المقاول أن يجهز ويصون ويوفر الخدمة الالزمة لمكاتب الجهاز المشرف المقيم وفي المكان  الذي يتعين عل .7.1

تقريبا على أن  يقدم  المخططات  6م(75)سيحدده صاحب العمل ولمدة تنفيذ المشروع بمساحة ال تقل عن 

سقف واالرضيات والحمامات الالزمة لموقع وتقسيمات هذه المكاتب والمواد المستخدمة لالبواب والشبابيك وال

وعلى أن تعود ملكيتها بعد انتهاء والمراحيض للمهندس تمهيداً العتمادها بعد إجراء أية تعديالت عليها، 

وأن تكون بالمواصفات التالية علماً بأن اسعار االنشاء و التأثيث محملة على اسعار العطاء  المشروع  للمقاول
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ً من تاريخ اصدار شهادة التسليم  20المكاتب خالل مدة التزيد عن وعلى المقاول تنظيف الموقع وازالة  يوما

 : االولي

 .حسب موافقة المهندس المشرفو (Prefab)مكاتب بريفاب الجاهزة يمكن استبدال مكاتب االشراف ب .7.1.1

 ويبرز عن  سم وتبطينه بالمازونيت 5الصاج المضلع المدهون والمعزول بعازل حراري سماكة من  :السقف

سم  5الصاج المضلع المدهون والمعزول بعازل حراري سماكة تكون  :الحوائط. سم 40الحوائط جوانب

 .، مع األساسات المناسبة وتبطينه بالمازونيت

 سم  5مقاطع حديدية مغلفة بارضيات خشبية والمعزول بعازل حراري سماكة  :األرضيات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم
 المساحة

 الداخليه
 التالمشتم الشبابيك األبواب

مكتب عدد          

(6) 

2.5 ×6.0 

 م

م( 16)
6

 

باب خشبي مدهون 

مع غال سلندر 

وأيدي من الكروم 

 م6×  1قياس 

ألمنيوم بمساحة ال 

م6تقل عن 
6

مع  

حديد حماية مدهون 

 ومنخل

إنارة وثالثة اباريز في مواقع متفرقة 

 (تدفئة وتبريد)وابريز تلفون وجهاز تكييف 

المرحاض 

 (6)عدد 

 م 6×  1.5

م( 2)
6

 

كالسابق ولكن غال 

عادي مع أيدي 

 كروم

كالسابق لكن 

م 0.65بمساحة 
6

 

مقعد مرحاض وحنفية أرضية مع مغسلة 

 حائط مع مرآة وانارة ومروحة شفط

 م 6×  6 المطبخ

م( 6)
6

 

كالسابق لكن  كالسابق

م 1بمساحة 
6

 

مجلى عديم الصدأ أو من الخزف حوض 

ع واحد مع مساحة عمل جانبية مفرزة م

 انارة وأباريز ومروحة شفط

 م 6×  6 المدخل

م( 6)
6

 

باب حديد مدهون 

مع غال سلندر 

وأيدي من الكروم 

 م6×  1قياس 

 إنارة فقط بدون شباك

غرفة حفظ 

 العينات

 م 6×  2

م( 16)
6

 

شباك ألمنيوم مع  كالسابق

م1حديد حمائة 
6

 

خط ماء ( + 6)ابريز كهرباء عدد + انارة 

 ومصرف

 القيام باعمال الصيانة و التنظيف والحراسة وخدمات التشغيل على المقاول  .7.6

تخصيص موظف خاص لمكاتب االشراف للقيام بخدمة جهاز االشراف و تنظيف المكاتب لكامل مدة المشروع  .7.2

 ولغايات انتهاء عمل جهاز االشراف في الموقع

حفرة تحليلية ينفذها المقاول ويتم  تزويد المكتب بالماء والكهرباء وخط هاتف و فاكس والمجاري المربوطة على .7.6

 . نضحها وطمرها بعد تسليم المشروع

 .للجهاز المشرف في الموقع 2على المقاول وعلى نفقته الخاصة تأمين مواقف سيارات عدد  .7.5

 CC 6600محركها ال يزيد عن ( جير اوتومكاتيك) 6عدد  سيارة على المقاول وعلى نفقته الخاصة تأمين .7.4

 . انتهاء المشروعلجهاز االشراف و تعود ملكيتها للمقاول بعد 
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تجهيز مبنى مكاتب الجهاز المشرف باألثاث الجديد الالزم وحسب موافقة المهندس المشرف وعلى أن تعود ملكيتها بعد  .8

 : انتهاء المشروع للمقاول علما بأن سعر التأثيث واإلنشاءمحمل على العطاء وعلى المقاول وهي

بعجالت مجلدة  4، وكراسي عـدد  4قفـل سلندر عدد  سم ذو160مكتب خشبي بستة جوارير على األقل طوله  .8.1

مع طقم الكنب الالزم وطاوالت ( 1)م عدد 1.4جلد صناعي ومكتب خشبي ثالثة جوارير ال يقل طوله عن 

الوسط والطربيزات الالئقة لمكتب مدير المشروع المشرف، وكرسي مكتب بعجالت وظهر عالي مجلد بالجلد 

 .الصناعي مع طاولة جانبية

 (.2)انة معدنية لحفظ العينات ذات اربعة رفوف داخلية وبعرض متر واحد ذات قفل سلندر عـدد خز .8.6

 (.6)خزانة خشبية مع رفوف لحفظ الملفات رأسياً عدد  .8.2

 .م  وثمانية كراسي اجتماعات 1.60× م  6.00طاولة اجتماعات من خشب الالتيه الملبس فورمايكا قياس  .8.6

 (.1)م عدد 1×  6ات قياس طاولة خشبية لفرد ودراسة المخطط .8.5

 :جهاز التصوير بالمواصفات التالية .8.4

 (Console Type)جهاز تصوير وثائق  .8.4.1

بالدقيقة على األقل في حالة التلقيم  A4عشرين صورة حجم ( 60)سرعة الجهاز ال تقل عن  .8.4.6

 .األتوماتيكي على أساس األصول المختلفة

وبسعة اجمالية ال  A3,A4وبورق حجم  على األقل 6تغذية ورق التصوير عن طريق كاسيتات عدد  .8.4.2

 .ورقة( 100)تقل عن 

 ميزة التحكم بجودة الصورة يدوياً  .8.4.6

 .صورة 999-1تحتوي على عداد للصور من  .8.4.5

 1.6الى  0.8ميزة التكبير والتصغير بنسب من  .8.4.4

 .التلقيم األتوماتيكي للورق .8.4.7

 .األقل تحتوي على جهاز فرز اتوماتيكي يحتوي على ما ال يقل عن عشرة خانات على .8.4.8

 .ميزة تصوير األغلفة وميزة توسيط الصورة وتصوير الصفحات المزدوج .8.4.9

 .ميزة توفير الطاقة .8.4.10

الصيانة الالزمة لآللة لطيلة مدة المشروع وما يلزم ذلك من أجور الصيانة والعمالة وقطع الغيار  .8.4.11

 .لتدريبوالرسوم الجمركية والضريبة اإلضافية ورسوم االستيراد وأية رسوم أخرى والتشغيل وا

 : جهاز احاسوب مع طابعة وفاكس وفق المواصفات التالية .8.7

8.7.1. PC Specifications: 

8.7.6. Core i7 

8.7.2. 8GB Ram 

8.7.6. GB HDD1000 

8.7.5. Super Drive 

8.7.4. 19” LCD Monitor or larger 

8.7.7. Fax Modem 56k with speakerphone & Voice 

8.7.8. Mouse Pad + Keyboard. 

8.7.9. Pre-Installed windows 7 or 8 & Office 2010 or 2013. 

8.7.10. Laser Printer: 

8.7.11. HP LaserJet 1200 (A2, monochrome) or approved equal. 

8.7.16. Fax Machine: 

8.7.12. Plain paper size A4/LTR. 

8.7.16. Modem SPEED 9.6 KBPS. 

8.7.15. TEL/TAD/Fax switching. 

8.7.14. 2-line, 16 character LCD Display. 

8.7.17. 350 KB memory. 

8.7.18. Paper tray capacity 50 sheets min. 

8.7.19. Transmission time (15 sec/page). 

 (.A4)منفصل يعمل على ورق عادي ( فاكس+ تلفون )تقديم طابعة مع جهاز فاكس  .8.7.60

 .قدم مع رأس غاز ثالثة عيون وجرة غاز وإدامتها 16ثالجة  .8.7.61

 .فايل عالق وأوراق كتابة وأدوات مكتبية وقرطاسية حسب طلب المهندس المشرف( 16)عدد  .8.7.66

 (.6)آلة حاسبة تعمل على البطارية عدد  .8.7.62

مع كبسات التعليق بحيث يتم فصل المخططات الى اربع ( 6)ل رأسي لتعليق المخططات عدد حام .8.7.66

 .ميكانيك/ كهربائي/ انشائي/ مجموعات معماري

 .أجهزة قياس مختلفة حسب طبيعة العمل .8.7.65
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 .مع أدوات مطبخ كاملة وإدامتها (2عدد)في كل مكتب مكيف حامي بارد  .8.7.64

 ( .2)لخشبي الالزم عدد ألواح اعالنات من السلوتكس مع االطار ا .8.7.67

م 7ثالثة وامتار معدنية طول ( 2)م عدد 20واحد وامتار طول ( 1)متر عدد 50امتار معدنية طول  .8.7.68

 .أربعة( 6)عدد 

على المقاول توفير وصيانة االجهزة والمعدات المساحية التالية وذلك الستعمال جهاز االشراف طيلة  .8.7.69

 .فترة المشروع

 Levelو جهاز (.المهندس حسب طلب) Total stationجهاز  .8.7.20

8.7.21. Staff  +Tape 50 m  Measuring  +  بقية األجهزة المساحية من ماكنات وقائم وشواخص وأوتاد

 .الخ..

 .إثنان( 6)ألواح إعالنات من السيلوتكس مع اإلطار الخشبي الالزم عدد  .8.7.26

 .كية والطرقنسخة أصلية من المواصفات الفنية والعامة لألعمال المدنية والكهربائية والميكاني .8.7.22

 من كل نوع( 6)متر عدد(50.65)متر وطول ( 7)أمتار طول ( 5)أجهزة قياس مختلفة من  .8.7.26

 .على المقاول تزويد مكاتب اإلشراف بالقرطاسية الالزمة خالل مدة تنفيذ المشروع .8.7.25

 .صندوق إسعافات أولية مع تجهيزات كاملة وتجدد طول فترة المشروع .8.7.24

 .مع عالقة( 6) عدد(  Kg Capacity 1) طفاية حريق  .8.7.27

على المقاول تحضير وإنشاء المكاتب المؤقتة المطلوبة في هذا المشروع، وخالل اسبوعين بحد أقصى من  .8.8

تاريخ أمر المباشرة وفي حالة عدم قيام المقاول بإنجاز المكاتب خالل هذه المدة فسوف يقوم صاحب العمل أو 

جاهزة وعلى حساب المقاول مهما بلغت التكاليف من يفوضه بصالحيات الفريق األول بتأمين مكاتب مؤقتة 

 .وحسمها من استحقاق المقاول لدى الوزارة

 :  األدوات والتجهيزات الواجب توفرها في الموقع  .9

 :على المقاول توفير األدوات والتجهيزات التالية  .9.1

 .أجهزة مساحة وملحقاتها بما يتناسب وطبيعة األعمال المطلوب تنفيذها .9.1.1

وعلى المقاول زيادة هذا العدد الى " مع أسياخ الدمك القياسية أيضا( 18)اسية عدد قوالب مكعبات قي .9.1.6

 .العدد الذي يطلبه المهندس

 (.6)عدد ( كفكير)مع مغرفة ( 5)عدد ( Slumps)قوالب مقياس الهبوط  .9.1.2

 .سم وباألطوال التي يحددها المهندس 50x50أحواض ماء مقاس  .9.1.6

ية مادة فستتم هذه االختبارات على حساب المقاول في مختبرات علماً أنه اذا لزم عمل أية اختبارات أل .9.1.5

 ذات كفاءة عالية ومعتمدة يقتنع بها المهندس ويوافق عليها

 :يضاف الى الشروط الخاصة للعطاء ما يلي  .10

على المقاول الفائز بالعطاء تسمية ثالث مختبرات هندسية الجراء الفحوصات المخبرية ليقوم صاحب العمل   .10.1

حيث يكون المختبر مؤهل من دائرة العطاءات المختبر المعتمد التعاقد مع بالتالي يقوم المقاول بواحداها باعتماد 

 .وتكون اجرة الفحوصات المخبرية محملة على اسعار العطاء ( أ،ب)الحكومية فئة اولى 

والمشرف  يجب اخذ العينات من الموقع من قبل شخص مؤهل ومختص في هذا المجال وبحضور ممثل المقاول .10.6

 .وممثل المختبر المعتمد اذا أمكن 

يجب نقل العينة من قبل ممثل المقاول وومثل المشرف وادخالها الى المختبر بمحضر رسمي موقع من الطرفين  .10.2

. 

على المختبر ان يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة واصدار تقرير من نسختين تسلم واحدة الى  .10.6

 .المشرف واخرى للمقاول 

ى المقاول توفير وتركيب أية لوحات إرشادية وتحذيرية الزمة للسالمة المرورية أو للسالمة داخل الموقع عل .10.5

وذلك للحفاظ على السالمة العامة وسالمة مستخدمي الطرق . وبالعدد الالزم لتحقيق الغرض الالزم منها

كون محتوى عدد هذه اللوحات المحيطة بالمشروع، وتكون كلفة هذه اللوحات محملة على أسعار العطاء، وي

 .حسب تعليمات المهندس المشرف

 مالحظات إضافية للمناقصين .11

على المناقصين المتقدمين للعطاء موضوع البحث التأكد من أرقام الصفحات للوثائق وجداول الكميات صحيحة  .11.1

 .ومتسلسلة ومراجعة دائرة العطاء المركزية في حال أي نقص أو تكرار فيها 

فان استكمال أي صفحات يكون من النسخة األصلية لدى دائرة العطاء المركزية باعتبارها األساس  وخالفاً لذلك .11.6

 .المرجعي لاللتزام التعاقدي أصوليا 
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 ملحق االُثر البيئي .16

 المشروحات الموضوع

على المقاول التاكد من ان موقع العمل ومواضع التخزين وتشوين المواد آمنة   نوعية الهواء

 .من خالل اجراءات مناسبة وحسب موافقة المهندس المشرف  بشكل دقيق

  يجب عدم استخدام اطارات السيارات القديمة لغايات تسخين مادة االسفلت. 

على المقاول عمل تصريف للمياه المستخدمة بالمشروع بطريقة مالئمة الى   نوعية المياه

 .خارج موقع المشروع 

 اه في الموقع على المقاول التقليل من استخدام المي. 

  على المقاول تقليل زمن ان يكون الرمل مكشوف خالل فترة االنشاء. 

  الشحوم ، المواد المذيبة ، )على المقاول التقليل من استخدام المواد الكيماوية

 ( .المنتجات البترولية 

او  على المقاول موازنة توقيت العمل اذا امكن لمنع صدور ضوضاء مرتفعه  الضوضاء واالزدحام

 .حدوث اختناقات مرورية خالل ساعات الذرورة 

 .على المقاول المحافظة على الحياة النباتيه للموقع اذا امكن ذلك   االعتداء على طبيعة الموقع

على المقاول المحافظة على رقابة لصيقة للخدات المحيطة بالموقع واعداد   التعامل مع الخدمات االخرى

 .الخدمات الموجودة خرائط دقيقة ومحدثه لمرافق 

 .على المقاول اطالع فريق العمل بالموقع على اجراءات السالمة   الصحة والسالمة العامة

  من مسؤولية المقاول المحافظة على السالمة العامة في داخل الموقع وفي

 .المناطق المحيطة به 

  اذا كان من المتوقع وجود مادة االسبيستوس(Asbestos ) بالموقع ، فعلى

 .مقاول تأمين اقنعة واقية لفريق العمل والزوار ال

  على المقاول تعيين مراقب سالمة عامة لالشراف على شؤون السالمة بالموقع

. 

  ، على المقاول توفير ادوات السالمة العامة مثل خوذ الرأس ، احذية خاصه

 .نظارات واقية لفريق العمل والزوار 

 التلوث البيئي اذا امكن ذلك على المقاول المحاولة لتقليل الضوضاء و. 

  على المقاول تصريف مياه الفيضان والمياه الزائدة بواسطة الضخ لمنع

 .التسبب باضرار الي طرف ثالث 

على المقاول تأمين وسائل نقل مالئمة للتخلص من مخلفات الموقع بموافقة   التخلص من مخلفات الموقع

 .السلطات المختصه 

لى المقاول المحافظة على االشجار والمناطق المزروعة واالسيجة بطريقة ع  المحافظة على النباتات

مالئمة ، وعليه اعادة زراعة االشجار بدالً من التي اتلفت او نقلت من اماكنها 

 .واعادة بناء االسيجة مثل وضعها االصلي حسب تعليمات المهندس المشرف 

 

 

 

 

 

 (:للشروط الخاصة اإلضافية)تعليمات إضافية 

نظام إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظة في مشاريع اإلعمار فيها، يلتزم  6014لسنة ( 121)ناداً لنظام رقم است

 :المقاول المنفذ للمشروع بما يلي

تعيين مهندسين من ذوي الخبرة بالعدد والتخصص والخبرة المطلوبة حسب وثائق العطاء وتعطى األولوية في التعيين  -1

 .ء المحافظة المنفذ فيها المشروع في حال توفر هذه الخبراتألبنا

إعطاء نسبة من أعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة بناًء على مبدأ التنافسية وتعتمد هذه النسب على  -6

ه في جب أن تحدد النسبة المشار إليها أعاللين من ذوي التخصص بالمحافظة، ويخصوصية المشروع ومدى توفر المقاو

من قيمة العرض المقدم منه، ويجب أن تكون قيمة األعمال % 10عرض العطاء المقدم من المقاول على أن ال تقل عن 

 .المحالة إلى المقاول الفرعي المشار إليها أعاله باألسعار ذاتها المقدمة من المقاول في عرض العطاء

أبناء المحافظة ذاتها شريطة تقديم الشهادات والخبرات وفئة تسمية المقاول الفرعي واأليدي العاملة من األردنيين من  -2

 .التصنيف المطلوبة وحسب شروط العطاء
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نظام  6014لسنة ( 121)يستبعد حكماً عرض المقاول في حال عدم تضمينه األحكام المنصوص عليها في نظام رقم  -6

فيها، وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول من إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظة في مشاريع اإلعمار 

 .المشاركة في العطاءات الحكومية

 :مالحظة هامة 

المشروع، يكون المقاول ملزماً باستئجار مبنى لمكاتب اإلشراف مالصقة أو مجاورة لموقع  في حال توفر أبنية قائمةفقط  -أ 

م( 250-150)وبمساحة 
6
والخاص بنظام  6014لسنة ( 177)لتعميم رقم حسب النظام لكامل مدة تنفيذ المشروع وحسب ا 

نظام إلزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظة في مشاريع اإلعمار المنفذة فيها متضمناً  6014لسنة ( 121)رقم 

والتجهيزات ( إلخ... ماء، كهرباء، هاتف، إنترنت، صرف صحي )التأثيث والصيانة واإلدامة والتنظيف والخدمات 

حال تقصير أو عدم ، وفي ب متطلبات الشروط الخاصة اإلضافية المتعلقة بمكاتب اإلشراف والواردة بوثائق العقدوحس

 .التزام المقاول في ما ورد أعاله يتم استئجار مبنى وعلى نفقة المقاول مهما بلغت التكاليف

ت الشروط الخاصة بمكاتب اإلشراف حسب مجاورة لموقع المشروع يتم تنفيذ متطلبا في حال عدم توفر أبنية مالصقة أو -ب 

 .ما ورد في وثائق العقد

 .جميع ما ورد أعاله يكون محمالً على أسعار العطاء طيلة فترة التنفيذ للمشروع -ج 
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 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات . ج
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   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 

 :......................................................قمالعطاء ر:..................................... المشروع

................................................................................................................ 

 ...............................................................(: ...........................................................صاحب العمل) إلى السادة 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداول 

المتعلقة بتنفيذ ............................ : الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام

أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها 

أو أي مبلغ آخر ................... : .............وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره

 .يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد 

 

من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين أعضائه " الفصل العشرين " بموجب " مجلس فض الخالفات" إننا نقبل تعيـين 

 .حسب ملحق عرض المناقصة 

وماً من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله ي( 90)نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة 

كتاب عرض " ال يتجزأ من " في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا

 " .المناقصة 

 

من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر ( 6/6)ة نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب الماد

 " .المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز 

كتااب القباول أو قارار " هاذا ماع " كتااب عارض المناقصاة " وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلاك فاإّن 

 .الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا " اإلحالة 

 

 .ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم 

 .....................: ..........عام: ........................من شهر: ...................... حرر هذا العرض في اليوم

 : .......................................................شاهد: .......................................... توقيع المناقص
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   6ج

 ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 

 : المشـروع

 تصادية الخاصةالعقبة االق -متنزه العقبة مشروع 

 : العطاء رقم

 التحديدات رقم المادة البيان

 :اسم صاحب العمل 
 :عنوانه

1/1/6/6 
 1/2و

 

 :اسم المهندس
 :عنوانه

1/1/6/6  

 :اسم المقاول
 :عنوانه

1/1/6/2 
 1/2و

 

 مائة و تسعون الف دينار  التعليمات كفالة المناقصة 

 من قيمة العقد% ( 5) التعليمات وبضمان إصالح العي

 يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة ( 810)   1/1/2/2 مدة اإلنجاز لألشغال

( ً  (يوماً تقويميا

لألعمال المدنية يوماً تقويمياً ( 830) 1/1/2/7 فترة األشعار بالعيوب

 والكهروميكانيكية

 أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة ( 16) 1/ 6 لموقع حق الدخول إلى ا المدة التي سيمنح فيها المقاول 
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 

 للمباشرة 
يوماً ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة ( 16) 1/ 8

 اإلنجاز
 يوماً ( 68) 10/1 للمشروعالفترة المحددة للجنة تسلم األشغال 

 يوماً من تاريخ المباشرة( 16)خالل  18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 "قيمة العقد المقبولة" من %( 10) 6/ 6 ضمــان األداء

 "قيمة العقد المقبولة" من %( 15) 16/6 قيمة الدفعة المقدمة
 من عضو واحد        [  ] 60/6 تشكيل مجلس فّض الخالفات

      [x]من ثالثة أعضاء 
 يوماً من تاريخ المباشرة( 40)خالل  60/6 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 من قيمة الدفعة%( 10) 16/2 نسبة المحتجزات 

 "قيمة العقد المقبولة" من %( 5) 16/2 الحد األعلى للمحتجزات
ومهما  عشرون ألف دينار لكل حادث(  60,000) 18/2 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

 بلغت عدد الحوادث
ي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات في الجهة الت

 .حالة عدم االتفاق بين الفريقين 
 حسب أحكام القوانين األردنية السارية المفعول 60/2

 القوانين األردنية السارية المفعول 6/ 1 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 6/ 1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 6/ 1 لغة االتصال

 أيام في األسبوع( 4)ساعات يومياً، ولمدة ( 8) 5/ 4 دة العمل اليومي واألسبوعيم
المبلغ " النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن 

 إذا لم ترد في الجدول" االحتياطي الذي يتم صرفه 
 % 15 ب-12/5

ل في جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخ 16/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 األشغال الدائمة

 دينار مئة و اربعون الف فقط  (160,000) 16/4 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف عند 

 .التعيـين 
 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 60/4

 عضو واحد  [         ] 60/4 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
  [x    ]  ثالثة أعضاء 

 بموجب قانون التحكيم األردني 60/4 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 عن كل يوم تأخير  دينارتسعمائة ألف و( 1900)   7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 من قيمة العقد المقبولة%( 15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  16/7 أسعار تبديل العمالت 

يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية هذا  12/8 اضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليفالمواد الخ
 (جدول بيانات التعديل)الملحق 

 سنوياً %( 5) 16/8 (نفقات التمويل ) نسبة الفائدة القانونية 
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 التحديدات رقم المادة البيان

تماده   9/ 6 نظام توكيد الجودة تم اع قاول و ي م قدمه ال ي
زم جدول ال تماد ال تزامن مع اع ال ي ب ن

شروع  لم    ل
 دينار عن كل يوم مبكر (   اليوجد)   8/12 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينــار األردني 16/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/4) أقسام األشغال 
 الخاصة به

(1/1/2/2) 

  

   قسم
   قسم
   قسم
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 (6)
- ( :جدول بيانات التعديل )  12/8حسب المادة  كشف المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار 

o  
 االسمنـت

o  
 .حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات 

o  
 اإلســفلت

o  
 (وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها)الخلطات الخرسانية بأنواعها 

o  
 القطع الخزفيـة

o  
 الحجر بأنواعـه

o  
 الرخام والجرانيت بأنواعه

o  
 (Guard Rail)لحواجز المعدنية الواقية ا

o  
 اإلشارات الضوئية

o  
 .األنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها 

o  
 البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل

o  
 المضخـات

o  
 لوحات تحكم المضخات

o  
 أغطية المناهل وملحقاتها

o  
 .ارة المتعلقة بها أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلن

o  
 األلمنيوم 

o  
 .أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها 

o  
 .لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة 

o  
 المقاسـم

o  
 المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء

o  
 ال وسكك ومحرك المصاعد ولوازمها من حب

o  
 .أنظمة الحريق وإطفاء الحريق 

o  
 شبكات البخار 

o  
 المولدات الكهربائية

o  
 وحدات إنارة العمليات

o  
 . الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها 

o  
 شبكة الغازات الطبية وملحقاتها 

o  
.صواني الكوابل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/6/6011تاريخ  ( 4/11/1/7284)تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  -( 6)

o  
 ( الدكت) مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم 

o  
 أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم

o  
 .أنظمة الصوت والمناداه 

o  
 ( CCTV)أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزة 

o  
 . األلياف الضوئية 

o  
 الكوابـل 

 :مالحظات

 دواجية في احتساب التغير في االسعار عن المواد اإلنشائية اعاله شريطة عدم االز . 

  يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار لكل مشروع على حدا حسب طبيعته أو خصوصيته من قبل

 : وحسب القائمة التالية, صاحب العمل

 (: )    /   المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم 

       - .............................. 

- .............................. 

- .............................. 

- .............................. 

  في حالة عدم تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للمشروع تعتبر جميع المواد الواردة في جدول بيانات

 .خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ أشغال المشروع, ل و المذكورة أعالهالتعدي
  4/6/6011تاريخ (  4/11/1/7284)تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  -( 6) 
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   2ج

 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 

 

 :..............................................العطاء رقم:............................................. وعالمشر

: لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة ( : ........................................................... صاحب العمل ) إلى السادة 

سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط ........... ...........................

 :على طلبه ، فإّن مصرفنا " العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء

: ......................................... د ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ يكفل بتعه.......................................................... بنك 

 :عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي 

 

أّن المناقص ، بدون موافقة مانكم ، قاام بساحب عرضاه بعاد انقضااء آخار موعاد لتقاديم العاروض أو قبال انقضااء صاالحية - أ

 يوماً ، أو (  90) العرض المحددة بـ 

 من شروط العقد ، أو ( 1/4) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة - ب

 . من شروط العقد( 6/6)أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة - ج

 

يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها القوانين ( 90)قضاء مدة صالحية الكفالة البالغة وعلى أن يصلنا الطلب قبل ان

 .المعمول بها في األردن 

 

 : .............................................البنك /توقيع الكفيل

 

 ....: .........................................المفوض بالتوقيــع 

 

 : .............................................التاريـــــــــــــــــــــــــخ  
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   6ج

 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 

 ...........:.......................................العطاء رقم:.........................................          المشروع

 

 ...............لسنة................................... من شهر .................................... حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 

 بين      

 "الفريق األول" باره على اعت: ................................................................................. صاحب العمل

 و     

 "الفريق الثاني" على اعتباره : ......................................................................................المقاول 

 ..............: ....................................لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع

............................................................................................................................. 

ً لشرو ط ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا

 العقد ،

- :فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي 

 .يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد - 1

 :راءتها وتفسيرها بهذه الصورةال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم ق" وثائق العقد وتشكل جزءا" تعتبر الوثائق المدرجة تالياً  - 6

  " كتاب القبول "  - أ

  كتاب عرض المناقصة   - ب

 : ...........................................................................مالحق المناقصة ذات األرقام- ج

 (الخاصة والعامة ) شروط العقد - د

 المواصفات- هـ

 المخططات    -و

 ( .جداول الكميات والجداول األخرى ) رة والجداول المسعّ   -ز

 : ...........................................................................................قيمة العقد المقبولة" - 2

 .............................................................................................  " :مدة اإلنجاز "  

المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية  إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ- 6

 .عيوب فيها وتسليمها وفقاً ألحكام العقد 

صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد - 5

 .قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد 

 .على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها " وبناء

 

 

 (صاحب العمل ) الفريق األول       (المقاول ) الفريق الثاني 

 

 

 :.........................................التوقيع          : ......................................التوقيع

 : .........................................االسم          : .......................................االسم

 :........................................الوظيفة          .....................................: الوظيفة

 :.............................وقد شهد على ذلك          :...........................وقد شهد على ذلك
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   5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 

 (مجلس بعضو واحد ) 

 : .........................................................................................................وصف المشروع

 ..........: ........................................عنوانه: .............................................. صاحب العمل 

 : ...................................................عنوانه:...................................................  المقــــاول

 : ...................................................عنوانه:.............................................  عضو المجلس

 

" مجلس فض الخالفات " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " اتفاقية العقد " ما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام ل

 ً ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا "  DAB" المجلس " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضا

- :على ما يلي 

 : الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليهاتعتبر الشروط - 1

.................................................................................................................. 

ت ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو التالي من شروط اتفاقية فض الخالفا( 18)عمالً بأحكام البند - 6

: -

 .دينار عن كل يوم كمياومات)        (     -أ  

 .مضافاً إليها النفقات األخرى    -ب 

من شروط اتفاقية فض (  17) إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام البند - 2

 .كمسّوٍ للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية " المجلس" الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام 

، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل " المجلس" يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو - 6

 .من شروط اتفاقية فض الخالفات ( 17)حكام البند المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أ

 .إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني - 5

 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس

 

 

  .وقد شهد على ذلك 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

95 

   4ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 

 (مجلس بثالثة أعضاء) 

 ............................................................................................: ...وصف المشروع

 :  ............................................عنوانه: .......................................... صاحب العمل 

 : ............................................عنوانه....... :.........................................المقــــاول

 : ............................................عنوانه:........................................... عضو المجلس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" مجلس فض الخالفات " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " اتفاقية العقد" ـلما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام 

فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على " المجلس" الذين يشكلون  ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة

- :ما يلي 

ً التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية - 1 تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا

 .......................................:............................................................عليها

من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو ( 18)عمالً بأحكام البند - 6

- :التالي

 .دينار عن كل يوم كمياومات)        (    -أ   

 .مضافاً إليها النفقات األخرى    -ب    

من شروط اتفاقية فض (  17) العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً بأحكام البند إزاء قيام صاحب - 2

الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسّوين للخالفات وفقاً ألحكام هذه 

 .االتفاقية 

، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل " المجلس" دين بأن يدفعا لعضو يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفر- 6

 .من شروط اتفاقية فض الخالفات ( 17)المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام البند 

 .رئيساً للمجلس ............................... يعتبر عضو المجلس - 5

 .ام القانون األردني إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحك- 4

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   

 .وقد شهد على ذلك 
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 شروط اتفاقية فض الخالفات

( 40)يوماً من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه خالل ( 40)خالل  يسمى عضو أو أعضاء المجلس- 1

 .ية فض الخالفات يوماً من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاق

يوم من تاريخ إشعارهم بذلك ( 68)يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة - 6

كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ ,

 .  لعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف انقضاء فترة االشعار با

 .بدون أسباب مبررة( األعضاء) اليجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو  -6

يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ، وأن يفصح عند تعيـينه عن - 6

قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت الحق إذا أصبح على علم عن أي أمر قد أي أمر 

 .يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إالّ بإطالع وموافقة الفريق اآلخر 

طاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال يصرح أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشا يتعين على عضو المجلس- 5

عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يطلب أية خبرة 

 .قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين 

فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته أن يتصرف بإنصاف وسوائية  يتعين على عضو المجلس- 4

 . وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر 

في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا أمكن إثبات أن ما قام به  ال يعتبر عضو المجلس- 7

 .ناتج عن سوء نية 

قاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع يُدعى إليها الفريقين للمجلس أن يقرر من تل- 8

ستين يوماً وللمجلس أن يطلب (  40)في الوقت والمكان اللذين يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على 

 . لس بهذا الخصوص أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المج

ً بالصالحية الكاملة لعقد ( وليس كمحكم ) أن يتصرف كخبير غير متحيز  يتعين على عضو المجلس- 9 ، ويكون متمتعا

ً ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق  جلسات االستماع كما يراه مناسبا

  -:بالصالحيات التالية 

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ،- أ

 ،( إن توفرت ) أن يستعمل معرفته المتخصصة - ب

 .أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه - ج

 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،- د

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ،- هـ

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله أن - و

م إبالغه بصورة صحيحة يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد ت

 .عن موعد الجلسة 

) اآلخرين  التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس ال يجوز لعضو المجلس- 10

 ( .إن وجدوا 

 .صل به كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو مت يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس- 11

أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً  يحق لعضو المجلس- 16

 .يوماً (  68) بذلك مدته 

إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى عضو - 12

 .وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها  جلسالم

وفاي حالاة اساتقالته أو موتاه أو عجازه . يومااً ( 68) أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدتاه  يمكن لعضو المجلس- 16

نه يتعين علاى الفاريقين أن يقوماا عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإ

 .يوماً من تاريخ انقطاعه( 16)بتعيـين بديل له خالل 

والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات باللغة ( األعضاء) يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس - 15

 .اآلخر المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق 

ً من ( 54)يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى - 14 يوما

 :ويكون  القرار( ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ) تاريخ إحالة الخالف  إليه 

-   ً  و, خطيا
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 و, باإلجماع أو باألغلبية -

ً  يجب أن يكون -  و, مسببا

 .أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه الشروط  - 

 .ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس

المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق ( 6)بنقض أي من أحكام البند رقم  إذا قام عضو المجلس- 17

اته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض أّن لقبض بدل أتعابه أو نفق

 .قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة

- :تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي - 18

 اسة الخالفات وإعداد القرارات ،عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو در- 

 مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،- 

 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء عضو المجلس- 

ً من تاريخ تسلمه المطالبات يو( 68)بدل أتعابه ونفقاته خالل  يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس-  ما

للمقاول عن طريق مطالبات الدفع الشهرية منها % ( 50)الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته 

 .  التييقدمها المقاول

- :مشكالً من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي " المجلس" اذا كان - 19

 اء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، وعلى المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انته . أ

انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين  . ب

 يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و

عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين        إذا اخفق اي.  ج

 - :االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار 

 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   

، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين بعدم "  جلس الم" ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس  -6   

 .اتخاذ قرار 

 يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر أو تبرير  -2

ا ، فإنه يتم النظر في الخالف إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثره- 60

 .وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني 
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 (كفالة التنفيذ ) نموذج ضمان األداء 

Performance Guarantee 

 

 : .......................................................................................................إلى السادة

 : ......................................................................................سرنا إعالمكم بأن مصرفنا ي

 .....................................................................................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول

.................................................................................................................... 

 )     /    (بخصوص العطاء رقم 

 دينار أردني : ) ......................( بمبلغ : ........................................... المتعلق بمشروع

وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد ..... ..............................

شرط مع ذكر  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –بأن ندفع لكم 

وذلك بصرف النظر عن أي  –أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو 

 .اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع 

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ 

 على طلب صاحب العمل " ما لم يتم تمديها أو تمديدها بناء.............. من عام ............. .....شهر ................... 

 

 : ................مصرف/ توقيع الكفيل 

 : .....................المفوض بالتوقيع

 : ............................التاريـــــخ 

 



 المعدلة 6012طبعة / دائرة العطاءات الحكومية / إلسكان وزارة األشغال العامة وا/ 6010دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية 

99 

   8ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 

 

 : ....................................................................................................إلى السادة

 : ...................................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا 

 : ..................................................................................المقاول, لة ماليةقد كفل بكفا

................................................................................................................ 

 )     /    (بخصوص العطاء رقم 

 دينار أردني : ) ...........................( بمبلغ : ........................................... روعالمتعلق بمش

ً اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعماالإلصالحات والصيانة بموجب ...................................  وذلك ضمانا

 .أحكام عقد المقاولة 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –هد بأن ندفع لكم وإننا نتع

مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة 

 .اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع  بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص 

 .على طلب صاحب العمل " واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء

 

 : ................مصرف/ فيلتوقيع الك

 : .....................المفوض بالتوقيع

 : ....................التاريـــــــــــــــــــــــــخ 
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 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 

 

 

 ...................................................: ..........................................................إلى السادة

 

 : ..............................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول 

 

 ...........................................................................دينار أردني : ).......................( بمبلغ 

 

الخاص بمشروع : ......................................... وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم

 .روط العطاء بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب ش.......................................................... 

 

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي 

 .اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول 

 

مديدها تلقائياً لحين سداد وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم ت

 .قيمة الدفعة المقدمة بالكامل 

 

 

 : ................مصرف/ توقيع الكفيل 

 : .....................المفوض بالتوقيــع

 : ...................التاريــــــــــــــــــــــــــــــــخ 
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

 

 : ............................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه 

.................................................................................................................... 

 ....................................................................ا وخاتمنا في أدناه نقر نحن الموقعين إمضاءاتن

................................................................................................................... 

ً ) .............................. ( مبلغ ......... .....................................بأننا قبضنا من   ديناراً أردنيا

 .....................................................وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء 

 ...............................................................................................موضوع العطاء رقم 

وحكومة المملكةاألردنية الهاشمية من المبلغ ..................................................................... وبهذا فإننا نبرئ ذمة 

وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية  المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا

 ...............................................مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل 

ً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية  .................... دون أن يشكل هذا إقراراً منا )خالل فترة اربعة وثمانون يوما

ي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وف( بصحة هذه المطالبات 

وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع ......................... وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل

و يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع , للمشروع  ياألول ه السابقة لتاريخ التسلمالمبين أعال

 (.12/8)و ( 12/7)تطبيقا للمادتين 

  

 .....................................وعليه نوقع تحريراً في 

 : .............................................اسم المقاول 

 : ....................................وقيعاسم المفوض بالت

 : ..................................توقيع المفوض بالتوقيع

 

 

 :الخاتم
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 (اإلبراء) نموذج  االمخالصة 

Discharge Statement 

 

 

 .................................. : ..................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه

.......................................................................................................................... 

 ......................:....................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

ً ) ......................... ( مبلغ .......................................................... بأننا قبضنا من   .ديناراً أردنيا

 

من الشروط العامة  للعقد ، وذلك عن مشروع إنشاء (  16/12،  16/16، 16/11) وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد 

......................................................................................................... : 

 

 : ....................................................................................................موضوع العطاء رقم 

 

ا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإنناا نصرح بموجب هذا اإلقرار أنن

 ........................... نبرئ ذمة 

 

ثنى مان وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاماً شامالً مطلقاً ال رجعة فياه ويسات

) والتي تصدر بعد تاريخ هذه المخالصاة (  12/8،  12/7) هذا اإلبراء أي تعويضات تُستحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين 

 ( .اإلبراء 

 

 : ..........................................وعليه نوقع تحريراً في 

 ...............: .......................................اسم المقاول 

 : ...........................................اسم المفوض بالتوقيع 

 : ..........................................توقيع المفوض بالتوقيع

 

 :الخاتم 
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 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 

 ....................................................................                                  :المقاول- 1

 :                             ....................................................................المدير العام - 6

 .....................................:   ...............................رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات - 2

 ....................................................................                :فئة التصنيف - 6

 ...................................................................        :سقف االلتزام - 5

 ...................................................................       :المشاريع الملتزم بها- 4

 

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم

 بالدينار

قيمة األعمال 

 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ

 المباشرة

 مالحظات

1-        

6-        

2-        

6-        

5-        

4-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 :المجموع
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 إقرار متعلق بالدفعات األخرى

 

 :...............................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 

 :   ........................................................................اتمنا في أدناهنقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخ

من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا العقد ، ( 17/9/1)أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم 

 ً من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعا

" الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى شخص من 

تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير " ءونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سوا" اآلخرين

عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق " عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" مباشر من قبلنا أو نيابة

و اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات المزاودة نفسها أ/ بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 .التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً 

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصالً 

زامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً كما ونوافق على قيام الفريق األول باتخاذ لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إل

منها ونلتزم بتنفيذ كل ( أ ) اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة 

 .ما ورد في هذه المادة 

 /      /وعليه نوقع تحريراً في       

 : ........................................................اسم المقاول

 : ..............................................اسم المفوض بالتوقيع

 : ............................................توقيع المفوض بالتوقيع

 ..................: ....................................الخاتــــم 

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور  *   

عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى ( 17/9) المحددة بالمادة 

 .قرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض المقاول وضع اإل
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 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 

 

 .........................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 

.................................................................................................................... 

 .....................................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه

 

شائية الخاصة بهذا العقد ، من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلن( 17/9/6)أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم 

" وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع أي مبالغ سواء

يء ذو قيمٍة بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي ش" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء

أو بالواسطة ، أو بغض " مباشرة" ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء

عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو " عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة

بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ " موظف " يهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي ممثل

المزاودة نفسها أو اإلحالة / رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 .التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعالً على المقاول أو المفاوضات 

 

أكان ذلك من " أو بالواسطة وسواء" مباشرة" كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء

ً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي  فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو " ظف مو" قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيا

 .تجديده أو تمديده أو تنفيذه 

 /      /وعليه نوقع تحريراً في       

 : ....................................................اسم المقاول

 : ..........................................اسم المفوض بالتوقيع

 .......................................: .توقيع المفوض بالتوقيع

 : ................................................الخاتــــــــــــــــــــم 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور  *   

عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى (  17/9) المحددة بالمادة 

  .المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض 

 

 

 

 

 

 :مالحظات هامة

 

 

ميات وإذا وجد على جميع المقاولين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل أرقام الصفحات وأرقام بنود جداول الك

نقص في عدد الصفحات أو بنود جدول الكميات، يراجع المقاول مديرية المناقصات في دائرة العطاءات الحكومية وضمن المدة 

 .المحددة أي قبل موعد إيداع العروض لتزويده بها

 


