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 امة واإلسكان العل غاشاألرة وزا
 دائرة العطاءات الحكومية 

 
 عقد المقاولة الموحد

 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
 

  2013 الطبعة الثانية المعدلة
 

 

 
 الجـزء األول : التعليمات الى المناقصين  

 ـــةـــــــــــــامــــروط العـــــــــالجـزء الثاني: الشـ    
 ةــــــــــــروط الخاصـــــــــــلشـلث: االجـزء الثا       
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 تمهيـــــــد

 
في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  

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

 عالميًا ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطراف التعاقد .
 

نضع بين أيديكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع 
اإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة 

التي تمثل كافة ية و ملحكو ءات التطوير العقود اإلنشائية العاملة في دائرة العطا
الجهات ذات العالقة بقطاع اإلنشاءات األردني  من القطاعين العام والخاص 
آملين أن يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحيوي 

 والهام والذي يعتبر رافدًا من روافد االقتصاد الوطني .
 
 

 ــومــيـــة                           وزير األشغال العامة واإلسكانـحـكلات اطــاءمــديـــر عــــام دائــرة الـعـ 
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                          الـمهنــدس يـحيـى الكســــــــبــــــي 
 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 
 ـد الـهـــزايـــــمـــــــــــــــــــة                      لـــاد خـحــمـالــمـهنـدس مــ 
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 الفهـرس  
 الصفحة التعليمات إلى المناقصين رقم الجزء
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 6 التعليمات إلى المناقصين 1-
 6 وثائق العطاء 2-
 7 إعداد وتقديم عروض المناقصات 3-
 10 تقيـيم العروض وإحالة العطاء 4-
 13 الضمانات ) الكفاالت ( 5-

ني
الثا
زء 
الج

- 
امة
 الع
وط
شر
ال

 

 15                  الشروط العامة الفصل
 17 أحكـام عامـة  األول
 28 صاحب العمـل  الثاني

 30 المهنـــدس لثاالث
 33 المقـــاول  الرابع

 43  ن لمسمو المقاولون الفرعيون ا الخامس
 45 المستخدمون والعمــال  لسادسا

 48 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية  السابع
 51 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 55 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 57 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 60 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 64 كيل األشغال وتقدير القيمة رشي عثانلا

 66 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 71 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

 79 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر
 82 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 85 المخاطر والمسؤولية السابع عشر

 89 تأميــنال رشع نمالثا
 93 القـوة القاهـرة التاسع عشر

 96 المطالبات ، الخالفات والتحكيم العشرون 

جزء
ال

الث 
لث
ا

 102 الشروط الخاصة -أ الفصل 
 106 األحكـام العامة األول
 108 صاحب العمــل الثاني

 109 المهنــــدس لثاالث
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 110 المقـــــاول الرابع
 112 مالوالع ون مدمستخلا الخامس
 114 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السادس
 115 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل السابع
 116 االختبارات عند اإلنجاز الثامن
 117 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل التاسع
 119 المسؤولية عن العيوب العاشر

 201 مةالقي تقديركيل األشغال و  عشر الحادي
 121 التغيـيرات والتعديالت عشر الثاني
 123 قيمة العقد والدفعات عشر الثالث
 125 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول عشر الرابع

 126 المخاطر والمسؤولية عشر الخامس
 129 التأمـــــين عشر السادس

 013 يمالمطالبات والخالفات والتحك السابع  عشر
 132 لشروط الخاصة اإلضافيةا -ب 
 133 الشروط الخاصة اإلضافية 
 139 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 141 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج 

 142 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج
 143 ملحق عرض المناقصة 2ج
 146 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 147 دالعققية افج اتنموذ 4ج
 149 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( 5ج
 150 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج

 151 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 154 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ( 7ج 

 155 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 156 قدمةلما عةفدلالة انموذج كف 9ج
 157 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 10ج
 158 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 159 نموذج التزامات المقاول 12ج
 160 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 161 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 162 تصنيعنموذج ضمان عيوب ال 15ج 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 
 
 
 
 
 

 

 الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين
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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 

 ...... ( \: ) ...... رقم العطاء

 
 و القائمة للشبكة الهوائية و األرضية الضوئية األلياف كوابل اصالح و تاراسم يف القطوعات حالاص بمشروع الخاص
الحكومي  مستشفى معان ومسار( الخاصة االقتصادية العقبة منطقة وسلطة العقبة محافظة) الجنوب منطقة في المنفذة
 االلياف شبكة امجبرن نضم(  الطلب عند)  حكومية مؤسسات ربط يشمل كما,مستشفى الملكة رانيا العبدهللا  ومسار
 (.NBN) الوطني الضوئية

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

ثمن  المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع
 . رر مقالنسخة ال

 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :         
 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . -2-1
 التعليمات الى المناقصين. -2-2
 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن: -2-3

 الشروط العامة . -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 ت واالتفاقيات والبيانات.انالضماو ض نماذج العر  -ج     

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 
 جداول الكميات واالسعار.  -2-6
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  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
 

هـ     /    )     رقم العطاء حبطر  الخاصة يةقتصاداال العقبة منطقة سلطة طريق عن واالقتصاد الرقمي والريادة  وزارة ترغب
 و العطاء، بهذا  المشمولة االعمال إلنجاز اإلمكانيات و الخبرة و القدرة لديهم ممن محليين لمناقصين (    2019  /

 العطاء لهذا عروضهم تقديم في بالمشاركة الراغبين المناقصين على و, العطاء دعوة و وثائق  في وارد هو ما حسب
 .ادناه وارد هو ما بكل متاال متزالاال 
 
(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه 3-1)

والظروف المحيطة  ماهيتها وأن يتفهم وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،
لعادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على ئر اوسا مشروعبال

 وضع أسعار عرضه.
 )أصل العرض الفني ثالث نسخ من يتضمن ه، األول مغلقو  منفصلة ثالثة مغلفات في على كل مناقص تقديم عرضه    -أ

يحتوي على  الثانيطلوبة ويكتب  عليه " العرض الفني " والمغلف الم ثائقالو ع م نسختين( ونسخة الكترونية +
ويكتب عليه "العرض  نسختين( ونسخة الكترونية مالي )أصل+العرض ال ثالث نسخ من يتضمن العرض المالي،

 قمغل رابع مغلف في  الثالثة  المغلفات عوض ويتم المناقصة في الدخول كفالة والمغلف الثالث يتضمن المالي" ،
 و مسارات في القطوعات بإصالح المتعلق(     2019/  هـ  /      )  رقم العطاء  المغلفات جميع على بكتوي

 قبةالع محافظة) الجنوب منطقة في المنفذة و القائمة للشبكة الهوائية و األرضية الضوئية األلياف كوابل اصالح
 مستشفى الملكة رانيا العبدهللامسار و حكومي لان اعمستشفى م ومسار (الخاصة االقتصادية العقبة منطقة وسلطة

  (.NBN) الوطني الضوئية االلياف شبكة برنامج ضمن(  الطلب عند)  حكومية مؤسسات ربط يشمل كما,
فتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الد -ب

 اول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .دجأي ر و األسعاوجدول الكميات و 

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

 ل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو أخل  ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قب -د
 ليمات ، فإن  ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .عتال هذهمن أي ب

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

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

لتوقيع عنهـا . وإذا كانـت وضع منشأة المناقص فردًا كان أو شركة ، وكتاب التفويض للمسـؤول المفـوض بـا -أ
كات المتآلفــة تقـديم اتفاقيــة االئـتالف بينهــا بحيـث يكــون شـر الى علــنــه يجـب هنـاك مشـاركة بشــكل ائـتالف فإ

التآلف بالتكافل والتضـامن ) مجتمعـين ومنفـردين ( ، وأن يوقـع أطـراف االئـتالف علـى العـرض ، وأن يقـدموا 
 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

المشاريع الملتزم بها حاليًا ، و  ، هاجز وأن أن اقص ومؤهالته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبقة المنخبر  -ب
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

ذكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال  -ج
 ولقايها المالمقاول الفرعي مصنفًا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إل الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا

 ئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .لر ا

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

 درة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .صاة الكفال
تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل  

ال ية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص الذي يح( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالح7)
 . فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقدء طالعا عليه

 

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

ن تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند كوت أنب حوال يجاأل
 تقديمها .

عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن  عليه أن يحدد عنوانًا    -هـ
ارات . وكل إشعار أو رسالة شعإلوات لمراسالاألردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة ا له في

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

 كاملة .ت والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال والمصنعيا
لومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب مع أي -ز

 الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
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ن م نفيذ كلكلية لتم البنود في جدول الكميات على أنها القيمة ال( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أما3-4)
البنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقًا للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية ) ك تل

Preliminaries . ) إال  إذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( ) 
 
 : االلتباسيح توض( 3-5)         

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

( أيام ، ويتم  7بما ال يقل عن ) التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء 
ات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل هذا ار فسستال على اتوزيع اإلجابة خطياً 

 التوضيح مبررًا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 (   2019  هـ /  /   )كتوب عليه من الخارج عطاء رقم  يقدم العرض متكاماًل وفي ظرف مختوم م -أ    
 للشبكة الهوائية و األرضية الضوئية األلياف كوابل اصالح و مسارات في القطوعات اصالحع: و بمشر الخاص  

مستشفى  ومسار( الخاصة االقتصادية العقبة منطقة وسلطة العقبة محافظة) الجنوب منطقة في المنفذة و القائمة
 ضمن(  الطلب عند)  كوميةح ساتمؤس ربط ليشم كما,مستشفى الملكة رانيا العبد هللا الحكومي ومسار  معان
 (.NBN) الوطني الضوئية االلياف شبكة برنامج

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

 

 د إلى صاحبه مغلقًا .اويع يداع يرفضإن  أي عرض يقدم بعد موعد اإل -ب  
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إال  إذا نص في دعوة العطاء على اتباع  -ج  

 أسلوب آخر .
 إلزامية العروض :( 3-7) 

 ماً ملز العرض ويظل  لإليداعالعرض بعد اخر موعد  للمناقص وال يجوز سحب هذا يعتبر العرض المقدم ملزماً 
( يومًا ابتداء من تاريخ إيداع العروض إال  إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام  90لمناقص الذي تقدم به لفترة ) ل

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



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

انت هنالك كإذا لعطاء . و  إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة اره بالدينار األردني إال  على المناقص تقديم أسعا
عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها 

 في موعد " التاريخ األساسي " .
 

 تقيـيم العروض وإحالة العطاء(  4)

 عروض :تقيـيم ال( 4-1)
حكومية الصادرة استنادًا الى  نظام لال اءات االشغيتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطا

 األشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .
 تقييم العروض -)أ(

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

 .تبقى العروض المالية مغلقةفني المرفقة بالعطاء و لايم التقي ألسس فقاتقييمها و سيتم فتح العروض الفنية اوال و  .1

مع العلم ان عالمة  تم تأهيلهم فنيا من قبل لجنة العطاءات الخاصة للمناقصين الذينيتم فتح العروض المالية  .2
 إضافة مغلقة الفنية للمناقصين الذين لم يجتازوا عالمة التأهيلوض المالية وستعاد العر   (%70التأهيل الفني )

لكفاالت و سيتم تدقيق العروض المالية وفقا لالسلوب المبين ادناة وبعدها يحدد المناقص الفائز وفقا لما ا لىا
 . تقرره لجنة العطاءات الخاصة

 
 -أسس التقييم: -)ب(

  العرض الفني :المغلف األول 

 ل تضمين المغلف الفني ما يلي :لمقاوعلى ا
        مل :تشو  %50و بنسبة  الخبرات المتخصصة للمناقص  (أ

 تقديم الخبرات المتخصصة للمناقص في مجال تنفيذ المشاريع المماثلة للعطاء موضوع البحث ألخر خمس سنوات. •
   توضيح كيفية مشاركة المناقص في مشاريعه السابقة )نسبة المشاركة(  •
ياف الضوئية , تمديد كوابل لاأل ل نوعية االعمال المنفذة من قبل الشركة في مشاريع مماثلة )االعمال المدنية لكواب •

        الياف ضوئية , لحام و صيانة كوابل الياف ضوئية(.

 
بنســبة  و   الـذي سـيعمل علـى المشـروعللكـادر الفنـي  الذاتيــة ةالسـير  وخبـراتهمقائمـة بفريـق التنفيـذ المقتـرح ومـؤهالتهم  (ب

50%:-  
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يـة او فـي اعمـال الكوابـل فـي المشـاريع السـابقة التـي دنلما مجال الخبرة لكل فرد من الكادر سواًء كان ذلـك فـي االعمـال •
 شارك فيها.

الشــهادات العلميــة و شــهادات الخبــرة العمليــة لكــل فــرد مــن أفــراد الجهــاز الفنــي و مــدى التــدريب الــذي يمتلكــه كــل فــرد  •
     )العالمات االعلى ستعطى لالفراد ذوي الخبرة في مجال تركيب الكوابل الهوائية(.

 .المطلوبة في هذا العطاء بشكــل واضـــح  عمالمجال األ المتخصصة فيمن أفراد الجهاز الفني خبراته  ردف كلأن يبين  •
لجنة العطاءات لهذا الخصوص علمًا بأن بوالشخص المسمى مسؤولية دقة وصحة المعلومات المقدمة  لمناقصيتحمل ا •

 .لإلطالع عليها والتأكد من صحتها اتومعلتقديم الوثائق األصلية لهذه الم مقاولالحق في الطلب من ال
نـع بهـا صـاحب العمـل مـع تسبابًا مقنعة وحقيقية يقلمقاول اال يجوز استبدال أي فرد من أفراد الجهاز الفني إال إذا قدم ا •

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

 حديدتو  المبين في الشروط الخاصة االضافية طيلة مدة تنفيذ اعمال هذا العطاءي فنالالمناقص توفير الجهاز يطلب من 
 .الجهاز الفني وخبرات أسماء ومؤهالت

 
على المقاول االلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة والمبينة ضمن وثائق العطاء مع التأكيد عليه بضرورة تقديم كتالوجات  -ج

مع التنويه انه سيتم استبعاد اي عرض غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة حتى  اءعطالخاصة بالمواد المطلوبة ضمن 
 لو اجتاز عالمة التأهيل الفني .

 
 على المقاول االلتزام بالشروط الخاصة االضافية الواردة ضمن وثائق العطاء . -د
 
 ومقروء . ضحوال على المقاول ختم جميع وثائق العطاء بختم الشركة والتوقيع عليه وبشك-ت
 

 العرض المالي : المغلف الثاني

 على المقاول تضمين المغلف المالي ما يلي :

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

لي جداول الكميات المسعرة و الخالصة و يجب أن تكون األسعار الواردة في العرض الما .2
 في االتفاقية .خ نتيجة العمل ..... الاح .الربشاملة ألية رسوم أو ضرائب و المصاريف و ا

 أية أمور تحليلية مالية مطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء.   .3
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 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
ردة يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود الوا

 -:أدناه
ان تكون عليه هـذه الجملـة بتطبيـق سـعر ي مبلغ وما يجب ب جملة أحسا بين إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض -أ

الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم تعـديل 
 ًا لذلك .مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفق

 -ت فيتم إتباع اإلجراءات التالية:ر كتابة بالكلمان المذكو ام عألرقإذا اختلف سعر الوحدة المذكورة با -ب
: إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبنـد معـين بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدها إلـى  (1-)ب 

رب األقـمات فان كان الفرق كبيرًا يـتم األخـذ بالسـعر الفرق الحسابي بين ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكل
 لمات أو األرقام إلى السعر الدارج .ن الواردين بالكن السعريم

 ( : إذا كان الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 و رفضه .( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أ3-)ب

جموع وفق ما تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة ه يتم تصحيح المة ،  فإنسابيالح إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات -ج
 ويكون المجموع المصحح ملزمًا للمناقص .

ملـة إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنـود ، فيـتم اعتبـار تلـك البنـود غيـر المسـعرة وكأنهـا مح -د
طـاء ( وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق ا أحيـل عليـه الع)فيمـا إذذها تنفيـعلى بنود العطاء األخرى ، وعلى المنـاقص 

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

ات المختصة إتباع وز للجنة العطاءعندها يجبلغ الم غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملةبكلمات 
 -اإلجراءات التالية :

(: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز 1-)هـ 
 حصولة القصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغايتطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المنا

 العرض .ة إجمالية لهذا على قيم
( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليه ، 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ

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

 كتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا البند المناقص ب ا قامإذ -و
) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية البند 

. 
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 مختصة الحقجنة العطاءات الها ، فللغ فيمبالام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو ذا قإ -ز 
 -بما يلي : 

 رفض العرض او ، -1 
تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى  -2

 أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق . القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية
قها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس اءات المختصة بحجنة العطفظ لتحت (4-3) 

صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون 
 ذلك . ويض إزاءي تعل بأص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمأن يكون ألي مناق

 
 

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

   ( يوما من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
فاقية العقد حسب نموذج يع اتد توقعن داءن األعليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضما

ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة 
نًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع ما قد للعمل في األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضما

 العقد. غراضفاء ألل و مقاوى اليترتب عل
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق 

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

 لعيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :الح اان إصضم  (5-2)
علـــى المقــــاول أن يقــــدم لصـــاحب العمــــل عنــــد تســــلمه شـــهادة تســــلم األشــــغال . ضـــمان إصــــالح العيــــوب بقيمــــة 

ـــد التعـــديالت ، لضـــم 5% ـــة بع ـــذ مـــن قيمـــة األعمـــال المنجـــزة النهائي ـــة وتنفي ان قيامـــه باســـتكمال األعمـــال المتبقي
ـــوب ا ـــة لمطلأعمـــال إصـــالح العي ـــث يكـــون هـــذا  منصـــوصدة الللمـــوب ـــاقص ، وبحي ـــي ملحـــق عـــرض المن ـــا ف عليه

الضـــمان صـــادرًا عــــن بنـــك أو مؤسســـة ماليــــة كـــل منهمـــا مرخصــــه للعمـــل فـــي األردن . وبتســــليم هـــذا الضــــمان 
 لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .

     
 مالحظة عامة :

مختصــــــة ات اللعطــــــاءة اللجنــــــيحــــــق إذا أخــــــل  المنــــــاقص بــــــأي مــــــن هــــــذه التعليمــــــات، فإنــــــه  
 عرضه استبعاد
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   الشــروط العامـة         
 الفهـرس

 
شروط العامةال الفصل  الصفحة 
عامـة  ـامأحك األول  17 
 28 صاحب العمـل  الثاني

 30 المهنـــدس لثاالث
 33 المقـــاول  الرابع

 43 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 45 المستخدمون والعمــال  السادس
 48 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 51 النجاز وتعليق العمل المباشرة ، تأخر ا الثامن

 55 ند اإلنجاز ختبارات عالا سعالتا
 57 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 60 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 64 كيل االشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر

 66 التغييرات والتعديالت  لث عشرثاال
 71 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر

 79 ل العماحب انهاء العقد من قبل ص خامس عشرال
 82 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 85 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 89 التأميــن  الثامن عشر
 93 هـرة القـوة القا التاسع عشر

 96 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  العشرون 
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 الفصـل األول 
 ام عامـةأحكــ

GENERAL PROVISIONS 
ـــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

(1/1)  " Definitions ": التعاريف 
 يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه  

ن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو ) العامة منها والخاصة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أ
 -:ذلك غير ية األخرى ، ما لم يقتض السياق الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانون

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

لمواصفات يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  وا 
 ة العقد أو في كتاب القبول .والمخططات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقي

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

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

اب القبول ، فإن مصطلح قين ، ويقومان بتوقيعها . وإذا لم يتم إصدار كتن الفريا بيعليهيتم االتفاق 
وقيع "اتفاقية العقد " هو كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه ت

 تاريخ إصدار كتاب القبول .
1/1/1/4  "Letter of Tender" اقصة:كتاب عرض المن 

صة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق اة كتاب عرض المناقثيقة المسمو لي ايعن 
 باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

1/1/1/5  ""Specifications  :   المواصفات 
ت ديالشغال المشمولة في العقد وأي تعتعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األ 

 العقد . ألحكامإضافات إليها تتم وفقًا يها أو عل
1/1/1/6  "Drawings"المخططات:  

لة يصدرها صاحب تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد ، وأية مخططات إضافية ومعد 
 العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .
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  "Schedules": ولالجدا 1/1/1/7
دمها مع كتـاب عـرض المناقصـة ، وتضـم الـى ول كما استكملها المقاول وقلجداة امسماق التعني الوثائ 

ائم وجـداول اسـعار وثائق العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل البيانات والجـداول وجـداول الكميـات والقـو 
 الوحدة.

1/1/1/8     " Tender"عرض المناقصة: 
 ثائق أخرى معه ، كما اشتملها العقد.مه من و تقديول برض المناقصة وجميع ما قام المقاتعني كتاب ع 

1/1/1/9   "" Appendix to Tender ملحق عرض المناقصة 
 "  تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة 

 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءًا منه .
1/1/1/10   Bill of Quantities"":  الكمياتجداول  

  "Schedule Day work":  باليوميةجدول العمل  
 تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .

1/1  /2  "ersons"  Parties And Pالفرقاء واألشخاص :  
 '''' Party:   الفريق  1/1/2/1

 يدل عليه السياق . يعني صاحب العمل أو المقاول كما 
1/1/2/2  ""ployerEm:  مللعا حبصا 

 يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.  
1/1/2/3  ""Contractor:  المقاول 

ول فـي كتـاب عـرض المناقصـة الـذي وافـق عليـه صـاحب اص( المسـم ى بالمقـايعني الشـخص ) األشـخ 
 مل كذلك خلفاءه القانونيين .العمل ، ويش

1/1/2/4  "''Engineer  :المهندس 
يعني الشـخص الـذي يعينـه صـاحب العمـل للقيـام بمهـام المهنـدس ألغـراض هـذا العقـد ، والمسـم ى فـي  

شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينـه كبـديل للمهنـدس ملحق عرض المناقصة بهذه الصفة ، أو أي 
 . (3/4عن ذلك التعيين وفقًا للمادة ) ، ويبلغ المقاول ألخرمن وقت 

1/1/2/5  s Representative ’"Contractor":  ممثل المقاول 
بموجـب المـادة  آلخـريعني الشخص الذي يسـميه المقـاول لتمثيلـه فـي العقـد ، أو مـن يعينـه مـن وقـت  

 عنه .( ليتصرف نيابًة 4/3)
1/1/2/6  "s Personnel’Employer":   أفراد صاحب العمل 
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( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس 3/2ادة )في الم ليهمار إيعني المهندس ومساعديه المش 
صاحب العمل ، وكذلك أيًا من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من و 

 صاحب العمل .أفراد 
1/1/2/7  "s’Contractor Personnel":  المقاول مستخدمو 

قع ، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم في المو اول المقمثل المقاول وجميع من يستخدمهم يعني م 
المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي ، واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ  من جهاز
 األشغال .

 "contractor-Sub":   المقاول الفرعي 1/1/2/8
لتنفيـذ جـزء ل فرعـي مقـاونـه كقاول فرعي ، أو أي شخص يتم تعييأي شخص يسم ى في العقد كم يعني 

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

أو أي أشـخاص آخـرينيتم ذين يسمون بهذه الصـفة فـي العقـد ، يعني الشخص أو األشخاص الثالثة ال
 .الشروط هذه من  (20/3( أو المادة )20/2المادة )تعيينهم بموجب أحكام 

 . "FIDICبـ " تحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليهاال   1/1/2/10
 ,المدد و اإلنجاز:  االختباراتالتواريخ ,        1/1/3

Dates ,Testes ,Periods and Completions 
 

 ""Base Date:   التاريخ األساسي 1/1/3/1
 ( يومًا.28ض المناقصات بـ )داع عرو إلي هائيي التاريخ الذي يسبق الموعد النيعن 

 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة 1/1/3/2
 (.8/1ادة )يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار به وفقًا للم 

1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز 
( 8/2الحـال ( بموجـب المـادة )ب واقـع ) حسـنهـا ددة إلنجـاز األشـغال أو أي قسـم متعني المدة المح 

مباشــرة ، كمـا يــتم تحديـدها فــي ملحـق عــرض المناقصـة ، مــع أي تمديـد لمــدة محسـوبة مــن تـاريخ ال
 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )

 '' Tests on Completion''االختبارات عند اإلنجاز: 1/1/3/4
عليها بين الفريقين ، أو التي تطلب المتفق أو  قد ،الختبارات المنصوص عليها في العتعني تلك ا 

لتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، قبل أن يتم تسلم األشغـال أو أي قسم كتغيير ، وا
 واقع الحال ( من قبل صاحب العمل.منها ) حسب 
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 Certificate'' Over-''Takingشهادة تسلم األشغال: 1/1/3/5
 الفصل العاشر " .ي يتم إصدارها بموجب أحكام " لتال واألشغلم اتعني شهادة تس 
 ''Tests after Completion'' :زبعد اإلنجااالختبارات  1/1/3/6    

د ، والتــي يــتم إجراؤهــا بموجــب أحكــام جــدت( المنصــوص عليهــا فــي العقــتعنــي تلــك االختبــارات ) إن و  
ب واقـع الحـال ( مـن قبـل صـاحب نها) حسسم مأي ق، بعد أن يتم تسلم األشغال أو  الشروط الخاصة

 العمل.
 ''Defects Notification Period'' فترة اإلشعار بالعيوب:   1/1/3/7

ي األشـغال أو أي ( لإلشـعار بـالعيوب فـ11/1بموجـب المـادة )تعني الفترة الزمنية التـي يـتم تحديـدها  
تمديد لها يتم بموجب مع أي  صة )مناقالحال ( كما هي محددة في عرض القسم منها ) حسب واقع 

ريخ إنجـاز األشـغال ، أو أي قسـم منهـا ، كمـا يـتم تحديـده فـي شـهادة ( محسوبة من تـا11/3المادة:
 ( .10/1ادة )تسلم األشغال المشار إليها في الم

 ''Performance Certificate'شهادة األداء :  1/1/3/8
 (.11/9ة )لمادشهادة التي يتم اصدارها بموجب اتعني ال 

1/1/3/9 
 

  ''ay"dاليـوم :
 ( يومًا .365يعني يومًا شمسيًا ، والسنة تعني ) 

1/1/4  ''Money And Payments''المبالغ والدفعات : 
1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة 

ها واصالح أية عيوب وإنجاز  شغالاأل في " كتاب القبول " مقابل تنفيذتعني قيمة العقد كما تم قبولها 
 فيها.

  Contract Price"":   قيمة العقد 1/1/4/2
 العقد. ألحكاموفقًا  ( وتشمل أي تعديالت عليها تتم14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 
 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

داخـل الموقـع أو خارجـه قولـة ، ة معبصور تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول تعني جميع النفقات التي  
 دارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .، بما في ذلك النفقات اال

  rtificateCe"Final Payment ":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4
 ( .14/13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 
 '' Statement''Final:   ائيالمستخلص النه 1/1/4/5

 ( .14/11يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة ) 
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 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية 1/1/4/6
 مة العقد )أو كلها ( ، ولكن غير العملة المحليةدها لدفع جزء ما من قيتعني أي عملة يتم تحدي 
 ficate''yment Certim Pa"Interiشهادة الدفع المرحلية 1/1/4/7

 تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر"، غير شهادة الدفعة الختامية . 
 rency''Local Cur'':  العملة المحلية 1/1/4/8

 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها . 
 ''ayment Certificate P'':  لدفعشهادة ا 1/1/4/9

 إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " دة دفع يتم تعني أي شها 
 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 1/1/4/10

ا من األشغال لتزويد هذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ميعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحديده ب 
 .( 13/5لتقديم خدمات بموجب المادة ) مواد أو تجهيزات أو

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

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

وجـب احكـام " الفصـل فع ، بمالـد هادةلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شـيعني أي كشف أو مستخ 
 الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغال واللوازم 1/1/5
 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاول 1/1/5/1

 ازهـــااء الالزمـــة لتنفيـــذ األشـــغال وإنجتعنـــي جميـــع األجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن األشـــي 
ال معـــدات صـــاحب العمـــل ) إن عيـــوب فيهـــا ، ولكنهـــا ال تشـــمل األشـــغال المؤقتـــة و  الح أيـــةواصـــ

ــــزات أو المــــواد او األشــــياء األخــــرى التــــي شــــكلت أو قصــــد بهــــا تشــــكيل جــــزء  وجــــدت( وال التجهي
 من األشغال الدائمة .

1/1/5/2   Goods"":  اللوازم 
 و أي منها ، حسبما هو مناسب .مؤقتة أل الشغاالمقاول والمواد والتجهيزات واألتعني معدات  
   Materials'''':المواد 1/1/5/3

ل جـزء مـا مـن تعني األشياء من كل األنواع )غيـر التجهيـزات اآلليـة( التـي شـكلت او قصـد بهـا تشـكي 
لتـي يطلـب مـن المقـاول تقـديمها األشغال الدائمـة ، بمـا فـي ذلـك المـواد المـوردة فقـط ) ان وجـدت( وا
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 د .العقوجب بم
 ''Permanent Works'' :                    االشغال الدائمة 1/1/5/4

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

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

 تعنـــي أي قســـم مـــن االشـــغال يـــتم الـــنص عليـــه فـــي ملحـــق عـــرض المناقصـــة كقســـم مـــن االشـــغال 
 ) إن وجد( .

 ''Temporary Works''    : األشغال المؤقتة 1/1/5/7
فــي دهــا معــدات المقــاول ( التــي يقتضــي وجو تعنــي جميــع االشــغال المؤقتــة مــن كــل نــوع ) باســتثناء  

 ب فيها .تنفيذ االشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيو لموقع لا
 Works'''':      االشغـال  1/1/5/8

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

تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططـات واألدلـة والمجسـمات وغيرهـا مـن الوثـائق ذات  
 ب العقد .الطابع الفني ) إن وجدت( التي يقدمها المقاول بموج

 ''Country'':  الدولـة 1/1/6/2
 لدائمة فيها. شغال اذ األتنفيوقع )أو معظم الموقع( حيث يطلب تعني الدولة التي يوجد فيها الم 
 ''s Equipment’Employer'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

ض اسـتعمالها مـن قبـل تعني األجهزة والماكنات والعربات ) إن وجدت( التي يقدمها صاحب العمـل لغـر  
م تـي لـلكنهـا ال تشـمل تلـك التجهيـزات ال، و  المقاول في تنفيذ األشغال كما هي محددة في المواصفات

 العمل بتسلمها بعد .م صاحب يق
 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

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

لصــادرة عــن أيــة تعنــي جميــع التشــريعات واألنظمــة وغيرهــا مــن القــوانين الوطنيــة ، وكــذلك األنظمــة ا 
 . نياً قانو سلطة عامة مشكلة 
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 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 1/1/6/6
 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 
 te''Si'': الموقـع 1/1/6/7

ت اآلليـة والمـواد فيهـا ، وكـذلك تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيـزا 
 . ينص العقد تحديدًا على اعتبارها جزءا من الموقعن أخرى أماكأية 

 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/6/8
 معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة  يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة 
 ''Variation Order''(:   التغيير ) األمر التغييري  1/1/6/9

ه أو الموافقة عليه كتغييـر بموجـب أحكـام "الفصـل ل يتم إصدار التعليمات باألشغا ر فيتغيييعني أي  
 الثالث عشر " .

 ''Interpretation'':    التفسير (1/2)
 -السياق خالفًا لذلك ، تكون :ثناء ما يقتضيه في العقد ، باست 
 ر .د الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخالكلمات التي تشير إلى أح -أ 
ر إلــى المفـرد تنصـرف أيضــًا إلـى الجمـع والكلمـات الدالــة علـى الجمـع تنصــرف التـي تشـي الكلمـات-ب 

 أيضًا إلى المفرد .
ك الموافقة موافق عليه " أو "اتفاق" يشترط ان تكون تل األحكام التي تتضمن كلمة " يوافق " أو " -ج 

 مسجلة كتابيًا .
نيـة اآللـة الكاتبـة أو المطبعـة أو الطباعـة اإللكترو  اليـد أوبخـط ريـر خطيًا " أو "كتابـًة" تعنـي التح "-د 

 بحيث تشكل سجاًل دائمًا .أما الكلمات الهامشية وغيرها من العنـاوين فإنهـا ال تؤخـذ فـي االعتبـار
 لدى تفسير هذه الشروط .

 ''Communications'':   االتصاالت (1/3)
شـهادات أو قبـول ، أو تقـديرات أو  فقـات أوموا ر أيص هذه الشروط علـى إعطـاء أو إصـداحيثما تن 

 -بات ، فان هذه االتصاالت يجب :إشعارات أو طل
ــل إشــعار   -أ  ــد ) مقاب ــتم تســليمها بالي ــًا وأن ي ـــا أن تكــون محــررة خطي ــتم إرساله باالســتالم( أو أن ي

 ًا حســـبما يـــنص عليـــه فـــي ملحــــق عـــرضقولـــة إلكترونيـــبالبريـــد أو بواســـطة شـــخص مـــا أو من
 ة ،   وناقصالم

ــــق عـــرض  -ب  أن يـــتم تســـليمها أو نقلهـــا أو إرســـالها إلـــى عنـــوان المرســـل إليـــه المبـــين فــــي ملحــ
 -المناقصة ، ومع ذلك :

 ب إرسالها وفقًا لذلك ، و رسل إشعارًا بتغير عنوانه فيج.  إذا كان المرسل إليه قد أ1 
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أو موافقـة ، جــاز إرسـالها علــى  قبــوالً  يطلـبدما رسـل إليــه بتحديـد آخــر للعنـوان عنــ. إذا لـم يقــم الم2 
 منه الطلب . العنوان الذي صدر

ــأخير  ال يجــوز االمتنــاع عــن إعطــاء مثــل هــذه الموافقــات أو الشــهادات أو التقــديرات أو القبــول  أو ت
هـذا اإلشـعار إلـى الفريـق  إصدارها دون مبرر معقول ، كما انه يتعـين علـى الفريـق الـذي يصـدر مثـل

اآلخـر حسـبما تتطلبـه ، أن يرسـل نسـخة منـه الـى المهنـدس أو إلـى الفريـق لمهنـدس لـى اأو إاآلخر 
 الحالة .

 Law and Language'''':   القانون واللغة (1/4)
ة ) أو أي ســلطة أخــرى ( كمــا يــتم تحديــده فــي ملحــق عــرض ضــعًا لقــانون الدولــيكــون هــذا العقــد خا 

 ة.المناقص
ة واحـدة ، فـان اللغـة المحـددة فـي ملحـق عـرض ر مـن لغـبـأكثعقـد اذا تمت صياغة بعض نصـوص ال 

 المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .
ها ، تعتمد اللغة التي صـيغ يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة ، فإذا لم يتم تحديد 

 دة" .غة المعتمبها العقد )أو معظمة ( ، بأنها هي " الل
 ocuments''iority of D''Pr:  أولوية الوثائق (1/5)

تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفسرة لبعضها البعض ، على انه لغايات تفسـير العقـد  
 -التسلسل التالي : تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب

 اتفاقيـة العقد ) إن وجدت ( . -1 
 كتاب القبـول .  -2 
 كتاب عرض المناقصة.  -3 
 .الخاصة روط الش -4 
 الشروط العامة هذه . -5 
 المواصفات . -6 
 المخططات . -7 
 الجداول ، وأية وثائق أخرى تشكل جزءًا من العقد . -8 
باينًا فيما بينها ، فانه يتعين على المهنـدس إصـدار موضًا في الوثائق ، أو تأما اذا تبين أن هنالك غ 

 لك .وص ذلتعليمات أو اإليضاح الالزم بخصا
 ''Contract Agreement'':  اتفاقية العقد (1/6)

( يومـًا مـن تـاريخ تسـلم المقـاول لكتـاب القبـول إال 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقـد خـالل ) 
 روط الخاصة.ا اتفق الفريقان على غير ذلك ، وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشإذ

بهة )إن وجـدت( والتـي قـد م الطوابع وغيرهـا مـن النفقـات المشـادفع رسو أن ياول كما يتعين على المق
 تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه االتفاقية.
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 ''Assignment'':   التنـازل (1/7)
العقــد او  حــق الي فريــق ان يتنــازل عــن العقــد أو أي جــزء منــه او عــن أي فائــدة او مصــلحة فــيي ال 

 يق :ي فر ز البموجبه،  اال انه يجو 
أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة ، وللفريق االخر وحده حريــة  -أ 

 التقدير في هذا الشأن ، و 
ــل مــا اســتحق -ب  ــه مــ تحوي ــه او يســتحق ل ــك او ل ــد كضــمان لمصــلحة أي بن ــالغ بموجــب العق ن مب

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

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل . ومـا لـم يـنص فـي العقـد علـى غيـر ذلـك ،  
ختين مــن العقــد ومــن أيــة مخططــات يــتم اصــدارها الحقــًا ، ويتحمــل المقــاول يــتم تزويــد المقــاول بنســ

 تصدار أي نسخ اضافية منها .نفقات اس
وظـة تحـت عنايـة المقـاول مـا لـم وحتـى يـتم تسـلمها مـن قبـل ل " فانهـا تبقـى محفائق المقـاوثـو "  أما

( 6يقـدم للمهنـدس ) صاحب العمل . وما لم ينص العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان
 نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

مشـار إليهـا فـي المواصـفات شرات الوالند ، يحتفظ في الموقع بنسخة من العق يتعين على المقاول أن 
جــدت( ، والمخططــات، والتغييــرات، وغيرهــا مــن االتصــاالت المتعلقــة بالعقــد .  ووثــائق المقــاول ) إن و 

 االطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولة . ويحق لمستخدمي صاحب العمل
لتـــي تـــم إعـــدادها لغايـــة وثـــائق ان الٍي مـــخطـــأ أو عيبـــا ذا طبيعـــة فنيـــة فـــي أإذا اكتشـــف أي فريـــق 

ال ، فانـه يتعـين علـى هـذا الفريـق إعـالم الفريـق اآلخـر فـورًا عـن مثـل هـذا استعمالها في تنفيذ األشغ
 الخطأ أو العيب .

  :المخططات و/أو التعليمات إصدار خرتأ (1/9)
Delayed Drawings or instructions 

يًا حينما يتعرض تنفيـذ االشـغال الـى التـأخير او ارًا خطإشع هندسين على المقاول ان يقدم الى الميتع 
االعاقــة اذا لــم يقــم المهنــدس بتزويــده بمخططــات او تعليمــات خــالل مــدة معقولــة، وعلــى ان يتضــمن 

ة اليهـا ، بيان تفاصيل المخططات او التعليمات واالسـباب الداعيـة الصـدارها ، وموعـد الحاجـاالشعار 
 من اعاقة للعمل او تأخيره . اصدارهاخير ى تأوبيان ما قد يترتب عل

اذا تكبــد المقــاول أي تــأخير و/أو أي كلفــة بســبب إخفــاق المهنــدس فــي اصــدار أيــة مخططــات او  
ان المقاول قد اشعره بشأنها مـع بيـان أسـباب الحاجـة إليهـا ، فانـه تعليمات ضمن وقت معقول مما ك

اســتحقاقات المقــاول بشــأنها ، مــع لتقــدير نــدس المهمقــاول أن يقــدم إشــعارًا آخــر إلــى يتعــين علــى ال
 -( من حيث :20/1مادة )مراعاة أحكام ال
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و ســوف يتــأخر وذلــك أي تمديــد فــي مــدة اإلنجــاز بســبب ذلــك التــأخير إذا كــان اإلنجــاز قــد تــأخر أ -أ 
 (، و 8/4بموجب المادة )

 إلضافتهما إلى قيمة العقد .أي كلفة كهذه مع ربح معقول ،  -ب 
ه لمثـــل هـــذا اإلشـــعار اآلخـــر أن يقـــوم أعمـــااًل للمـــادة مهنـــدس بعـــد اســـتالمن علـــى التعـــيا يمـــك 

 (، باالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .3/5)
فــــي إصـــدار التعليمـــات ناتجـــًا عــــن خطـــأ أو تـــأخر بســـبب فعــــل  ن تـــأخر المهنـــدسإال انـــه إذا كـــا 

ـــة ، ال ئق المقـــوثـــا صـــداربمـــا فـــي ذلـــك أي خطـــأ أو تـــأخر فـــي إالمقـــاول  اول فـــي مثـــل هـــذه الحال
 قًا للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .يعتبر المقاول مستح

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

فيمـــا يتعلـــق  الفكريـــةكيـــة الملتفظ المقـــاول بحـــق التـــأليف وحقـــوق فـــي العالقـــة بـــين الفـــريقين ،يحـــ 
 أو التي تم اعدادها لصالحه ( . قام هو بإعدادها )" بوثائق المقاول" والتصاميم التي 

ـــر المقـــاول بمجـــرد توقيعـــه علـــى اتفاقيـــة العقـــ  د انـــه يعطـــي صـــاحب العمـــل حقـــًا كـــاماًل غيـــر يعتب
 تعـــديالتل الادخـــال بوثـــائق المقـــاول ، بمـــا فـــي ذلـــك الستنســـاو او اســـتخدام او التـــداو منقـــوص

 -عليها ، وهذا الحق :

ـــيعتبــر مطبقــًا خــالل فتــرة العمــر الفعلــي او المقصــود لتشــغيل اجــزاء االش -أ   العالقــة إيهمــاغال ذات ـ
 و  ، أطول

اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساو واستخدام وتداول وثائق  تؤولشخص يخول أي  -ب 
 تعديلها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ، و انتها و وصي يلهامقاول لغاية انجاز االشغال وتشغال

يســــمح باســــتخدام وثــــائق المقــــاول ذات الطــــابع الحاســــوبي وبرمجياتهــــا ، بواســــطة أي جهــــاز     -ج 
ع أو أي اماكن أخرى يحددها العقد ، بمـا فـي ذلـك اسـتبدال أي اجهـزة حاسـوب حاسوب في الموق

 المقاول قد قام بتوريدها .يكون 
ن ينوب عنه ( ألي طرف ثالث باستخدام او استنساو أو صاحب العمل ) او مال يسمح  أني بغين 

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

 مل:ائق صاحب العالمقاول لوث داماستخ (1/11)
" Contractor’s Use of Employer’s Documents"                       

وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل  في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف 
عدادها تم إلتي ق التي أعدها صاحب العمل ) أو اات وغيرها من الوثائمن المواصفات والمخطط
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يستخدم أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق  لصالحه ( يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن
 لغايات العقد.

الث باستخدام فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثوما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، 
 ض العقد .م ألغرايلز  ا قدها أو التداول بها ، باستثناء متلك الوثائق أو استنساخ

 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية (1/12)
ه المهنـدس يتعين على المقاول ان يفصح للمهندس عن كل المعلومـات السـرية وغيرهـا ممـا قـد يطلبـ 

 بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.
 "''awsLwith  anceCompliالتقيـد بالقوانين: (1/13)

يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم يـنص علـى  
 -غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه :

صاحب العمل أن يكون قد حصل ) أو سيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن  ين علىيتع -أ 
باألشغال الدائمة ، وأية تراخيص أخرى تم  لمتعلقةيص اتراخليمات التخطيط أو التنظيم أو التع

ها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي تحديد
 العمل في القيام بذلك ، و ضرر نتيجة إخفاق صاحب 

ى ل علــلحصــو، وتســديد الرســوم والضــرائب ، وا يتعـين علــى المقــاول أن يقــوم بإرســال اإلشـعارات -ب 
لــق بتنفيــذ األشــغال وإنجازهــا واصــالح أيــة ريح والموافقــات التــي تتطلبهــا القــوانين فيمــا يتعالتصــا

يه من أي ضرر نتيجة إخفـاق قي عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل و
 المقاول في القيام بذلك.

 'Liability  eralJoint and Sev''تركة والمنفردة :المسؤوليات المش (1/14)
اذا شكل المقاول ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ائتالفًا او مشاركة او أي تجمـع مـن شخصـين  

  -راعاة ما يلي :او اكثر في شكل يختلف عن الشركة ، فانه يجب م
 و ام صاحب العمل في تنفيذ العقد ،يعتبر هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أم  -أ 
شــخاص بـإبالغ صــاحب العمــل عـن اســم قائــد االئـتالف ، وبحيــث يكــون لقائــد هــؤالء األ أن يقـوم -ب 

 االئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤالء األشخاص ، و
من صاحب  ل بتغيير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقةقوم المقاوأن ال ي -ج 

 العمل.
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ثاني ل الالفص  
 لالعمـصاحب 

THE EMPLOYER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ة يمكن ان ال االوقات ( المحدد في ملحق عرض المناقصة ، اال ان حق الدخول والحياز ت ) أو الوقفي 
 ُيخص  بها المقاول وحده .

أي أساس او منشأ او  عمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةعلى ان صاحب ال إذا نص في العقد 
المواعيد وبالطريقة المحددة في  بذلك فييام الق تجهيزات او طريق وصول ، فانه يتعيين على صاحب العمل

 عمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى يتسلم ضمان االداء .المواصفات ، اال انه يجوز لصاحب ال
ب العمـل ان يعطـي إذا لم يتم تحديـد مثـل هـذا الموعـد فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، فانـه يتعـين علـى صـاح 

التــي تمكــن المقــاول مــن مباشــرة تنفيــذ االشــغال  االوقــاتضــمن زتــه المقــاول حــق الــدخول الــى الموقــع وحيا
 ( .8/3نامج العمل المشار اليه في المادة )والسير فيها وفقًا لبر 

الموقــع او صـاحب العمــل فــي تمكينــه مــن الــدخول الــى  إلخفــاقو/او كلفــة مــا نتيجــة قــاول تــأخرًا إذا تكبـد الم 
لى المهندس لتقدير استحقاقات المقـاول بشـأنها ، عارًا ال اشيرس حيازته خالل ذلك الوقت ، فعلى المقاول ان

 -( للبت في :20/1ادة )مع مراعاة احكام الم
تـأخر او سـوف يتـأخر ، وذلـك بموجـب  لـك التـأخير ، اذا كـان االنجـاز قـدأي تمديد لمدة االنجاز بسـبب ذ -أ 

 ( ، و 8/4دة )احكام الما
 .ة العقد الى قيم اهمفتضاإلأي كلفة كهذه مع ربح معقول ،  -ب 
ويتعين علـى المهنـدس بعـد تسـلم هـذا اإلشـعار ان يقـوم بإعـداد التقـديرات المترتبـة علـى ذلـك بموجـب المـادة  

 االتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها .( سواء ب3/5)
ن تـأخير مـاو  خطـأ ) والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر ( ناتجًا عنصاحب العمل  تأخرإال انه اذا كان 

ول " فانه في مثل هذه الحالة ال يسـتحق قبل المقاول ، بما في ذلك أي خطأ او تأخر في تقديم " وثائق المقا
 و تعويض عن أي كلفة او ربح .للمقاول أي تمديد ا

  ''ermits, Licenses or Approvals''  Pالتصاريح او التراخيص او الموافقات: (2/2)



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

ساعدة المعقولة للمقاول)عند طلبه( وضع يمكنه من ذلك( بتقديم المي كان فاذا مل )يقوم صاحب الع 
 -بخصوص ما يلي :

 ة ، وة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عاديالحصول على نسخ قوانين الدولة المتعلق  -أ 
 -دولة :ن الوانيلتصاريح او التراخيص او الموافقات المطلوبة بموجب قطلبات المقاول للحصول على ا -ب 

 التقيد بالقوانين ( ، و  1/13. فيما يتعلق بمتطلبات المادة )1 
 و  . لتوريد اللوازم ، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها ،2 
 . لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .3 
 ''''Employer`s Personnelلعمل:أفراد صاحب ا (2/3)
املين معـــه فــــي الموقــــع ه ومســــتخدمي المقـــاولين االخــــرين العــــن افـــراد عــــســــؤوالً يكـــون صــــاحب العمـــل م 

 -من حيث :
 ، و ( 4/6التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة )  -أ 
 البنــــــــود االلتــــــــزام بتــــــــوفير اجــــــــراءات الســــــــالمة كمــــــــا هــــــــي مطلوبــــــــة مــــــــن المقــــــــاول بموجــــــــب  -ب 

 ( .4/18ب المادة )البيئة بموج ايةحم وبإجراءات( 4/8من المادة ) )أ ، ب ، ج (
 ''s Financial Arrangements" ’Employerالترتيبات المالية لصاحب العمل: (2/4)
علـى  طلب مـن المقـاول بتسـليم المقـاول دلـياًل معقـوالً ( يومًا من بعد تلقيه أي 28يقوم صاحب العمل خالل ) 

"  ألحكـام، وفق التقـديرات فـي حينـه ، طبقـًا العقد  قيمةدفع انه قد قام بعمل الترتيبات المالية الالزمة لتوفير 
 الفصل الرابع عشر " .

ات المالية، فإنه يتعين عليـه إشـعار المقـاول أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيب
 علقة بذلك.بالتفصيالت المت

 ''s Claims''’Employerمطالبات صاحب العمل: (2/5)
تلقي دفعة ما ، بموجب أي شـرط مـن هـذه الشـروط أو لغيـر ذلـك  يعتبر ان له حقًا فيصاحب العمل كان اذا  

فترة اإلشعار بالعيوب ، فإنه يتعين عليه ، او على المهندس من األسباب المتعلقة بالعقد ، و/ أو أي تمديد ل
إشـعارات تتعلـق سـل أيـة ن ير نـه اذلك وتزويده بالتفاصيل . ورغم ذلـك فإنـه غيـر مطلـوب م، إشعار المقاول ب

( او مقابـل المعـدات 4/19والغاز بموجـب المـادة ) بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهالك الماء والكهرباء
 لمقاول .( او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها ا4/20تي يقدمها صاحب العمل إعماال للمادة )والمواد ال

ــاً ينبغــي إرســال اإلشــعار فــي أقــرب وقــت ممكــن ع  بح صــاحب العمــل علــى درايــة بالواقعــة أو د ان يصــ بعــملي
يوب " فانـه يجـب لى نشوء مثل هذه المطالبات ، اما اإلشـعار بتمديـد " فتـرة اإلشـعار بـالعالظروف التي أدت إ
 إصداره قبل انقضائها.

اء ادعـ صـحة العقد أو األسـس األخـرى للمطالبـة ، وان تتضـمن اثبـات يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مادة " 
يهـا بموجـب العقـد . ويتعـين علـى العمل بتلـك المبـالغ و / او فتـرات التمديـد التـي يعتبـر ان لـه حقـًا ف صاحب
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( لالتفاق عليهـا او إعـداد 3/5أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكام المادة )المهندس في مثل هذه الحالة 
  -قديرات لما يلي :الت

 ليدفعها المقاول له ، و/أوعمل ال صاحبحق لن وجدت( تستإ( أية مبالغ ) 1) 
 ( .11/3ن وجد( لفترة اإلشعار بالعيوب ، عماًل بأحكام المادة )إ( أي تمديد ) 2) 

تبر مخـواًل خصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع . اال أن صاحب العمل ال يعمكن تضمينها كهذه المبالغ ي 
م بمطالبة ضد المقاول لغيـر ذلـك ،  ادة دفعي شهقه فبإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصدي ، أو التقد 

 هذه المادة " . ألحكامإال  وفقًا 
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 الفصل الثالث 
 المهنــدس

THE ENGINEER 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ''Engineer’s Duties and Authority'' واجبات وصالحية المهندس : (3/1) 
العقد ويجب أن يكون مستخدمو " للقيام بالواجبات المحددة له في يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس  

 اجبات.هذه الو مثل داء دسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألالمهندس من مهن
 ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد . 
هومة من العقد ضمنيًا بحكم للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديدًا في العقد ، أو تلك المف 

ى موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية ما يحصل عل الضرورة . وإذا كان مطلوبًا من المهندس أن
فرض بات يجب النص عليها في الشروط الخاصة . ويتعهد صاحب العمل أن ال يالمتطل هذا مثل ، فإن

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

 غراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل .فإنه أل
 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط : 
، أو دس بأداء واجباته أو ممارسـة صـالحيته ، سـواء نـص عليهـا صـراحة فـي العقـد وم المهنعندما يق  -أ 

 ل ، و حب العمن صاًة عكانت مفهومة ضمنيًا منه ، فإنه يقوم بها نياب
لــــيس للمهنــــدس صــــالحية فــــي إعفــــاء أي مــــن الفــــريقين مــــن أي مــــن الواجبــــات او االلتزامــــات او  -ب 

 و  المسؤوليات المحددة في العقد ،
 ي تعليمــات أو إشــعار ان أي مصــادقة او تــدقيق او شــهادة او قبــول او فحــص او تفتــي  او إصــدار أ -ج 

ل مــن قبــل المهنــدس ) بمــا فــي ذلــك اغفــال عــدم رف مماثــي تصــاو أأو اقتــراح ، او طلــب اختبــار ، 
ك مسـؤوليته وافقة ( ال تعفي المقاول من أية مسـؤولية يتحملهـا بموجـب احكـام العقـد ، بمـا فـي ذلـالم

 ط .عن االخطاء او االغفاالت او التناقضات او حاالت عدم التقيد بالشرو 
 r''the Engineeby  ''Delegation:  التفويض من قبل المهندس (3/2)

أن يسند إلى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبـات أو يفوضـه بـأي مـن  –من وقت آلخر  –للمهندس  
ما يجوز له أن يلغي مثل هذا اإلسناد أو التفويض . ويشمل هؤالء المسـاعدون الصالحيات المنوطة به ، ك

بنـود التجهيـزات أو المـواد أو  بار علىالختأو  ندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتي المه
ذا إال بعـد التفويض أو اإللغـاء خطيـًا ، وال يعتبـر مثـل هـذا اإلجـراء نافـاختبارها . يجب أن يكون التعيين أو 
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ته بإعـداد التقـديرات أعمـاال للمـادة تسلم الفريقين إشعارات بذلك ، إال انه ال يحق للمهندس تفـويض صـالحي
 لى مثل هذا التفويض .ريقان عالف وافق( إال إذا 3/5)

ـــام   يشـــترط فـــي هـــؤالء المســـاعدين ان يكونـــوا مـــن ذوي الكفايـــة الالئقـــة ، ومـــؤهلين الداء واجبـــاتهم والقي
( مــن 1/4دة )حية المنوطــة بهــم ، وان يكونــوا متمرســين باســتعمال لغــة االتصــال المحــددة فــي المــابالصــال
 العقد .

، ان  اســناد واجبــات الــيهم او تفويضــهم بصــالحية مــا لــذين تــم، ا هنــدسيتعـين علــى كــل مــن مســاعدي الم 
 بالتفويض . وتعتبر  يصدروا التعليمات الى المقاول ، وان يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة لهم

او اصدار تعليمات، او إشعار او اقتراح،  أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتي 
صادرة  وكانها –ضمن حدود تفويضه  –قيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم ، او البار اخت أو طلب او

 عن المهندس ، ورغم ذلك :
ي عمـل او تجهيـزات او مـواد ال يعنـي المصـادقة مساعد المهندس في رفض أ فإن أي إخفاق من جانب -أ 

أو التجهيـزات أو  األعمـالتلـك رفـض بالتالي فانه ال يحول دون ممارسة المهندس لحقه فـي عليها ، و 
 المواد .

اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مسـاعد المهنـدس ، فإنـه يجـوز للمقـاول ان  -ب 
ضــها أو تعــديل يحيــل الموضــوع إلــى المهنــدس ، الــذي ينبغــي عليــه ، دون تــواٍن ، إمــا تأييــدها أو نق

 مضمونها .
 "the Engineer ructions ofInst'':تعليمات المهندس  (3/3)

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

حكام بموجب ايًا رسم ات اال من المهندس ، او من أي من مساعديه المفوضينال يتلقى المقاول التعليم 
  ) أمرًا تغييريًا ( فانه يتم تطبيق احكامهذا "الفصل" . اما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييراً 

 ث عشر" عليها ." الفصل الثال 
لمهندس او مساعده المفوض حول أي امر يتعين على المقاول ان يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من ا 

 عمليًا فإن التعليمات يجب إصدارها خطيًا ، كان ذلكلما . وكيتعلق بالعقد 
 أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض :  

 بإصدار أمر شفوي و  -أ 
ل من يًا من المقاول ) أو من ينوب عنه ( بخصوص األمر الشفوي خالل يومي عمأكيدًا خطتسلم ت -ب 

 تاريخ صدورها و
تسلمه دار تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ و/أو إصرفض بال لم يقم بالرد عليه خطياً  -ج 

 إشعار المقاول ،
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أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده عندئذ يعتبر تأكيد المقاول لمثل هذه األمر الشفوي وكأنه  
  حال .المفوض ، حسب واقع ال

 Replacement of the Engineer"":  ل المهندساستبدا (3/4)
ـــز اذا   ـــدس ،م صـــاحب العمـــاعت ـــل عـــن ) ل اســـتبدال المهن ـــة ال تق ـــل مهل ـــه قب ـــين علي ـــه يتع ( يومـــًا 42فإن

ـــي ـــذلك ، وان يحـــدد ف ـــاول ب ـــاريخ االســـتبدال ان يشـــعر المق ـــرة  مـــن ت ـــوان وتفاصـــيل خب إشـــعاره اســـم وعن
ـــــوم  ـــــيس لصـــــاحب العمـــــل أن يق ـــــديل . ول ـــــدس الب ـــــاول المهن ـــــديل اذا كـــــان للمق ـــــدس الب ـــــين المهن بتعي

ـــــ ـــــراض معق ـــــه ول عاعت ـــــى أنلي ـــــان  ،عل ـــــل باعتراضـــــه ،مـــــع بي ـــــاول بإشـــــعار صـــــاحب العم ـــــوم المق يق
 يدة لذلك.التفاصيل المؤ 

 ""Determinations:  التقديرات (3/5)
اد التقديرات االتفاق أو اعد ألغراضالشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " تضي هذه حيثما تق 

ي للتوصل الى اتفاق. مع كل ماور يتش أمر ، فانه يتعين على المهندس ان ألي ن الفريقين في مسعى جد 
فة بموجب احكام ذا لم يتوصل الى اتفاق ، فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته بصورة منصاما ا

 العقد، آخذًا في االعتبار كل الظروف ذات العالقة . 
ها ، مع التفصيالت المؤيدة وصل اليت يتديراالمهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تق ثم يقوم 

أو إلى  باالتفاق او التقديرات الواردة في اإلشعار ، إال إذا تمت ). ويتعين على كل من الفريقين ان يلتزم 
 أن تتم ( إعادة النظر فيها ، بموجب أحكام " الفصل العشرين " .
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 الفصل الرابع 
 المقـاول

THE CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 العقد ووفقًا لتعليمات المهندس ، وان يصلح اية عيوب فيها .
ول " المحــــددة فــــي العقــــد ، وجميــــع افــــراد جهــــازه يتعــــين علــــى المقــــاول ان يقــــدم التجهيــــزات و " وثــــائق المقــــا 

ة دائمـــأو  رهـــا مـــن األشـــياء والخـــدمات ، ســـواء كانـــت ذات طبيعـــة مؤقتـــةواللـــوازم والمســـتهلكات وغيالمنفـــذ ، 
ـــــه  ، ممـــــا ـــــوب من ـــــوب فيهـــــا .  ألداءهـــــو مطل ـــــة عي ـــــذ وإنجـــــاز األشـــــغال واصـــــالح أي  مهـــــام التصـــــميم والتنفي

 .قرار وسالمة جميع عمليات الموقع وعن جميع أساليب اإلنشاءيعتبر المقاول مسؤوال عن كفاية واست
 وص عليه في العقد ، فان المقاول: باستثناء ما هو منص 

وتصميم أي بند من التجهيـزات والمـواد ليكـون ق المقاول " ، واألشغال المؤقتة " وثائ جميععن  يعتبر مسؤوالً  -1 
 هذا البند موافقًا لمتطلبات العقد ، و 

 فيما عدا ذلك ، ال يعتبر المقاول مسؤواًل عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة . -2 
هندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ قدم للمان ي –ك كلما طلب منه المهندس ذل –يتعين على المقاول       

رًا جذريًا في هذه ول اتباعها لتنفيذ األشغال . وال يجوز للمقاول أن يحدث تغيياألشغال التي يقترح المقا
 ته .الترتيبات او االساليب بدون اعالم المهندس مسبقًا عن اجراءا

الشغال الدائمة ، فعنـدها ومـالم يـنص علـى غيـر ما من ازٍء يم جاذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصم 
 اصة :ذلك في الشروط الخ

 لإلجـــراءاتالمقـــاول"  لهـــذا الجـــزء مـــن االشـــغال وفقـــًا  يتعـــين علـــى المقـــاول ان يقـــدم الـــى المهنـــدس " وثـــائق -أ 
 المنصوص عليها في العقد ، و

، وان تــتم صــياغتها بلغــة االتصــال  لمخططــاتت وااصــفايشــترط ان تكــون " وثــائق المقــاول " متســقة مــع المو  -ب 
الـــى  اإلضـــافتهمل علـــى المعلومـــات االضـــافية كمـــا يطلبهـــا المهنـــدس ( وان تشـــت1/4المحـــددة فـــي المـــادة )

 المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين ، و 
وانجـاز االشـغال موفيـًا  تنفيـذه بعـد لجـزءول مسؤواًل عن هذا الجـزء مـن االشـغال ، وان يكـون هـذا ايعتبر المقا -ج 

 عقد ، و بالغرض الذي انشئ من اجله كما هو مطلوب في ال
النجاز "مخططـات المنشـأ كمـا قبل مباشرة اجراء االختبارات عند ا -دس يتعين على المقاول ان يقدم الى المهن -د 

يـتمكن صـاحب العمـل ، حتـى  مفصـلشـكل ، وأدلة الصـيانة والتشـغيل المطلوبـة بموجـب العقـد ، وب تم تنفيذه "
ه وال يعتبر هذا الجـزء مـن االشـغال  انـه قـد تـم انجـاز   من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه .

 ى المهندس .( اال بعد تقديم هذه الوثائق وادلة التشغيل ال10/1لغرض تسلمه بموجب المادة )
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 "rityPerformance Secu": ضمـان االداء  (4/2)
اول ان يستصــدر ) علــى حســابه ( ضــمان االداء لغايــة االنجــاز الالئــق لالشــغال ، وذلــك بالقيمــة لــى المقــيتعــين ع 

ملحق عـرض المناقصـة ، واذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد المبلـغ فـي ذلـك الملحـق فعنـدها ال ونوع العملة المحددين في 
 تطبق احكام هذه " المادة " .

تـاريخ تسـلمه " كتـاب القبـول " ( يومًا مـن 28ء الى صاحب العمل خالل )ن االداضما يقدميتعين على المقاول ان  
 ، وان يرسل نسخة منه الى المهندس .

ما من قبل كيان مالي ومن داخل الدولة ) او نظام تشريعي آخر ( موافق عليه لضمان صادرًا عنينبغي ان يكون ا 
لخاصة ، أو بصـيغة اخـرى يوافـق عليهـا صـاحب لشروط اق بالمرفصاحب العمل ، وان يتم اعداده حسب النموذج ا

 العمل .
ان ينفــذ المقــاول االشــغال وينجزهــا يتعــين علــى المقــاول ان يتأكــد مــن ان يظــل ضــمان االداء ســاري المفعــول الــى  

 مخوالً ضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين ان المقاول لن يكون ت شروط الويصلح اية عيوب فيها . اما اذا احتو 
فإنـه يتعـين عليـه ان يقـوم بتمديـد  ( يومًا ،28شهادة االداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ )تسلم " ب

 ان يتم انجاز االشغال واصالح اية عيوب فيها . سريان الضمان الى 
ق له تستحلتي قدم مطالبة بخصوص ضمان االداء اال فيما يخص المبالغ ايتعين على صاحب العمل ان ال ي 

 -وجب العقد ، وذلك في الحاالت التالية :بم
سابقة ، وفي هذه الحالة يجوز اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في الفقرة ال -أ 

 اء ، او دلصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان اال
ه ، سواء كان ذلك بناء على موافقة من مستحق لبلغ أي ماخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل  -ب 

( 42" وذلك خالل ) ( ، او بموجب احكام " الفصل العشرين2/5م تقديره بموجب المادة )المقاول ، او كما يت
 يومًا من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات ، او 

صاحب العمل المتضمن طلبه  ه إشعارتسلمبعد ( يومًا من 42اخفاق المقاول في اصالح اي عيب  خالل ) -ج 
 بإصالح العيب ,او 

، وذلـك بغـض النظـر عمـا اذا  (15/2الظروف التي تخول صاحب العمل ان ينهي العقد بموجب احكام المادة ) -د 
 . باإلنهاءكان قد صدر اشعار 

ي ذلـك االجـور ) بمـا فـقات النفيقيه من جميع االضرار والخسائر و  ل ان يعوض المقاول ويتعين على صاحب العم 
عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك الى المدى الذي يعتبـر فيـه واالتعاب القانونية ( مما قد ينتج 

 ب العمل انه غير محق في مطالبته .صاح
 اء.االد( يومًا من تاريخ تسلمه لشهادة 21الى المقاول خالل ) يتعين على صاحب العمل ان يعيد ضمان االداء 
 s Representative ’"Contractor":   ممثل المقاول  (4/3)

ــه كامــل الصــالحي  ــاول " وان يعطي ــل المق ــين " ممث ــاول ان يع ــى المق ــه بموجــب ينبغــي عل ــوب عن ات الضــرورية لين
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 مقتضيات العقد .
ن يقـدم ا –شـرة لمبايخ اقبـل تـار  –المقاول في العقد ، فانه يتعـين علـى المقـاول وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل  

ترحــه المقــاول كممثــل لــه. واذا لــم تــتم الــى المهنــدس ، للحصــول علــى موافقتــه، اســم ومــؤهالت الشــخص الــذي يق
للمقـاول ،  او تم حجبها الحقًا مـن قبـل المهنـدس ، او اذا اخفـق الممثـل فـي ممارسـة عملـه كممثـلالموافقة عليه 

 ت شخص اخر يكون مناسبًا لهذا التعيين .م ومؤهالباس ريقةفإنه يتعين على المقاول ان يتقدم بنفس الط
ة المهنـدس المسـبقة علـى ال يحق للمقاول ان يلغـى اسـتخدام ممثلـه او ان يسـتبدله ، بـدون الحصـول علـى موافقـ 

 ذلك .
 ظـروفللمنـاظرة علـى تنفيـذ اشـغال المقـاول ، واذا مـا تطلبـت اليجب ان يكون ممثل المقاول متفرغًا بصورة كاملـة  

ل ان يسمي بدياًل مناسبًا بموافقـة لممثل مؤقتًا عن الموقع اثناء تنفيذ االشغال ، فانه يتعين على المقاوب هذا اتغي
 ، وان يتم اشعار المهندس بذلك .المهندس المسبقة 

ثــل لمم ( ، كمــا يجــوز3/3نيابــة عــن المقــاول  إ عمــااًل للمــادة ) يتعــين علــى  ممثــل المقــاول ان يتســلم التعليمــات 
هـذا التفـويض فـي أي ان يفوض بعض سلطاته او مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل ، وان يلغـي لمقاول ا

 او االلغاء ال يعتبر نافذًا اال اذا وافق المهندس عليه ، بعد ان يتسـلم إشـعاراً  وقت الحق . ولكن مثل هذا التفويض
ؤهالتــه والســلطة او المهــام او فــو ض ومالم لشــخصمســبقًا موقعــًا مــن ممثــل المقــاول يتضــمن اســم مثــل هــذا ا

 ؤها.الصالحية التي فو ض بها او التي تم الغا
المـادة متمرسـين باسـتعمال لغـة االتصـال المحـددة بموجـب  يجب ان يكون ممثل المقاول وجميـع هـؤالء االشـخاص

(1/4. ) 
  Subcontractors"": الفرعيون  المقاولون  (4/4)

 املها إلى مقاولين فرعيين .شغال بكاأل لز مال يحق للمقاول أن ي 
تلـك األفعـال أو  يعتبر المقاول مسؤواًل عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مسـتخدميه ، كمـا لـو كانـت 

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

 المقاول الفرعي بخصوصها نصًا في العقد ، و
 قة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين االخرين ، و ول الحصول على موافيتعين على المقا -ب 
ومًا من التاريخ المستهدف لمباشرة ( ي28) ل عن تقيتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعارا بمهلة ال -ج 

 الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع ، وعمل أي مقاول فرعي ، وعن المباشرة 
عـن هـذه كـل مقاولـة فرعيـة ان تحتـوي علـى نصـوص تخـول صـاحب العمـل ان يـتم التنـازل ي اتفاقيـة يشترط ف -د 

قهــا ( ، او فــي حالــة انهــاء العقــد مــن قبــل زم تطبيا يلــعنــدم( )4/5المقاولــة الفرعيــة اليــه ، بموجــب المــادة )
 ( .15/2ة )صاحب العمل بموجب احكام الماد

    "  "Assignment of Benefit of Subcontractالتنازل عن المقاولة الفرعية :  (4/5)
دس )قبل م المهنوقيا" ، ول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب في حالة استمرار التزامات المقا 

المقاولة الفرعية الى صاحب العمل ، فإنه يتعين  هذا التاريخ ( بالطلب الى المقاول ، ان يقوم بالتنازل عن هذه
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حب العمل عن أي عمل المقاول ان يقوم بذلك . وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسؤواًل امام صا على
 نافذة ، ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل .لتنازل ية اعمل يؤديه المقاول الفرعي بعد ان تصبح

 "operation"-Co: التعـاون  (4/6)
ليمات المهندس ، ان يقدم التسهيالت عليه في العقد ، او استجابًة لتع يتعين على المقاول ، كما هو منصوص 

 لتنفيذ أية اعمال من قبل :المناسبة 
  افراد صاحب العمل ، و -أ 
 تخدمهم صاحب العمل ، و ين آخرين يسأي مقاول -ب 
 لة قانونيًا ،العاملين لدى اية سلطات عامة مشك   -ج 
 غير االعمال المشمولة في العقد . ال في الموقع او بجواره ، من ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعم 
تكاليف غير منظورة ان لتحمل  قاولالم لتعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيهإن مثل هذه ا 

او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل استعمال معدات  مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون 
 المقاول .المقاول واالشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية 

اول حيازة أي اساس او منشأ او تجهيزات او حق طي المقن يعقد اأذا كان مطلوبًا من صاحب العمل بموجب الع 
س مثل هذه الوثائق في الوقت " وثائق المقاول " ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهنددخول بموجب 

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

سـيب المرجعيـة الموصـوفة بالنسبة للنقاط االصلية واالسـتقامات والمناالشغال يت ابتثبيتعين على المقاول أن يقوم  
المقاول مسؤواًل عن دقة التثبيت لجميع اجزاء االشـغال ،  في العقد ، او تلك التي يزوده المهندس بها ، كما يعتبر

 . شغالأي خطأ في أماكن او مناسيب او مقاييس او استقامات االوعليه ان يقوم باصالح 
لعمل مسؤواًل عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعيـة المنصـوص عليهـا فـي العقـد ، او تلـك صاحب ايعتبر  

 مها .اال انه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدا التي زود المقاول بها ،
بب تنفيـذ اشـغال اعتمـادًا علـى معلومـات مغلوطـة فـي فتهـا بسـي كلاو فاذا تكبد المقاول تأخرًا في تنفيذ االشغال و/ 

بصورة معقولـة وان يتالفـى التـأخير عية ، ولم يكن بمقدور مقاول متمرسان يكتشف مثل هذه االخطاء النقاط المرج
ه اقاتســتحقين علــى المقـاول ان يرسـل إشـعارًا إلـى المهنـدس لتقـدير او/أو زيـادة الكلفـة المترتبـة عليهـا ، فانـه يتعـ

 -( لما يلي :20/1، مع مراعاة احكام المادة ) بشأنه
و سوف يتأخر ، وذلك بموجب المادة أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير ، إذا كان اإلنجاز قد تأخر أ -أ 

 ( ، و 8/4)
 و اضافتهما الى قيمة العقد . أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، -ب 
( ، ان يقوم باالتفاق عليها او 3/5فانه يتعين عليه اعمااًل للمادة ) شعار ،ا اإلل هذلدى تسلم المهندس لمث 

 اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :
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 خطأ متعذرًا بصورة معقولة ، والى أي مدى ، و كان اكتشاف ال( فيما اذا 1) 
 مدى.كورين في الفقرتين ) أ ، ب ( اعاله ، ولكن ضمن هذا ال( األمرين المذ2) 
 " "Safety Procedures:  ت السالمةاءااجر  (4/8)

 يتعين على المقاول : 
 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها ، و  -أ 
 العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع ، و  -ب 
ق غير الضرورية ، بقصد تجنب العوائ ة منخاليأن يبذل جهودًا معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال  -ج 

 تعرض هؤالء االشخاص للخطر ، و 
ن يـــــــتم انجازهـــــــا وتســـــــليمها بموجـــــــب تـــــــوفير التســـــــييج واالنـــــــارة والحراســـــــة ومراقبـــــــة االشـــــــغال الـــــــى ا -د 

 احكام " الفصل العاشر" ، و 
لزم ، بسبب تنفيذ ما قد ي( م اجاتال مؤقتة ) بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسيتوفير اية اشغ -هـ 

 ملين لالرض المجاورة للموقع .االشغال ، الستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستع
 "Quality Assurance": توكيد الجودة  (4/9)

ت التقيــد بمتطلبــات العقــد ، علــى ان يكــون هــذا النظــام يتعــين علــى المقــاول أن يضــع نظامــًا لتوكيــد الجــودة الثبــا 
 ظام .ل العقد ، كما يحق للمهندس ان يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النع تفاصيًا موافقمت

ــائق ال  ــة الــى المهنــدس يجــب تقــديم تفاصــيل جميــع االجــراءات ووث ي مــن مراحــل قبــل مباشــرة أ –لعلمــه  –مطابق
ه الوثيقـة علـى هـذ يظهـران  اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الـى المهنـدس ، فإنـه يجـب التصميم والتنفيذ ، وعند

 ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .
 واجباته او التزاماته او مسؤولياته الواردة في العقد.إن التقيد بنظام توكيد الجودة ال يعفي المقاول من أي من  
 ""Site Data :بيانات الموقع  (4/10)

ل الطالعه قبل موعد " التاريخ االساسي " ، كل المقاو تصرفتحت يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع  
لموقع ، بما في ذلك الظواهر ر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في اما يتوف

مقاول أية معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ البيئية ، كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف ال
 قاول يعتبر مسؤواًل عن تفسيره لجميع تلك المعلومات . ان الم اال سي ،االسا

الوقت والكلفة ( يعتبر المقاول انه قد حصل كما انه والى المدى الممكن عمليًا ) مع االخذ في الحسبان عاملي  
 عرضه اوعلى ؤثر لمخاطر واالحتماالت الطارئة والظروف االخرى التي قد تية المتعلقة باعلى المعلومات الضرور 

موقع وما يجاوره ، وانه اطلع على جميع على االشغال  والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص ال
لعالقة ، شاملة  تي سبق ذكرها ، وانه قد اقتنع شخصيًا قبل تقديم عرض المناقصة بكل االمور ذات االمعلومات ال

 ) وليس بالحصر ( ما يلي :
 ت تحت السطحية ، و بما في ذلك احوال الطبقاموقع ، ة الطبيعشكل و  -أ 
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 االحوال الهيدرولوجية والمناخية ، و  -ب 
 ح اية عيوب فيها ، و لتنفيذ االشغال وانجازها واصال مقدار وطبيعة العمل واللوازم -ج 
 راءات العمالة وممارساتها فيه ، و قوانين الدولة ، واج -د 
 والمرافق ، والمستخدمين ، والطاقة ،   بالدخول الى الموقع ، والسكن ، ا يتعلقفيم قاولمتطلبات الم -هـ 

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

”                           tSufficiency of the Accepted Contract Amoun" 
 ه :يفترض في المقاول ان 

 شخصيًا بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة " ، و قتنعقد ا  - أ 
الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته   انه قد وضع عرضه ذلك بناًء على المعلومات والتفسير والبيانات -ب 

 ( .4/10مادة )رة اليها في البكل االمور التي تمت االشا
اول مـة العقـد المقبولـة " يجـب ان تغطـي جميـع التزامـات المقـان " قي، فـ لعقـدباستثناء ما قـد يـرد خالفـًا لـذلك فـي ا 

كـل االشـياء الضـرورية لتنفيـذ االشـغال وانجازهـا إن وجـدت ( و  –المطلوبة في العقد ) بما فيها المبـالغ االحتياطيـة 
 .بشكل الئق واصالح اية عيوب فيها 

 "onditionsPhysical C ableUnforesee"االوضاع المادية غير المنظورة  : (4/12)
ــق االصــطناعية وغيرهــا مــن العوائــق   يقصــد بمصــطلح " االوضــاع الماديــة " : االوضــاع الماديــة الطبيعيــة والعوائ

ا االوضـاع تحـت السـطحية عية والملوثات التي قد يواجهها المقاول فـي الموقـع عنـد تنفيـذ االشـغال ، بمـا فيهـالطبي
 خية .ل المناحوال االوالهيدرولوجية ، ولكنها ال تشم

ــه ان يشــعر   ــه يتعــين علي ــر منظــورة ، فان ــر انهــا كانــت غي ــة معاكســة والتــي ُيعتب ــاول اوضــاعًا مادي اذا واجــه المق
التـي حـدت بـه  ها في اقرب فرصة ممكنة عمليًا ، وعلى ان يتضمن االشـعار وصـفا لهـا وبيـان االسـبابالمهندس ب

ق مـن االسـباب التـي يعزوهـا المقـاول الـى كونهـا غيـر والتحقـ نتهـامعايالعتبارها كذلك ، حتى يتمكن المهندس من 
 منظورة .

ياطــات المعقولــة والمناســبة تجــاه هــذه " االوضــاع كمــا يتعــين علــى المقــاول مواصــلة تنفيــذ االشــغال ، متخــذًا االحت 
غييـرًا ) ليمات تالتعهذه مات قد يصدرها المهندس بخصوصها ، اما اذا شكل  أي من أن يتقيد بأية تعليالمادية " ، و 

 الث عشر( بشأنها . امرًا تغييريًا ( ، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ) الث
والـى المـدى الـذي يمكـن اعتبارهـا كـذلك وقـام بارسـال وضاع المادية غير المنظـورة ، اذا واجه المقاول مثل هذه اال  

ا بسببها ، فانه يكون مسـتحقًا مـع مراعـاة كلفة م و/اوجاز إشعار بشأنها الى المهندس ، وتكبد تأخرًا في مدة االن
 -لي :( ، لما ي20/1احكام المادة )

بموجب احكام المادة ا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر ، اذ -أ 
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 ( ، و 8/4)
 أي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد . -ب 
سـابقًا بالمعاينـة و/او التحـري عـن تلـك " االوضـاع الماديـة " ،  مه االشـعار المشـار اليـهعـد اسـتالس بمهنـديقوم ال 

 التفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي :( با3/5ومن ثم يقوم عماًل بالمادة )
 و  لك ،المادية " غير منظورة ، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذفيما اذا كانت تلك " االوضاع  -1 

 المرين الموصوفين في البندين ) أ ، ب ( اعاله ، وذلك بالنظر الى ذلك المدى . دير اتق -2 
( 2ره كمـا هـو منـوه عنـه فـي الفقـرة )التفـاق علـى التعـويض المـالي او تقـديومع ذلك ، فانه يمكن للمهنـدس قبـل ا 

اثلة ) ان وجدت( افضل مما كـان ال الممألشغاء ان يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى في أجز اعاله ، ا
األوضاع المواتية ، مقاول لعرض المناقصة ، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه منظورًا ) بصورة معقولة ( عند تقديم ال
التفاق على تخفيض الكلفـة بسـبب تلـك األوضـاع ( ان يقدر او يصل با3/5يجوز للمهندس باتباع أسلوب المادة )

الناتجـة عـن بارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الـدفع ، اال ان محصـلة التعـديالت مكن اعتتي يوال المواتية ،
ــا ــة مــن البنــد "ب" أعــاله وهــذه الخصــميات ، باعتب ر كــل األوضــاع الماديــة التــي تمــت مواجهتهــا فــي أجــزاء مماثل

 ال تؤدي الى تخفيض في قيمة العقد.األشغال ، يجب ان 
، كمــا كــان يتوقعهــا المقــاول عنــد تقــديم  المقــاول عــن تلــك االوضــاع الماديــة ت يقدمــهإثبــاأي  للمهنــدس ان يعتبــر 

 ثل هذا إثبات.عرض المناقصة ، اال ان المهندس ال يكون ملزمًا بم
 ""Rights of Way and Facilitiesحق المرور والتسهيالت :  (4/13)

ة و/أو المؤقتــة التــي تلزمــه ، بمــا فيهــا ر الخاصــلمــرو وق ايتحمــل المقــاول جميــع التكــاليف والرســوم المتعلقــة بحقــ 
ة تســهيالت اضــافية ايــ –علــى مســؤوليته ونفقتــه  –يتعــين علــى المقــاول ان يــوفر طريــق الــدخول الــى الموقــع ، و 

 خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال .
 "Avoidance of Interference"دخل : تجنب الت (4/14)

 ، بما يلي : ير ضرورة ، او على نحو غير الئقتدخل بغال يان  يجب على المقاول 
 راحة الجمهور ، او  -أ 
ل رات ، سواء اكانت عامة او خاصة بملكية صاحب العمالوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والمم -ب 

 او االخرين .
بمـا فيهـا اتعـاب ونفقـات فقـات ) والنائر ى المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسكما يتعين عل 

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

ة الـى الموقـع ، وانـه قـد اقتنـع بأوضـاعها ، كمـا يعتبر المقاول انه قـد تحـرى عـن تـوفر ومالئمـة المسـالك الموصـل 
ة لحركة مرور د المعقولة لتجنب االضرار بالطرق او الجسور وحمايتها من االضرار نتيجل الجهو يبذ ه انيطلب من

 العربات والطرق المناسبة . المقاول او مستخدميه ، وذلك باستخدام 
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 الشروط :وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفًا لذلك في هذه  
انة قد تكون الزمة المسالك الموصلة بسبب ن أي صي( ع يقينيكون المقاول مسؤواًل ) فيما بين الفر   -أ 

 ، و استعماله لها 
رورية علـى امتداد هذه الطرق ، وان يحصل على على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الض -ب 

 ،  و دات رشاات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك واالشارات واال لوبـة من قبـل السلطالتصاريح المط
 ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي  مسلك موصل ، و  -ج 
 الك الوصول او مالءمتها ، و ال يضمن صاحب العمل توفر مس -د 
 ر او مالءمة هذه المسالك الموصلة الستعماالته.  يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توف -هـ 
 " Transport of Goods":  م نقـل اللواز  (4/16)

 ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفًا لذلك ، فانه : 
وصول ايـة تجهيـزات او قطعـة  ( يومًا عن  تاريخ21بمدة ال تقل عن ) يتعين على المقاول ان يشعر المهندس -أ 

 وازم االخرى الى الموقع , و رئيسية من الل
لتخزين وحمايـة كـل اللـوازم وغيرهـا لتحميل والنقل واالستالم والتنزيل  واوضيب واالت  عنيكون المقاول مسؤوال -ب 

 من االشياء الالزمة لالشغال ، و 
ـــــى  -ج  ـــــين عل ـــــيتع ـــــاول ان يع ـــــات المق ـــــة اضـــــرار او  خســـــائر او نفق ـــــن أي ـــــه م ـــــل ويحمي  وض صـــــاحب العم

ــوازم ، وان يقــوم نتيجــة  يحصــلضــرر هــا االتعــاب واالجــور القانونيــة ( ممــا قــد يــنجم عــن أي   ) بمــا في لنقــل الل
 مليات النقل .بالتفاوض ودفع المطالبات  التي قد تنتج عن ع

 "s Equipment "’orContract:   معدات المقاول  (4/17)
ل بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرًا يكون المقاول مسؤواًل عن جميع معداته، وتعتبر معدات المقاو 

 ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقة المهندس،للمقاول وال يحق  ل،شغالتنفيذ اال
 ول، الى خارج الموقع .صوص عربات نقل اللوازم او مستخدمي المقااال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخ

 "            "Protection of the Environmentلبيئة:حماية ا (4/18)
ـــــــــ  ـــــــــين يتع ـــــــــى المق ـــــــــععل ـــــــــة ) داخـــــــــل الموقـــــــــع  اول اتخـــــــــاذ جمي ـــــــــة لحمايـــــــــة البيئ  الخطـــــــــوات المعقول

للمتلكـات نتيجـة للتلـوث او الضـجيج او غيـره ممـا قـد  وخارجه ( وان يحد  من احداث االزعاج او الضـرر لالفـراد او
 ينتج عن عمليات التنفيذ .

السطحي والتـدفق النـاتج عـن نشـاطاته ، الصرف  قدار، ومكما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة االنبعاثات  
 .التطبيق المواصفات ، وال القيم المحددة في القوانين الواجبةال تتجاوز القيم المسموح بها في 

 "      "Electricity, Water and Gas الكهرباء والماء والغاز: (4/19)
ي قـد يحتاجهـا ، باسـتثناء مـا هـو منصـوص خـرى التـاأل دماتيكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة والماء والخـ 
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 عليه .
ة فـي الموقـع لغـرض تنفيـذ األشـغال ، للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغـاز والخـدمات األخـرى المتـوفر  

يــة واصــفات ، وعلــى المقــاول أن يــوفر علــى مســؤوليته ونفقتــه أي المحســب التفاصــيل ومقابــل األســعار المبينــة فــ
 مثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .تلزم ل دواتأ

عار المحددة ( مقابل هذه الخدمات ، أو يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ) بموجب األس يتم 
اول لى المق، وعرات ( إلجراء التقدي3/5اب مطالبات صاحب العمل ، والمادة )( الحتس2/5لمادة )تقديرها أعمااًل ل

 دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:  (4/20)

e Materials"                      Issu-s Equipment and ’Employer" 
فـــي تنفيـــذ  -إن وجـــدت–اســـتعمال " معـــدات صـــاحب العمـــل " يتعـــين علـــى صـــاحب العمـــل ان يســـمح للمقـــاول ب 

لــــى غيــــر اصـــيل والترتيبــــات ومقابــــل األســـعار المحــــددة فــــي المواصـــفات ، ومــــا لــــم يـــنص عًا للتفوفقــــ شـــغالاأل
 ذلك في المواصفات :

 إال أن ،  سؤواًل عن معداته ،يكون صاحب العمل م  -أ 
  أو صاحب العمل " أثناء قيام  مسـتخدمي المقـاول بتشـغيلها  المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من "معدات -ب 

 و التحكم بها .حيازتها أ قيادتها أو
ل باالتفـاق او يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال " وفق االسعار المحددة " مقابـل اسـتعمال معـدات صـاحب العمـ 

عين على المقاول دفع هذه المبـالغ الـى صـاحب ( ويت3/5،  2/5بالتقدير من قبل المهندس وفقًا الحكام المادتين )
 العمل .

بـالمواد التـي يلتـزم بتقـديمها مجانـًا )إن وجـدت( وفقـًا  –دون مقابـل( –لمقـاول العمل ان يـزود اى صاحب ن عليتعي 
صاحب العمل ، وعلى صاحب العمل ان يقوم وعلى مسؤوليته ونفقته  بتزويـد تلـك للتفاصيل المحددة في متطلبات 

ريـًا ، واعـالم المهنـدس فـورًا عـن أي تهـا ظاهعاينل بمد في الوقت والمكان المحددين في العقـد ، ويقـوم المقـاوالموا
لـى صـاحب العمـل ان م يكن قد تم االتفاق بين الفريقين على غير ذلـك ، فعنقص او عيب او قصور فيها ،  وما ل

 يصحح فورًا أي نقٍص او عيٍب او قصوٍر فيها . 
تـه ومراقبتـه ، اال ان التـزام حـت حمايل وتمقاواينة الظاهرية ، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة البعد هذه المع 

ممـا لـم يكـن ب العمل من المسـؤولية عـن أي نقـٍص او قصـوٍر او عيـٍب المقاول بمعاينتها وحمايتها ال يعفي صاح
 باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .

 " "Progress Reports:  عملتقارير تقدم ال (4/21)
ر تقـدم العمـل الشـهرية ، فإنـه يتعـين علـى المقـاول ان يعـد تقـاري الخاصـة شـروطي الما لم ينص على غير ذلـك فـ 

ول منـه الفتـرة حتـى نهايـة الشـهر الـذي يلـي ( نسـخ ، علـى ان يغطـي التقريـر اال 6ويسلمها الـى المهنـدس علـى )
 ة بها .تعلقالم ( أيام من آخر يوم من الفترة7لتقارير شهريًا ، خالل )تاريخ المباشرة ، ومن ثم يتم اصدار ا
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يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول جميع االعمال التي يكون معروفًا انها متبقيـة فـي تـاريخ االنجـاز المحـدد  
 .ة تسلم االشغالفي شهاد

 يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي : 
، وثائق المقاول، وجدت(  ) إنميم تفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصالرسوم البيانية و  -أ 

ل ء، التركيـب واالختبـارات، وشـاملة لكـل مرحلـة مـن  مراحـطلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشـا
 خامس، و العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعرفين بموجب  احكام الفصل ال

 مــل في الموقــع ، وقدم العع وتتصنيالصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع ال -ب 
ونسـبة  فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات والمـواد : بيـان  اسـماء المصـنعين وامـاكن التصـنيع -ج 

 التقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعلية : 
 و ( لمباشرة التصنيع ، 1) 
 ( لمعاينات المقاول ، و 2) 
  ( لالختبارات ، و3) 
 ل الى الموقع ، و يوصتال( للشحن و 4) 
 ( ، و 6/10سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ) -د 
 تائج االختبارات وشهادات المواد ، وتوكيد الجودة ، ون نسخًا عن وثائق -هـ 
وفقـــال للمـــادة لمقـــاول ات اطالبـــ( وبم2/5المتعلقـــة بمطالبـــات صـــاحب العمـــل وفقـــًا للمـــادة )قائمـــة باالشـــعارات  -و 

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

 والعالقات العامة ، و 
قـد ف التـي لظـرو او ااالشغال والتقدم المخطط له ، مع بيان تفاصيل الوقائع المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ  -ح 

 التي ستتخذ ( لتالفي التأخير.تعيق االنجاز وفقًا للعقد ، وبيان االجراءات الجاري اتخاذها ) او 
 " Security of the Site":  وقع األمن في الم (4/22)

 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :  
 قع خارجه ، و ول المو بدخ ولينيكون المقاول مسؤواًل عن ابقاء االشخاص غير المخ -1 
يكــون مســتخدمي المقــاول المصــرح لهــم بالتواجــد فــي الموقــع محصــورين بــأفراد المقــاول صــاحب العمــل وأي  -2 

لتواجـد كـأفراد خرين يتم اشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل او المهندس باعتبارهم مخـولين بااشخاص آ
 مقاولي صاحب العمل االخرين في الموقع .

 ""Contractor`s Operations on Site: ول في الموقع المقا عمليات (4/23)
رى قــــد يحصــــل المقــــاول عليهــــا ، يتعــــين علــــى المقــــاول ان يحصــــر عملياتــــه فــــي الموقــــع وايــــة مســــاحات اخــــ 

ــــى اعتبار  ــــدس عل ــــا المهن ــــق عليه ــــويواف ــــل ، كم ــــع االحتياطــــات هــــا ســــاحات عم ــــه ان يتخــــذ جمي ا يتعــــين علي
ـــ ـــى ماء عالضـــرورية لالبق ـــتم عـــدات الل ـــث ي ـــراده ضـــمن حـــدود الموقـــع وهـــذه الســـاحات االخـــرى ، بحي ـــاول واف مق
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 التعدي على االراضي المجاورة .تجنب 
، ، ان يحـــافظ علـــى الموقـــع خاليـــًا مـــن جميـــع العوائـــق غيـــر الضـــرورية ء تنفيـــذه االشـــغال علـــى المقـــاول، اثنـــا 

الموقــــع مــــن جميــــع االنقــــاض  ان ينظــــف، و  عمالوان يقــــوم بتخــــزين او اخــــراج المعــــدات الفائضــــة عــــن االســــت
 وبة .والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطل

ــــد صــــدور شــــهادة تســــلم االشــــغال  ــــاول ، عن ــــى المق ــــع او االشــــ عل ــــل اجــــزاء الموق ــــف ك ــــوم بتنظي غال ، ان يق
لك وكــــذ ال ،ان يزيــــل مـــا بــــه مــــن المعـــدات والمــــواد الفائضــــة عـــن االســــتعمالمتعلقـــة بشــــهادة التســـلم تلــــك ، و 

ـــع و النف ـــك االجـــزاء مـــن الموق ـــرك تل ـــث يت ـــة ، بحي ـــات واالنقـــاض واالشـــغال المؤقت االشـــغال نظيفـــة وفـــي وضـــع اي
ــــاول  ــــه يجــــوز للمق ــــد آمــــن ، اال ان ــــا ق ــــالعيوب " ، بم ــــرة االشــــعار ب ــــة " فت ــــى نهاي ــــع حت ــــي الموق ان يحــــتفظ ف

 لوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد . يحتاجه من ال
 ossils" "Fريات : ثاال  (4/24)

توضـــــع جميـــــع المـــــواد المتحجـــــرة او النقـــــود او االدوات او المنشـــــآت وغيرهـــــا مـــــن المتبقيـــــات او المـــــواد ذات  
ــــة الجيو  ــــى القيم ــــل وتصــــرفه . وعل ــــة صــــاحب العم ــــع تحــــت رعاي ــــي الموق ــــي تكتشــــف ف ــــة الت ــــة او االثري لوجي

ـــراده او أي ال ـــع أف ـــة لمن ـــدابير المعقول ـــأي مـــن رين مـــن ص اخـــاشـــخامقـــاول اتخـــاذ كـــل الت ازالتهـــا او االضـــرار ب
 هذه المكتشفات .

ــــذه الموجــــودات ، ان يشــــعر المهنــــدس   ــــاول عنــــد اكتشــــافه لمثــــل ه ــــين علــــى المق ــــا يتع ــــورًا بوجودهــــا ، كم ف
 وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها . 

ـــة مـــا ن واذا  ـــذ و/ او كلف ـــدة التنفي ـــي م ـــأخرًا ف ـــاول ت ـــد المق ـــه لتامت تيجـــةتكب ـــه ان يرســـل ثال ـــات ، فعلي ـــك التعليم ل
 ( بخصوص ما يلي : 20/1قته مع مراعاة احكام المادة )إشعارًا آخر الى المهندس لتقدير استحقا

ــــأ -أ  ــــأخر او ســــوف  يت ــــأخير ، اذا كــــان االنجــــاز ت ــــد مــــدة االنجــــاز بســــبب هــــذا الت ــــك بموجــــب تمدي خر ، وذل
 ( ، و 8/4المادة )

 قيمة العقد .  تها الىضاف، ال أي كلفة كهذه -ب 
( لالتفــــاق عليهــــا أو 3/5ويقــــوم المهنــــدس بعــــد تســــلمه هــــذا اإلشــــعار االخــــر ، بالتصــــرف وفقــــًا للمــــادة ) 

 ديرات لهذه االمور .إجراء التق
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 الفصل الخامس 
 المقـاولون الفرعيون المسمَّون 

NOMINATED SUBCONTRACTORS 
ـــــــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ـ

 المقاول الفرعي المسم ى :تعريف  (5/1)
             ontractor" SubcDefinition of Nominated " 

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

 . فرعيالى المقاول الستخدامه كمقاول 
 ""Objection to Nominationعتراض على التسمية : الا (5/2)

م عليه ، على ان يقو له اعتراض معقول  ,ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى 
العتراض معقواًل اذا كان مبنيًا )اضافة بإشعار المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة . ويعتبر ا

مور التالية ، اال اذا وافق صاحب العمل أيضًا على تعويض المقاول عن من اال ى أي( علالشياء اخرى 
 -تبعات ذلك االمر :

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

الفرعي المسمى بتعويض المقاول وتأمينه لمقاول ام االز  ان اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص على -ب 
 ة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى او وكالئه اوضد أي تقصير او اساء

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

 ان وجدت ( :
مى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات اول الفرعي المسعلى ان المق( 1) 

 اته بموجب العقد ، و التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولي
التي قد تنتج عن العقد او تلك ( أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات 2) 

 عي في اداء تلك االلتزامات او الوفاء بتلك المسؤوليات.ول الفر لمقااق االمتعلقة به نتيجة اخف
 الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين: (5/3)

ted Subcontractors" Payment to Nomina" 
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لمبالغ التي يصادق عليها المهندس يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك ا 
ة الفرعية ، على انه يجب شمول تلك المبالغ وغيرها من النفقات المقاولقية اتفاكاستحقاق له بموجب 

ا عدا ما هو منصوص عليه في المادة ب( فيم-13/5مة العقد كمبالغ احتياطية وفقًا للفقرة )ضمن قي
(5/4.) 

 " Payments"Evidence ofاثبات الدفعات :  (5/4)
تحق لمقاول فرعي مسمى ، ان يطلب غ ما يسمبل على للمهندس ، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي  

دات الدفع واًل بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهامن المقاول اثباتًا معق
و غيرها ، اال اذا قام المقاول السابقة قد تم دفعها له ، محسومًا منها الخصميات المطبقة للمحتجزات ا

 بما يلي :
 لمعقول للمهندس ، او االثبات اا م هذتقدي - أ 
( اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل هذه المبالغ 1)-ب 

 رفض دفعها ، و او ي
المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في ( أن يقدم للمهندس اثباتًا معقواًل بأن المقاول الفرعي 2)     

 اجرائه .
لى تقديره منفردًا ( ، أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعــــي المسمى ب العمل ) بناء عجوز لصاح يدئذٍ نع 

ي كانت قد تم تصديقها سابقًا ، ) بعد حسم الخصميــات المطبقة( مما جزءًا من أو جميع تلك المبالغ الت
الفقرتين ) أ ، ب(  وفــة بلموصات ال الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتاستحق للمقاو

ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم اعاله بشأنها . وعلى المقاول في مثل هذه الحالة 
 باشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسم ى.صرفها م
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سادس الفصل ال  
 المستخدمون والعمـال

STAFF AND LABOR 
ــ  ـــ ـــ ـــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ  ــ
 

 "Engagement of Staff and Labor" تعيين المستخدمين والعمال : (6/1)
لمقاول ان يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم ائق العقد ، فانه يتعين على اما لم ينص على خالف ذلك في وث 

 قلهم .امهم ونواطعنهم ن وعمال ، محليين او غيرهم ، وسداد أجورهم ومستلزمات سكمن مستخدمي
 معدالت االجور وشروط العمل : (6/2)

  "                             orbLaRates of Wages and Conditions of " 
قل في مستواها عما هو يتعين على المقاول ان يدفع معدالت االجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ال ت 

في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال . واذا لم توجد  لمشابهةعة الصنامتبع من قبل اصحاب حرف التجارة وا
ر ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال و الظروف ، فإن على المقاول دفع معدالت االجو مثل هذه المعدالت ا

مراعاتها محليًا من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية  تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف التي يتم
 التي يقوم بها المقاول . بهة لتكمشا اعيةاو صن

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

قطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال الذين يتعين على المقاول ان ال يستخدم او يحاول است 
 عمل .صاحب الراد ن افيعملون ضم

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

 قامة والهجرة ، وان يراعي كل حقوقهم القانونية .اية واالالمتعلقة بالتوظيف والصحة والسالمة العامة والرع
ميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق ، بما فيها أنظمة ول ان يطلب من مستخدن على المقايتعيكما  

 السالمة في العمل .
 ""Working Hoursساعات العمل : (6/5)

لية المتعارف عليها او خارج ساعات ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المح 
 المناقصة ، اال اذا : لحق عرضفي مينة العمل المعتادة والمب

 كان منصوصًا على خالف ذلك في العقد ، أو   -أ 
 تمت موافقة المهندس عليها ، او  -ب 
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للمحافظة على ستمرار في العمل امرًا حتميًا ، او كان ضروريًا النقاذه حياة االشخاص ، او ن االكا -ج 
 الم المهندس فورًا بذلك .قاول اعالم على سالمة االشغال ، وفي مثل هذه الحالة يتعين

 " LaborFacilities for Staff andالمرافق للمستخدمين والعمال : (6/6)
صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يوفر ويصون ف ذلك في متطلبات ما لم ينص على خال 

يها في نصوص علالم رافقجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه ، وعليه ان يوفر المالمرافق وت
 المواصفات الفراد صاحب العمل.

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

 ""Health and Safetyالمة :الصحة والس (6/7)
ة مستخدميه ، ولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمر المعقدابيالت يتعين على المقاول أن يتخذ 

كادر صحي ، ومرافق االسعاف االولي ،  ما يلزم من –بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية  –وان يوفر 
ون جاهزة في كل االوقات في الموقع وفي المساكن وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف ، بحيث تك

ل و مستخدمو صاحب العمل ، وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات المقاو خدمومست الجماعية
 لصحة العامة ولمنع انتشار االوبئة .ا

ص ذا تأهيل مقاول ان يعين ضابطًا للوقاية من الحوادث في الموقع ، وبحيث يكون هذا الشخعلى اليتعين  
الموقع ، وان يكون مخواًل بصالحية  وادث فيالح ة ضدمناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاي

ياق يتعين على المقاول لوقائية الالزمة لدرء الحوادث .  وفي هذا الساصدار التعليمات واتخاذ االجراءات ا
 يته ومسؤولياته . ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالح

أي حادث يقع حال حصوله ، وان يقوم بحفظ  تفاصيل هندسالم كما يتعين على المقاول ان يرسل الى 
م التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قدالسجالت و  تلحق بالممتلكات على النحو  يقد 

 الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .
 ""Contractor`s Superintendenceمقاول :مناظرة ال (6/8)
لتوجيه والترتيب واالدارة والتفتي  واختبار المناظرة الالزمة للتخطيط وا كليوفر ان  قاولينبغي على الم 

 رة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته . االشغال ، طيلة فترة التنفيذ وبعدها الي فت
دة خاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال ) عماًل باحكام الماينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االش 

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

 "`s Personnel"Contractorالمقاول : مستخدمو (6/9)
اسبة كال في مهنته او حرفته ، وبإمكان خبرة منرة و ومهايجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  
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ص مستخدم في ى المقاول ان يقوم بإستبعاد ) او ان يعمل على استبعاد( أي شخالمهندس الطلب ال
مثل المقاول ، اذا كان ذلك الموقع او في االشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية ، بمن فيهم م

 الشخص :
 ته بصورة مستمرة ، أو دم مباال او علكه متماديًا في مس -أ 
 انه يقوم بواجباته بشكل غير كاٍف او باهمال ، أو  -ب 
 العقد ، او انه يخفق في تطبيق أي من احكام  -ج 
 انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة . -د 
 ن ( شخصًا بدياًل مناسبًا.لى تعييمل عو يعواذا كان ذلك مناسباً ، فعلى المقاول عندئذ ان يعين ) ا 
 سجالت مستخدمو ومعدات المقاول  : (6/10)

"entRecords of Contractor`s Personnel and Equipm" 
ع من اعداد مستخدمو يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموق 

نفة حسب االنواع . يجب ان يتم تقديم هذه داته مصد معاعداالمقاول مصنفين حسب المهارات ، ومن 
لى ان ينجز المقاول ب النماذج التي يوافق عليها المهندس ، وذلك االسجالت الى المهندس كل شهر حس

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

المن اوفيما بينهم ، وان يحافظ على ا لقانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاولتجاوز على ا
 وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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فصل السابع لا  
 والمواد والمصنعية التجهيزات اآللية

PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP 
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 " nner of ExecutionMa" :يذ لتنفطريقة ا (7/1)
فيذ االخرى يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات ، وانتاج وصناعة المواد ، وجميع اعمال التن 

 على النحو التالي :
 بالطريقة المحددة في العقد ) إن وجدت( ، و    -أ 
 و ا ، عليهبطريقة حريصة والئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف   -ب 
 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ) اال اذا نص في العقد على غير ذلك (.  -ج 
 "Samples" : العينـات (7/2)

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

 عينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول ، و  - أ 
 أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ،  -ب 
 لى كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في االشغال .وعلى ان يتم وضع ملصق صورة ع 
 "Inspection"  :المعاينة  (7/3)

 يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي : 
ع االمــــاكن التــــي يــــتم الحصــــول علــــى المــــواد أجــــزاء الموقــــع والــــى جميــــ الــــدخول بيســــٍر الــــى كــــل -أ 

 الطبيعية منها.
ص الفحــــــ ( مــــــنرجــــــه ان يتمكنــــــوا خــــــالل االنتــــــاج والتصــــــنيع واالنشــــــاء ، ) فــــــي الموقــــــع وخا -ب 

هيـــزات وانتــــاج والمعاينـــة والقيـــاس واختبــــار المـــواد والمصـــنعية ، والتحقــــق مـــن تقـــدم تصــــنيع التج
 وصناعة المواد .

، بمـــا عـــين علـــى المقـــاول ان يتـــيح الفـــراد صـــاحب العمـــل الفرصـــة الكاملـــة للقيـــام بهـــذه االنشـــطة تي 
ـــــدخول والتســـــهيالت ، والتصـــــاريح ، وادوات ـــــوفير حـــــق ال ـــــك ت ـــــام ، عل المةالســـــ فـــــي ذل ـــــأن قي مـــــًا ب

 المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام او مسؤولية .
وقبـــل تغطيتهـــا او حجبهـــا مهنـــدس عنـــدما يـــتم تجهيـــز االشـــغال كمـــا يتعـــين علـــى المقـــاول اشـــعار ال 

ـــــدس ان يجـــــري الفحـــــص او  عـــــن النظـــــر ، او توضـــــيبها بقصـــــد ـــــى المهن ـــــل . وعل التخـــــزين او النق
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الختبــــار دون أي تــــأخير غيــــر معقــــول ، او ان يعلــــم المقــــاول انــــه الحاجــــة او ا قيــــاسو الالمعاينــــة ا
ـــاول الجـــراء الك ـــق المق ـــه شـــف عليهـــا . أمـــا اذا اخف ـــب علي ـــه يترت ـــدس ، فان ـــي إشـــعار المهن ـــى  –ف مت

غال التـــي تمـــت تغطيتهـــا ، ثـــم يعيـــدها الـــى وضـــعها ان يكشـــف عـــن االشـــ –طلـــب منـــه المهنـــدس ذلـــك 
 مل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك .ويتح فيهايوب السابق واصالح الع

 " Testing"  االختبـار : (7/4)
وص عليها في العقد عدا االختبارات التي " على جميع االختبارات المنص ينطبق ما يرد في هذه " المادة 

 بعد االنجاز ) إن وجدت( .يتم اجراؤها 
اد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من المعلومات ، والمو ت ، دوايتعين على المقاول ان يقدم جميع اال 

واد ، وكادرًا مؤهاًل وخبيرًا ، مما يلزم والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات ، والعمالة ، والم
فعالة . كما يتعين عليه ان يتفق مع المهندس على وقت  الجراء االختبارات المنصوص عليها بطريقة

 ي من التجهيزات او المواد واالجزاء االخرى من االشغال. بار الالختاء اومكان اجر 
ن يغير مكان او تفاصيل االختبارات المنصوص يجوز للمهندس، اعماال الحكام "الفصل الثالث عشر" ا 

تبارات اضافية ، واذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة او او ان يأمر المقاول القيام باخ عليها ،
، فان كلفة تجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد ان الفية الضاا

 تحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد االخرى . تنفيذ هذه التغييرات ي
ته ( ساعة الى المقاول يعلمه فيه عن ني24اشعارًا بمدة ال تقل عن )يتعين على المهندس ان يرسل  

للمقاول  تبارات . واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ، فانه يمكناالخ حضورل
ختبارات ، اال اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك ، وتعتبر هذه أن يمضي في اجراء هذه اال

 ت وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .االختبارا
التعليمات ، او نتيجة لتأخير يعتبر نفيذ و/ أو كلفة بسب امتثاله لهذه ة التي مدرا فاذا تكبد المقاول تاخ 

ى المقاول ان يقدم اشعارًا الى المهندس لتقدير استحقاقاته صاحب العمل مسؤواًل عنه ، فإنه يتعين عل
 ( ، بخصوص :20/1ام المادة )بشأنها ، مع مراعاة احك

ب كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجاذا  ير ،لتأختمديد مدة االنجاز بسبب ذلك ا -أ 
 ( ، و 8/4احكام المادة )

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

 ه االمور .ت لهذديراالتقعليها ، او اجراء 
س يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس ، دون توان ، تقارير مصدقة لالختبارات ، فاذا وجد المهند 

 بهذا المضمون . واذا بأن االختبارات قد اجيزت ، يقوم بتوقيع شهادة االختبار ، او يصدر للمقاول كتاباً 
 نتائجها على انها صحيحة. قبول عليه، ف لم يكن المهندس قد حضر اجراء االختبارات
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 "Rejection" الرفـض : (7/5)
َد نتيجة الي فحص او معاينة او قياس او اختب  ار ، ان ايا من التجهيزات أو المواد او المصنعيات إذا ُوج 

لبات العقد ، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات او المواد او يب ، او انه ال يتوافق مع متطمع
ل تاليًا عار يرسله الى المقاول ، مع بيان االسباب الداعية للرفض ، ويتعين على المقاوت بإشنعياالمص

 لبند المرفوض حتى يصبح متوافقًا مع متطلبات العقد .لذلك ان يصلح العيب في ا
 جراءدة اختبار الي من التجهيزات او المواد او المصنعيات ، فإنه يجب اعاوإذا طلب المهندس اعادة اال 

تكبد كلفة اضافية تبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا . واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد االخ
( ان يدفع هذه الكلفة 2/5دة االختبار ، فإنه يتعين على المقاول إعمااًل للمادة )بسبب الرفض واعا

 الضافية الى صاحب العمل .ا
 ”rkRemedial Wo“ أعمال االصالح : (7/6)

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

 خالء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد ، وا -أ 
 ة تنفيذ أي جزء من االشغال مخالف لمتطلبات العقد ، و ازالة واعاد -ب 
مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االشغال ، بسبب  بر برأي المهندس انهعمل يعتي يذ أتنف -ج 

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

ات ، او ان ينفذها فورًا اذا كان االمر متعلقًا بتنفيذ عمل ما بصفة تعليمي ال( ف المحددة ) ان وجدت
 ه . ل كما هو مبين في الفقرة )ج( اعالاالستعجا

دام أي شخص آخر اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس ، فإن صاحب العمل مخول باستخ 
الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقًا  والى عدا فيمالتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله ، و 

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

  ershipOwn""       : of  Plant and Materialsالتجهيزات اآللية والمواد  ملكية (7/7)
إن أي بند من التجهيزات والمواد ، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة ، يصبح ملكًا لصاحب  

 من أي رهن او حقوق للغير ( اعتبارًا من التاريخ األبكر مما يلي :العمل ) خاليًا 
 توريدها الى الموقع ، أو عندما يتم  -أ 
مل بدل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل تي تشة اللدفععندما يصبح المقاول مخوال لقبض ا-ب 

 ( . 10/ 8عمااًل للمادة  ) ا
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 ”tiesRoyal“ عوائد حق الملكية : (7/8)
ية وبدالت االيجار ان يدفع عوائد الملك –ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول  

 وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :
 ول عليها من خارج الموقع ، و ية التي يتم الحصد الطبيعاو الم -أ 
خارج الموقع ) سواء كانت طبيعية او التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى -ب 

  االنقاض داخل لموقع .قد تخصيص اماكن لطرح مصنعة ( اال اذا تضمن الع
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 الفصل الثامن 
 ل العم عليقز وتالمباشرة ، تأخر اإلنجا

 COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 
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 "Commencement of Works" مباشرة العمل : (8/1)
لى االقل ، وما لم يتم تحديد يام ع( ا7بل )ى المهندس ان يرسل الى المقاول اشعارًا " بتاريخ المباشرة " قيتعين عل 

تاريخ تسلم المقاول ( يومًا من 42ة يجب ان يكون خالل )غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان تاريخ المباشر 
 لكتاب القبول. 

 معقول عمليًا، بعد " تاريخ المباشرة"، وأن يستمر في العمل بعديتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت 
 الواجبة دون أي تأخير.سرعة بال ذلك

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

 سم منها ، )حسب واقع الحال ( ، بما في ذلك :بكاملها ، او الي ق
 ت عند االنجاز" ، و اراتباالخح " تحقيق نجا   -أ 
بحيث يمكن  ا ، انجاز كل االشغال المحددة في العقد ، كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او الي قسم منه -ب 

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

( يومًا من تاريخ تسلمه الشعار 28خالل ) مج عمل زمني مفصلبرنا ندس للمهيتعين على المقاول ان يقدم  
ن يقدم برنامجًا معداًل في أي وقت يتبين فيه ان البرنامج ( كما يتعين عليه ايضًا ا8/1المباشرة بموجب المادة )
ى ما مج عللبراذه االتقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هالسابق لم يعد يتماشى مع 

 يلي :
ن مراحل الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة م -أ 

لتوريد الى الموقع ، واالنشاء ، والشراء، وتصنيع التجهيزات ، وا  التصميم ) إن وجدت( واعداد وثائق المقاول
 والتركيب واالختبار ، و 

 ن الفرعيين المسميين  لكل مرحلة من مراحل العملو لمقاوليادوار ا نياب -ب 
 ددة في العقد ، و بيان تسلسل ومواعيد المعاينات واالختبارات المح -ج 
 تقريرا مساندًا يتناول : -د 
 يذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، والوصف العام الساليب التنف -(1) 

المعقولة العداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول ات المقاول ن تقدير ياب -(2)
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 لزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية .مصنفة حسب االنواع ، مما ي
ل عن مدى لمقاوم اواعالبالتعليق عليه  –( يومًا من تاريخ تسلمه للبرنامج 21خالل ) – وما لم يقم المهندس 

االخرى  نفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماتهعدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالت
 امج عند التخطيط الداء انشطتهم .وفقًا للعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرن

و ظروف مستقبلية يمكن ندس ، دون تواٍن، عن أية احداث محتملة االمه الى شعاريتعين على المقاول ارسال ا 
ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز ان تؤثر تأثيرًا عكسيًا على تنفيذ االشغال ، او 

و/او  قبليةلمستوف ااول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به االحداث المحتملة او الظر للمهندس ان يطلب من المق
 ( المتعلقة بالتغييرات .13/3ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة )

يتوافق مع العقد ) مبينًا مدى عدم التوافق  المقاول بأن برنامج العمل لم يعد اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار 
يتعين على المقاول تقديم فإنه ا ، ط لهانه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخط( او 

 ادة " .برنامج معدل الى المهندس اعمااًل الحكام هذه " الم
    "Extension of Time for Completion" :تمديد مدة االنجاز  (8/4)

ان بالحصول على تمديد لمدة االنجاز ، اذا حصل تأخر او ك –( 20/1)اعماال للمادة  –يعتبر المقاول مخواًل  
( ، وذلك الي من 10/1يحصل تأخر ) والى أي مدى ( في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق المادة ) ًا انتوقعم

  االسباب التالية :
( ، او أي تغير  جوهري 13/3) التغييرات ، اال اذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة -أ 

 في العقد ، او . شمولةالم شغالآخر في كمية بنٍد ما من بنود اال
 أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة االنجاز بمقتضى أي من هذه الشروط ، او  -ب 
 ة بصورة استثنائية ، او ناخية المعاكسالظروف الم -ج 
ت او اللوازم مما هو ناتج عن انتشار وباء او تغيير في  االجراءاالنقص غير المنظور في توفر المستخدمين  -د 

 او ية ، حكومال
أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده ، او اٍي من المقاولين االخرين  -هـ 

 املين لحسابه في الموقع .الع
جاز " ، فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس بذلك اعماال اذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في " مدة االن 

لنظر في ( فان له ان يعيد ا20/1يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة ) ( وعندما20/1)للمادة 
 ه ان يزيد ، ولكن ليس له ان ينقص التمديد الكلي لمدة االنجاز .التقديرات السابقة ويجوز ل

 "Delays Caused by Authorities" ب السلطات: التأخير بسب (8/5)
 وهي : لية ،التاروط اذا انطبقت الش 

بسبب ان المقاول تجاوب بجدية التباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة والمشكلة  -أ 
 قانونيًا في الدولة ، و
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 ، و ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول  -ب 
 او االعاقة يمكن اعتباره سببًا للتأخير تأخيرا الل هذان هذا التأخير او االعاقة لم يكن منظورًا ، فإن مث -ج 

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

 اذا تبين في أي وقت : 
 النجاز متعذرًا خالل مدة االنجاز ، و/ او ان التقدم الفعلي بطئ جدًا بحيث يصبح ا -أ 
 ( ، 8/3ج الحالي المشار اليه في المادة ) سوف يتخلف ( عن توقيت البرنام ) او تخلفقد  ان تقدم العمل -ب 
عندئٍذ يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته (،  8/4سباب الواردة في المادة ) ولم يكن ذلك راجعًا لسبب من تلك اال 

ن االساليب المعدلة التي ر يبي  تقريًا ب( ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعم 8/3ول عماًل بالمادة ) الى المقا
 مامه ضمن مدة االنجاز .ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل وات

ليب المعدلة ، ندس تعليمات خالفًا لذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساصدر المهوما لم ي 
و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول  ولالمقادمو مستخالتي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد 

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

 ( الحقًا. 8/7دت( بموجب المادة ) ان وجير) لتأخا
  "Delay Damages" تعويضات التأخير  : (8/7)

( فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل 8/2ام المادة )م بانجاز االشغال وفقًا الحكاذا اخفق المقاول في االلتزا 
كون هذه التعويضات بالمقدار ، وت خفاقاال ( تعويضات التأخير المترتبة على هذا 2/5اًل الحكام المادة )  اعما

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

 في ملحق عرض المناقصة . عليه نصوصهو مالتأخير ) إن وجدت ( كما 

ما عدا حالة انهاء العقد تعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه االخفاق ، في 
ال ، على ان اداء هذه التعويضات ال يعفي ( قبل انجاز االشغ 15/2من قبل صاحب العمل بموجب المادة ) 

االشغال  او من أي من واجباته او التزاماته او مسؤولياته االخرى التي  نجازته ال زاماالمقاول من أي من الت
 لها بموجب العقد .يتحم

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

داد او التعليق ، ان يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال او ذلك الجزء منها ضد أي استر  ل هذاخال  قاولوعلى الم
 خسارة او ضرر .
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يق من مسؤولية الذي يكون فيه التعل –والى المدى  –يبين اسباب التعليق في اشعاره . فاذا ايضًا ان وللمهندس  
  تطبق .( ال 8/11 ، 8/10،  8/9المقاول ، فإن احكام المواد التالية ) 

 "Consequences of Suspension" تبعات تعليق العمل : (8/9)
لمهندس بتعليق العمل عماًل و/ او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات ا اذا تكبد المقاول تأخرًا في مدة االنجاز 

دير ما يستحقه ، لتقذلك دس ب، و /أو استئناف العمل ، فللمقاول ان يقدم اشعارًا الى المهن ( 8/8بالمادة ) 
 ( بخصوص :  20/1المقاول عماًل باحكام المادة ) 

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

 ي كلفة كهذه ، الضافتها الى قيمة العقد . أ -ب 
( لالتفاق على او اعداد تقديراته 3/5المادة ) ر ، يتعين عليه ان يتصرف بموجبالشعاذا اس لهوبعد تسلم المهند 

 بشأن هذه االمور .
ه باصالح ما اول أي تمديد في مدة االنجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيام يستحق للمقعلمًا بأنه ال 

اق من قبله في الحماية او التخزين او ي اخفعن أاو  هو ناتج عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته ،
 ( .8/8مادة )المحافظة على االشغال عماًل باحكام ال

 لمواد في حالة تعليق العمل  :التجهيزات واالدفع مقابل  (8/10)
ent of Suspension"      Payment for Plant and Materials in Ev“ 

 :ذاالمواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع، او/او زات تجهييستحق للمقاول ان تدفع له قيمة ال 
 ( يومـًا ، و 28د تم تعليقه لمدة تتجاوز )واد، قاو الم كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/ -أ 
ـــــى ان -ب  ـــــاول باالشـــــارة عل ـــــام المق ـــــًا  ق ـــــًا لصـــــاحب العمـــــل وفق ـــــزات و/او المـــــواد اصـــــبحت ملك ـــــك التجهي تل

 رة عن المهندس . الصادمات تعليلل
 "Prolonged Suspension"       التعليق المطول : (8/11)

، جاز للمقاول ان يطلب من المهندس ان ( يومًا 84( لمدة تتجاوز )8/8دة )اذا استمر تعليق العمل بموجب الما 
( يومًا التالية 28ـ )ل الل خال العمفاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف  ,تئناف العمليصرح له باس

ء بموجب احكام " المهندس ، ان يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغالتاريخ الطلب ، جاز للمقاول ، بعد اشعار 
التعليق يؤثر على االشغال بمجملها ، جاز الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من االشغال . اما اذا كان 

 ( .16/2من قبله عماًل باحكام المادة )لعقد اء ابانهللمقاول ارسال اشعار 
 ""Resumption of Worksاستئناف العمل : (8/12)

ف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن ذن من المهندس باستئنااذا صدرت تعليمات او ا 
ان يقوم باصالح أي استرداء  مقاولى الوعل بالكشف على االشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق، يقوما

 .او عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق 
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 الفصل التاسع 
 از عند االنج االختبارات

TESTS ON COMPLETION 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ""Contractor`s Obligationsالتزامات المقاول : (9/1)
( ، 7/4ة )النجاز " طبقًا الحكام هذا " الفصل " والماديتعين على المقاول اجراء " االختبارات عند ا 

 د( . -4/1وبة منه بموجب الفقرة )وذلك بعد تقديم الوثائق المطل
كون ( يومًا قبل الموعد الذي ي21 تقل مدته عن )عار الباش هندسيتعين على المقاول ان يعلم الم 

ز. وما لم يتفق على خالف ذلك ، يتم فيه المقاول مستعدًا الجراء أي من االختبارات عند االنجا
موعد ، في اليوم او االيام التي يقوم المهندس ( يومًا بعد هذا ال14اجراء هذه االختبارات خالل)

 بتحديدها . 
نجاز" ، يتعين على المهندس اعتبار هام  تفاوت الثار االختبارات عند اال نتائج "  قييمعند ت 

وعندما تعتبر االشغال، او  ,داء االشغال او خواصها االخرى استخدام صاحب العمل لالشغال على ا
 مصدقازت مرحلة " االختبارات عند االنجاز"، يقوم المقاول بتقديم تقرير أي قسم منها، انها قد اجت

 لك االختبارات الى المهندس .ائج تبنت
 ""Delayed Testsاالختبارات المتأخرة : (9/2)

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

جاز" من قبل المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس ان االختبارات عند االن جراء "ر اتأخياذا تم  
( يوما من تاريخ 21فيه ان يعد الجراء االختبارات خالل ) يرسل اشعارًا الى المقاول يطلب منه

 التيالمقاول ان يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او االيام  تسل م االشعار ، ويتعين على
 لمقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.دها ايحد

( يومًا ، جاز الفراد 21ة الـ )اما اذا اخفق المقاول في اجراء " االختبارات عند االنجاز " خالل فتر  
ونفقة المقاول ، وتعتبر تلك االختبارات  رات على مسؤوليةصاحب العمل ان يقوموا باجراء االختبا

 قبل نتائجها على انها صحيحة .ول وتلمقاور اوكأنها قد تم اجراؤها بحض
 ""Retestingاعادة االختبار : (9/3)

فيتم تطبيق احكام المادة اجتياز " االختبارات عند االنجاز " اذا اخفقت االشغال او أي قسم منها ب 
مهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته الي جزء ( عليها . ويجوز لل7/5)
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 العالقة ، على ان تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف .ل ذي شغان االم
 
(9/4) 

 

 االنجاز :االخفاق في اجتياز االختبارات عند 
"on CompletionFailure to Pass Test " 

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

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

رفض االشغال او أي قسم منها ) حسب واقع الحال ( ان ي هندسفللماالشغال او أي قسم منه، 
ضات المنصوص عليها مل الحصول على نفس التعوي، وفي هذه الحالة يحق لصاحب الع

 ج(، او -11/4ضمن احكام الفقرة )
 لالشغال ، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك. ان يصدر المهندس شهادة تسلم -ج 
يع التزاماته االخرى عين على المقاول ان يستمر في اداء جم، يت عالهج( افي حالة تطبيق الفقرة ) 

ن مناسبًا لتغطية القيمة المتحققة عن خفض قيمة وفقًا للعقد ، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكو
لهذ االخفاق ، وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االنتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة 

أو حددت طريقة احتسابه ( ، فان لصاحب العمل ان يطلب تقييم قد ) الع  فياالخفاق محدداً 
 تين التاليتين : التخفيض باحدى الطريق

يدفع  االتفاق عليه فيما بين الفريقين ) كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط ( ويتم  ان -1 
 ابله قبل اصدار شهادة تسلم االشغال ، او مق

 ( .3/5( و )2/5جب احكام المادتين ) ة بمو قابلفع مان يتم تقديره والد -2 
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 الفصل العاشر
 تسّلم االشغال من قبل صاحب العمل 

EMPLYER'S TAKING OVER 
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

 اقسام االشغال :شغال و تسلم اال (10/1)
"                           "Taking Over of the Works and Sections   

از" ، فانه ( بخصوص االخفاق في اجتياز " االختبارات عند االنج9/4ثناء النص الوارد في المادة )ستبا 
 يتعين ان يتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما : 

( المتعلقة 8/2زها وفقًا للعقد ، بما في ذلك االمور المحددة في المادة )ال قد تم انجااالشغكون ت -1 
 وباستثناء ما يسمح به وفقًا للفقرة )أ( ادناه ، و  بمدة االنجاز ،

م االشغال ، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقًا الحكـام هـذه "  يكون قد تم اصدار شهادة تسل -2 
 " . مادةال

( 14للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار" شهادة تسلم االشغال " في موعد ال يقل عن ) وزيج 
واذا  ,سليمانه قد تم انجازها وانها جاهزة للت -برأي المقاول –ن التاريخ الذي تكون فيه االشغال يومًا م

 منها بنفس الطريقة .قسم  م أيتسليكانت االشغال مقسمة الى اقسام ، فللمقاول ان يتقدم بطلب ل
 قاول :( يومًا من تاريخ تسلمه طلب الم28يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي ، خالل ) 
االشغال ، او أي قسم  ان يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محددًا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه -أ 

ثانوية متبقية وعيوب ال توثر بشكل عمال ية ااء امنها ، انه قد تم انجازها بموجب العقد ، باستثن
أو  ن اجله ) إلى أنلغرض الذي انشئت مل –أو أي قسم منها  -جوهري على استعمال االشغال 

 حينما يتم انجاز هذه االعمال واصالح هذه العيوب (، او 
ازه حتى ل انجستكمان يرفض الطلب ، مبينًا االسباب ، ومحددًا العمل الذي يترتب على المقاول ان ي -ب 

هذا العمل قبل يمكن اصدار شهادة تسلم االشغال . ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز مثل 
م باشعار آخر لتسليم االشغال بموجب احكام هذه " المادة " .الت  قد 

 مًا،( يو 28ندس باصدار شهادة تسلم االشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ )أما اذا لم يقم المه 
ندها يجب ت االشغال او القسم ) حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقًا للعقد، وعوكان

 تسلم االشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة . " هادةاعتبار ش
 "Taking Over of Parts of the Works     ”    تسلم اجزاء من االشغال : (10/2)

ان يصدر شهادة تسلم الي جزء من االشغال  –بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً  – لمهندسيجوز ل 
 الدائمة .
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 جوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من االشغال ) بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوصي ال 
مهندس باصدارشهادة وم الن يقين اعليه في العقد او تم االتفاق بين الفريقين بشأنه ( اال اذا او الى ح
دة التسلم ، فإنه جزء قبل اصدار شهاتسلم االشغال لذلك الجزء . اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي 

 : 
 من تاريخ بدء استعماله ، و  يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه - أ 
ى صاحب العمل من ذلك التاريخ ، وتتوقف ال الالشغمن اتنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء  -ب 

 اول عن العناية به ، و مسؤولية المق
 الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك . ن يصدر شهادة تسلم لذلكيتعين على المهندس ا -ج 
 ر شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال ، فانه يجب اتاحة اقرب فرصةبعد قيام المهندس باصدا 

وعلى المقاول ان  ,كمل ما يلزم من خطوات الجراء ما تبقى من " اختبارات عند االنجاز"ليست قاولللم
يًا ، وقبل انقضاء " فترة االشعار بالعيوب " التي االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليقوم باجراء تلك 
 تخص ذلك الجزء .

اال  -من االشغال و/ او استخدامه ، ء ما م جز بتسلاذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل  
 فانه يتعين على المقاول :  –العقد او تمت موافقة المقاول عليه  اذا كان ذلك منصوصًا عليه في

 ( ان يرسل اشعارًا الى المهندس ، و 1) 
  مضافًا ( 20/1دير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة ، مع مراعاة احكام المادة )( ان يتم تق2) 

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

 لك الكلفة والربح او تقديرهما .ت
تبقى من  ر عماتأخيت الاذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال )غير القسم ( فان تعويضا 

د ( وبالمثل، فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال ) ان وج ,االشغال يجب تخفيضها
م احتسابه اما التخفيض في تعويضات التأخير فيت ,اذا تم تسلم جزء ما منه، يتم تخفيضها ايضاً 

شغـال او القســم من االشغـــال ة لاللكليمة ابالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القي
ان يقوم باالتفاق عليها او ان  (،3/5ام المـادة )) حسب واقع الحال ( ويتعين على المهندس عماًل باحك

هذه الفقرة ال تطبق اال على المقدار اليومي علمًا بأن احكام  ,يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب
 ال تؤثر على قيمة الحد االقصى لها .( و 8/7ة )لمادلتعويضات التاخير بموجب ا

 
  

 التدخل في اجراء االختبارات عند االنجاز: (10/3)
nce with Tests on Completion"                             Interfere“ 
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بر يعت ( يومًا الي سبب14لفترة تتجاوز ) –اجراء " االختبارات عند االنجاز"  اذا تعذر على المقاول 
انه  لعمل مسؤوال عنه ، فانه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها ) حسب واقع الحال (احب اص

 من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنًا فيه انجاز االختبارات عند االنجاز.  قد تم تسلمها
ول ان يقوم المقاعلى عين ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقًا لذلك ، ولكن يت
وعلى  ,عيوب "فترة االشعار بال باجراء االختبارات عند االنجاز في اقرب فرصة ممكنة عمليًا قبل انقضاء "

اإلنجاز بموجب الشروط ذات ( يومًا يتضمن اجراء االختبارات عند 14المهندس ان يرسل اشعارًا بمهلة )
 العالقة في العقد .

عند  ا التأخر في اجراء االختباراتنجاز و/ او كلفة ما نتيجة لمثل هذدة اال في مرًا اذا تكبد المقاول تأخ 
بشأنها مع مراعاة احكام المادة  ارًا الى المهندس لتقدير استحقاقاتهاالنجاز ، فللمقاول ان يرسل اشع

 -( ، بخصوص :20/1)
او سوف يتأخر ، وذلك تأخر قد  نجازأي تمديد في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر ، اذا كان اال  -أ 

 ( .8/4بموجب المادة )
 . أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، و اضافتهما الى قيمة العقد -ت 

عليها  ( باالتفاق3/5أن يقوم إعمااًل للمادة ) -بعد تسلمه الشعار المقاول –وعلى المهندس  -ث
 .أو إعداد التقديرات المتعلقة بهذه األمور

 ا السابق :ها الى وضعهب اعادتطلتت ياالسطح الت (10/4)
                                  “Surfaces Requiring Reinstatement” 

جزء ما من اء ما نص عليه خالفًا لذلك في شهادة تسلم االشغال ، فان شهادة التسلم الي قسم او تثنباس 
تطلب اعادتها الى وضعها خرى تطح او اساالشغال ، ال يمكن اعتبارها تصديقًا على انجاز أية اراٍض ا

 السابق .
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 الفصل الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

 إنجاز االعمال المتبقية واصالح العيوب : (11/1)
"            on of Outstanding Work and Remedying Defects"Completi 

 ووثائق المقاول ، واي قسم منها ، في الحالة التي يتطلبها العقد لغاية ان تكون االشغال  
جم عن االستعمال العادي واالستهالك المتوقع ( بتاريخ انقضاء " فترة االشعار قد ينما  ثناء) باست
 ها ، او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عمليًا ، فانه يتعين على المقاول : " المتعلقة ببالعيوب 

وفقًا قولة ة معل مدز أي عمل متبق اعتبارًا من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، خال انجا -أ 
 لتعليمات المهندس ، و 

 ليمات صاحب العمل تنفيذ جميع االعمال المطلوبة الصالح العيوب او الضرر وفقًا لتع -ب 
تلك االشغال او في أي قسم  ة اإلشعاربالعيوب في) او من ينوب عنه ( ، بتاريخ او قبل انقضاء فتر 

 منها ) حسب واقع الحال (.
او من ينوب عنه ( ان يرسل فانه يتعين على صاحب العمل ) ضرر، حدث او  واذا ما ظهر عيب 

 للمقاول اشعارًا بها .
 "  "Cost of Remedying Defectsالعيوب : كلفة اصالح (11/2)

ب(على مسؤوليته ونفقته -11/1يها في الفقرة)يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار ال 
 هذه االعمال الى:  ى فيهتعز  الذيالخاصة،اذا كانت والى المدى 

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه ، او  -أ 
 ، او مصنعية مخالفة لشروط العقد  تقديم تجهيزات او مواد او -ب 
 م آخر . أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزا -ج 
ليًا او جزئيًا فانه يجب ر ، كب اخي سباما اذا كانت ، والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أ 

ثل هذه الحالة يتم تطبيق ة عنه ( دون تواٍن وفي مابالغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ) او نياب
 ( المتعلقة باجراء التغييرات .13/3احكام المادة )

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

بموجـــب لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي تمديـــد فتـــرة االشـــعار بـــالعيوب فـــي االشـــغال او أي قســـم منهـــا  
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ـــد  (،2/5المـــادة ) ـــه هـــذه االشـــغال او أي قســـم منهـــا او أي بن ـــذي تكـــون في ـــى الحـــد  ال رئيســـي وال
ـــد تســـلمه( ال يمكـــن اســـتعماله لالغـــ ـــع الحـــال بع ـــزات ) حســـب واق ـــه ، صـــودة المقراض مـــن التجهي من

 . وذلك بسبب وجود عيب او ضرر، اال انه ال يجوز تمديد تلك الفترة الكثر من سنتين 
ى ( ، او بناء عل8/8وريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة )تعليق تاذا تم  

الفصل " ال ذا " ام هاحك ( فإن التزامات المقاول وفق16/1اجراءات المقاول بموجب احكام المادة )
وف تنقضي به تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي كانت س

 فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد، لو لم يحصل ذلك .
 "   "Failure to Remedy Defectsفي اصالح العيوب :االخفاق  (11/4)

لصاحب العمل ) او من ينوب  ب او ضرر خالل فترة معقولة ، جازأي عيالح ي اصاذا اخفق المقاول ف 
المقاول يحدد فيه موعدًا آخر الصالح تلك العيوب او االضرار  عنه ( ان يرسل اشعارًا بشكل معقول الى

 قبل انقضائه .
يتم  ك انى ذلق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب علواذا اخف 

راءات ( ، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االج11/2االصالح على حساب المقاول اعمااًل للمادة )
 ة ) حسب اختياره ( : التالي

لة وعلى حساب المقاول ، ولكن دون ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين ، بطريقة معقو  -أ 
. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول منفذ ل الالعمان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا 

ه بصورة معقولة من تكاليف الصالح لعمل ما تكبدان يدفع الى صاحب ا –( 2/5اعماال للمادة ) –
 العيب او الضرر .

إلى اتفاق او ان يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد  ان يطلب الى المهندس ان يتوصل -ب 
 ( ، او 3/5دة )الما اءاتاجر  مقابلها حسب

ـــة، مـــن االســـتفا -ج  ـــى حرمـــان صـــاحب العمـــل بصـــورة جوهري ـــؤدي ال ـــب او الضـــرر ي دة اذا كـــان العي
ـــــه، او انهـــــا ـــــد بكامل ـــــه ان ينهـــــي العق ـــــة مـــــن االشـــــغال أو أي جـــــزء رئيســـــي منهـــــا فل ءه الكامل

نـــــه، نســـــبة لـــــذلك الجـــــزء الرئيســـــي منهـــــا ممـــــا ال يمكـــــن اســـــتخدامه لالغـــــراض المقصـــــودة مبال
ـــدو ـــك مـــن ن االوب ـــر ذل ـــد، او غي ـــب لصـــاحب العمـــل بموجـــب العق ـــوق اخـــرى تترت ـــة حق جحـــاف بأي

عمــــل الحــــق فــــي اســــترداد جميــــع المبــــالغ التــــي تــــم دفعهــــا كــــون لصــــاحب الاالســــباب، وبحيــــث ي
واقـــــع الحـــــال ( مضـــــافًا اليهـــــا نفقـــــات التمويـــــل علـــــى االشـــــغال او علـــــى ذلـــــك الجـــــزء ) حســـــب 

 يزات والمواد الى المقاول .التجهادة واع ونفقات التفكيك واخالء الموقع
      oval of Defective Workm"Re   " إزالة االشغال المعيبة : (11/5)

بعد  –ل اذا كان العيب او الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة ، فانه يجوز للمقاو 
التجهيزات ء من اجزااية ان ينقل من الموقع لغرض اصالح  –الحصول على موافقة صاحب العمل 
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مان االداء يزيد قيمة ض تكون معيبة او تالفة ، اال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان
 ًا آخر مناسبًا بشأنها .بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك التجهيزات المنقولة ، او ان يقدم ضمان

 "Further Tests" االختبارات االخرى : (11/6)
ي عيب او ضرر تأثير على اداء االشغال ، فإنه يجوز للمهندس ان يطلب مال اصالح أكان العا اذ 

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

بها االختبارات السابقة ، اال ان كلفة بموج جريتتي ايتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط ال 
ضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة فريق الذي يعتبر مسؤواًل عن العيب او الاجرائها يتحملها ال

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

ما يتطلب لمقاول متمتعًا بحق الدخول الى االشغال ، كيظل ا" ، داء الى ان يتم اصدار " شهادة اال 
بموجب احكام هذا " الفصل " ، اال فيما ال يتعارض مع  االمر بصورة معقولة الغراض الوفاء بالتزاماته

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

ان يبحــــث بموجــــب توجيهــــات المهنــــدس عــــن  –اذا طلــــب المهنــــدس ذلــــك  –يتعــــين علــــى المقــــاول  
ـــم تكـــن كلفـــة اصـــالح العيـــوب علـــى حســـاب المقـــاول بموجـــب , شـــغالاســـباب أي عيـــب فـــي اال ومـــا ل

انـــــه يتعـــــين علـــــى المهنـــــدس ان يقـــــدر الكلفـــــة المترتبـــــة علـــــى عمليـــــة ( ، ف11/2احكـــــام المـــــادة )
ـــ ســـبابالبحـــث عـــن اال ـــا باالتفـــاق او باعـــداد 3/5معقـــول ، بموجـــب احكـــام المـــادة ) ع ربـــح، م ( إم

 ة العقد .تهما الى قيمالتقدير الالزم لها واضاف
 Performance Certificate""                 : شهادة االداء (11/9)

اء " للمقاول االد هادة" ش تبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته اال بعد ان يقوم المهندس باصدارال يع 
 موجب العقد . مطلوبة منه بمبينًا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل االلتزامات ال

انقضاء آخر فترة مـن فتـرات ( يومًا من بعد 28يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة االداء " خالل ) 
جميـع " وثـائق المقـاول "  قـاول قـد قـدمكـون المي ان داالشعار بالعيوب ، او في اقرب فرصة ممكنـة, بعـ

وب فيهـا ، كمـا يـتم ارسـال نسـخة مـن وانجز االشغال وتم اختبارها بكاملها بمـا فـي ذلـك اصـالح ايـة عيـ
 شهادة االداء تلك الى صاحب العمل .

 داء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثلًة لقبول االشغال .ان " شهادة اال 
 "Unfulfilled Obligations " :فاه لمستو ير اات غااللتزام (11/10)

الوفـاء بـأي التـزام لـم ينجـزه لتاريخـه.  بعد ان يتم صدور " شهادة االداء "، يبقـى كـل فريـق مسـؤواًل عـن  
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الـــى ان يــتم تحديـــد طبيعــة ومـــدة االلتزامــات غيـــر ري المفعــول بـــين الفــريقين وعليــه ، يظـــل  العقــد ســـا
 المستوفاة .

 " Clearance of Site"                        :موقعء الاخال (11/11)
زيـل مـن الموقـع مـا تبقـى مـن معـدات المقـاول ، يتعين على المقاول ، عند تسلمه لشهادة االداء ، ان ي 

 ال المؤقتة .لفائضة  والحطام والنفايات واالشغوالمواد ا
ًا مـــن بعـــد تـــاريخ تســـلم ( يومـــ28) خـــاللواذا لـــم تكـــن جميـــع هـــذه المعـــدات واللـــوازم قـــد تمـــت ازالتهـــا  

ص مــــن لصــــاحب العمــــل ان يبيــــع او يــــتخلصــــاحب العمــــل لنســــخة " شــــهادة االداء " ، فانــــه يحــــق 
ة البيـــع او بقاياهـــا ،  ويكـــون صـــاحب العمـــل مخـــواًل بـــأن يســـترد التكـــاليف التـــي تكبـــدها التمـــام عمليـــ

 التخلص واستعـادة الموقـع .
انفقـه . امـا اذا كانـت قيمـة مـا تـم تحصـيله تقـل عمـا لبيـع لة احصـي يدفع للمقاول أي رصيد فـائض مـن 

 رصيد المتبقي الى صاحب العمل .صاحب العمل ، فانه يتعين على المقاول ان يدفع ال
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 الفصل الثاني عشر 
 شغال وتقدير القيمةكيل اال

MEASUREMENT AND EVALUATION 
ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 "Works to be measured" شغال  :كيل اال (12/1)
 " . تكال االشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل 
ى ممثـل المقــاول ، عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من االشغال فإن عليه ان يرسل إشعارًا معقواًل إل 

 والذي يتعين عليه : 
مثاًل آخـر مـؤهاًل لمسـاعدة المهنـدس فـي اجـراء سل من ير او اان يمتثل دون تواٍن اما بالحضور  -أ 

 ل ، أوالكي
 لبها المهندس منه . ان يقدم جميع التفاصيل التي يط -ب 
 لكيــل الــذي يعــده المهنــدس اذا تخلــف المقــاول عــن الحضــور او ارســال ممثــل عنــه ، فعنــدها يعتبــر ا 

 ) أو من ينوب عنه ( مقبواًل ككيل صحيح . 
ي العقد ، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود ، ص عليه خالفًا لذلك فمنصو هو  ء ماوباستثنا 

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

 قيود مقبولة وصحيحة ر التعتب
بالموافقة، فإنه يتعين عليـه أن  أما إذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها

صحيحة في تلك القيود ويتعين على المهنـدس  ي يزعم بأنها غيريشعر المهندس بذلك، مبينًا األمور الت
فإمــا أن يؤكــدها، أو أن يعــدل عليهــا وفــي حالــة أن  قيــودة الراجعــبعــد تســلمه لهــذا اإلشــعار، أن يقــوم بم

( يومـًا مـن بعـد تـاريخ دعوتـه لتفحصـها، فإنهـا 14الل )خـالمقاول لم يرسل ذلك اإلشعار إلى المهنـدس 
 تعتبر مقبولة وصحيحة.

 Method of  Measuremen"”                : الكيل  أسلوب (12/2)
ية، يتم الكيل على النحو د  وعلى الرغم من وجود أية اعراف محلالعقفي  لذلكباستثناء ما يرد خالفًا  

 التالي :
 ًا للكميات الفعلية لكل بند من بنود االشغال الدائمة ، و ياًل هندسيًا صافيتكال االشغال ك -1 
 اسلوب الكيل وفقًا لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق.يكون  -2 
 Evaluation""قيمة:ال ديرقت (12/3)

 –( 3/5 باحكـام المـادة )عمالً  –باستثناء ما هو وارد خالفًا لذلك في العقد ، فانه يتعين على المهندس  
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كل بند من بنود االشغال ، وذلك باعتمـاد اب القيمة لأن يقوم باالتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتس
ــدير  ــتم تق ــذي ي ــه او ال ( اعــاله ، وبســعر 12/2و  12/1م المــادتين )احكــاوجــب ه بمالكيــل الموافــق علي

 الوحدة المناسب للبند .
لعقد ، فاذا لم يكن هذا البند موجودًا ، يعتمـد سـعر للبند كما هو محدد في ا يكون سعر الوحدة المناسب 

فــي مشـابه . ومـع ذلـك فانـه يلـزم تحديـد ســعر وحـدة مناسـب جديـد لبنـد مـا مـن االشـغال ،  الوحـدة لبنـد
 التاليتين :تين لحالا

المدونة في جدول ( من الكمية %10( اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على )1) -أ 
 الكميات او أي جدول آخر، و 

د في العقد لهذا البند ، يتجاوز ( كان حاصل ضرب التغي ر في الكمية بس2)   عر الوحدة المحد 
  "، وولة ( من قيمة العقد المقب0,01%)

 (، و %1كان الختالف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى ) (3)  
 " ، او إن هذا البند لم تتم االشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت  ( 4)   
 و ر " ث عشلثال( ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " ا1)-ب 
 ( انه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و 2) 
لعمل فيه ليست متشابهة مـع أي بنـد مـن دة محدد مناسب الن طبيعة ا( انه ال يوجد له سعر وح3) 

 ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه . او ان العمل ,بنود العقد
 لعقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول اثرود ار بناسعايتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من  

 ب ( اعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .  االمور الموصوفة في الفقرتين ) أ ( و / أو )
سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق  

ليها ربح معقول ومع االخذ في االعتبار اية امور اخرى ذات ًا امضافعمل الكلفة المعقولة لتنفيذ ال
 عالقة .

اسـب او تقـديره فإنـه يتعـين علـى المهنـدس ان يقـوم اق علـى سـعر الوحـدة المنوالى ان يحين وقت االتف 
 قت الغراض شهادات الدفع المرحلية .بوضع سعر وحدة مؤ 

 ”Omissions:”   االلغاءات (12/4)
أو كاًل ( من التغيير ) االمر التغييري ( ، ولم يكـن قـد تـم االتفـاق أي عمل جزءًا ما )الغاء  ليشك عندما 

 ديد قيمته ، فانه :على تح
 فيها ان تكون مغطاة بمبلـغ يشـكل اذا كان المقاول سوف يتكبد ) او قد تكبد ( كلفة ما كان مفترضاً  -أ 

 اء ، و اللغصل ام يحجزءًا من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو ل
 مة العقد ، و بالغاء العمل سوف ينتج عنه ) او نتج عنه ( ان هذا المبلغ ال يشكل جزءًا من قي -ب 
  لـه ففـي مثـل هـذه الحالــة  ان هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة فـي تقـدير قيمـة أي عمـل بـديل  -ج 
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يدة . كما يتعين على المهنـدس المؤ الت تفصييتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك مع تقديم ال
توصل باالتفاق، او ان يقوم باعداد ان ي –( 3/5باحكام المادة ) عمالً  –، عند تسلمه لهذا االشعار 

 قد.التقدير الالزم لهذه الكلفة ، الضافتها الى قيمة الع
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 الفصل الثالث عشر 
 التغييرات والتعديالت

VARIATIONS AND ADJUSTMENTS 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      Right to Vary"":  صالحية احداث التغيير   (13/1)
الشغال ، ان يبادر باحـداث تغييـرات فـي االشـغال ، قت قبل صدور شهادة تسلم ابإمكان المهندس ، في أي و  

 عليمات يصدرها ، او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحًا للنظر فيه . سواء من خالل ت
ى تغيير ) امر تغييري ( وينفـذه بـدون تـواٍن ، اال اذا قـدم المقـاول اشـعارًا الـ ول ان يلتزم بكلى المقالعين يتع 

ات بجاهزية ، علـى المهندس يعلمه فيه بانه ال يستطيع ان يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغيير 
اإلشـعار ، يتعـين عليـه امــا ان هــذا مثـل دس لان يرفـق باشـعاره التفصـيالت المؤيـدة لرأيــة . لـدى تسـلم المهنـ

ل في تعليماته .  يلغى اويثبت او يعد 
 -يلي : ) امر تغييري ( على ما يمكن ان يشتمل كل تغيير 
لة فـــي العقـــد ) اال ان مثـــل هـــذه التغييـــرات تغييـــرات فـــي الكميـــات الي بنـــد مـــن بنـــود االشـــغال المشـــمو  -أ 

 ، أوال تشكل امرًا تغييريًا بالضرورة ( 
 في النوعية او الخصائص االخرى الي بند من بنود االشغال ، أو ييراتتغ -ب 
 اد الي جزء من االشغال ، أوب واالماكن و/او االبعتغييرات في المناسي -ج 
 ان سيتم تنفيذه من قبل آخرين ( ، أو الغاء أي من االشغال ) اال اذا ك -د 
حتى  ما لم و -اد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة و مو ات اجهيز تنفيذ أي عمل اضافي ، او تقديم ت -هـ 

ال  استكشافية ها ، او عمل مجسات او اختبارات أو أعمأي " اختبارات عند االنجاز " متعلقة ب ذلك
 اخرى ، او 

 و توقيت تنفيذ االشغال . تغييرات في تسلسل ا -ز 
اال اذا قـام المهنـدس ) أو الـى ان يقـوم (  ال ،الشـغفـي اال يحق للمقاول ان يجري أي تغيير و/او أي تعديل  

 .او موافقته على اجراءه كتغيير باصدار تعليمات به 
 "Value Engineering":الهندسة القيم ية   (13/2)

ى المهندس اقتراحـًا خطيـًا ، يعـرض فيـه رأيـه ، الـذي إن تـم اعتمـاده ، يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم ال 
 فانه :

 ، أو نجاز االشغالفي اعجل ي -1 
او صــيانة او تشــغيل يخفــض قيمــة االشــغال ) لمصــلحة صــاحب العمــل ( فيمــا يخــص عمليــات التنفيــذ  -2 

 االشغال ، او 
 مصلحة صاحب العمل ، او يحسن من فاعلية او قيمة االشغال المنجزة لما فيه  -3 
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 انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل . -4 
ول ، وان يكـون مسـتوفيًا لمتطلبـات اجـراء التغييـرات المحـددة قتـراح علـى حسـاب المقـااال داعدايتم يتعين ان  

 ( الحقًا .13/3)في المادة 
تصــميم أي جــزء مــن االشــغال  اذا اشــتمل عــرض المقــاول ، الــذي تــتم موافقــة المهنــدس عليــه ، تعــدياًل علــى 

 على غير ذلك ( :قان لفريفق االدائمة ، فانه يتعين القيام بما يلي ) اال اذا ات
 ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء ، و   - أ 
 أ ، ب، ج، د( المتعلقة بالتزامات المقاول العامة ، و -4/1م الفقرات ) تطبق عليه احكا  -ب 
 مــالً ى هــذا التعــديل تخفــيض فــي قيمــة العقــد لهــذا الجــزء ، فانــه يتعــين علــى المهنــدس ، عاذا ترتــب علــ -ج 

( ان يقـــوم باالتفـــاق علـــى او تقـــدير بـــدل االتعـــاب المترتـــب علـــى تعـــديل التصـــميم 3/5المـــادة )كـــام باح
 ( من الفرق بين المبلغين التاليين : %50ه في قيمة العقد . ويكون هذا البدل مساويًا لـ )ينلتضم

التعـديالت ناء اسـتث، ب التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجـزء ، ممـا هـو نـاتج عـن التعـديل -(1) 
جــب ف بمو ( ، والتعــديالت بســبب تغيــر التكــالي13/7بســبب تغييــر التشــريعات بموجــب المــادة ) 

 ( ، و 13/8المادة )
بالنسـبة لصـاحب العمـل ، مـأخوذًا التخفيض الحاصل ) ان وجـد ( فـي قيمـة تلـك االجـزاء المغيـرة  -( 2) 

 لية التشغيلية .لفاعاو اوقع في االعتبار اي نقص في النوعية او العمر المت
 لالتعاب . ( ، فعندها ال يحتسب أي بدل 2( تقل عن قيمة )1اال انه اذا وجد أن قيمة ) 
      Variation Procedure"  "اجراءات التغيير: (13/3)

 ل انمقـاولب اقتراح من المقاول ، قبل اصدار التعليمات بتغييٍر مـا ، فإنـه يتعـين علـى الاذا قام المهندس بط 
ن كـان ا جيب للطلب كتابيًا في اسرع وقت ممكـن عمليـًا ، امـا بإبـداء اسـباب عـدم قدرتـه علـى االمتثـال )يست

 هذا هو الحال (، او بأن يقدم ما يلي :
 رنامج العمل لتنفيذها ، و وصفًا لالشغال التي يقترح تنفيذها وب - أ 
(، واثـره 8/3المقـدم منـه بموجـب المـادة ) لعمـلمج ابرنـامقترحات المقاول الي تعـديل يلـزم ادخالـه علـى  -ب 

  على مدة االنجاز ، و
 دير قيمة التغيير .اقتراح المقاول بخصوص تق -ج 
( او 13/2مقـاول ) بموجـب المـادة )يتعين على المهنـدس ، باسـرع مـا يمكـن عمليـًا ، بعـد تسـلمه القتـراح ال 

وافقة او ان يرسل تعليقاته عليه ، علمًا بأنه يتعين الم عدم ة اولغير ذلك ( ان يرد على المقاول إما بالموافق
 الل فترة انتظاره لتسلم الرد . خ على المقاول ان ال يؤجل تنفيذ أي عمل

يجب ان تصدر من المهندس الى المقـاول ، وعلـى  أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما ، مع طلب تسجيل النفقات ، 
  ات .عليمالمقاول ان يعلمه بتسلم تلك الت

اتـه او وافـق يتم تقدير قيمة كل " تغيير" بموجب احكام " الفصل الثاني عشر" ، اال اذا اصدر المهنـدس تعليم 
 على غير ذلك عماًل باحكام هذا الفصل " .

 "ayment in Applicable Currencies" Pفع بها :الدفع بالعمالت الواجب الد (13/4)
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على أي تعديل لالسعار ن عملة واحدة ، فعندها ، اذا تم االتفاق ثر مبأك لعقداذا نص العقد على دفع قيمة ا 
راء تقدير بشأنه ، كما ذكر اعاله ، فانه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل او الموافقة عليه ، ان تم اج

ة توقعالم ت الواجب الدفع بها . وبناًء عليه ، فانه يجب االشارة الى النسب الفعلية اوعملة من العمال
دفع قيمة ل عمالت التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير ، ونسب العمالت المختلفة المحددةلل

 العقد . 
  Provisional Sums  ""المبالغ االحتياطية  :  (13/5)

يمــــة كــــل مبلــــغ احتيــــاطي فقــــط كليــــًا او جزئيــــًا وفقــــًا لتعليمــــات المهنــــدس ، ويــــتم تعــــديل قيــــتم اســــتخدام  
 قًا لذلك .د وفالعق

او اللـوازم او الخـدمات التـي تـم ال يشمل المبلغ االجمالي الذي يدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقة بالعمـل  
ولكـل مبلـغ احتيـاطي يجـوز للمهنـدس ان يصـدر  المهنـدس . رصد المبلغ االحتياطي الجلها ، وفقـًا لتعليمـات

 -تعليمات بخصوص ما يلي :
جهيــزات او المــواد او الخــدمات المطلــوب تقــديمها ( ، ويــتم تقــدير ول ) بمــا فــي ذلــك التالمقــاذه ينفــ لعمــل -أ 

 ( و/أو13/3يير بموجب المادة )قيمته كتغ
قبــل المقــاول ، ويــتم تقــدير قيمتهــا علــى النحــو التجهيــزات او المــواد او الخــدمات التــي يــتم شــراؤها مــن  -ب 

 د :التالي ، الضافتها إلى قيمة العق
 لفعلية التي دفعها المقاول ) او المستحقة الدفع من قبله ( ، و بالغ االم -1 
لربح ، محسوبًا كنسبة مئوية من هـذه المبـالغ الفعليـة بتطبيـق النسـبة مصاريف االدارية وامبلغًا مقابل ال -2 

نسـبة ه الل هـذد مثمئوية ذات الصلة ) إن وجدت( كما حددت في أي من الجداول المناسبة ، فان لم تر ال
 في الجداول ، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة .

منه ذلك ، ان يقدم له العـروض المسـعرة والفـواتير والمسـتندات  عندما يطلب المهندس يتعين على المقاول ، 
 ات او االيصاالت االثباتية . والحساب

      "DayWork":  العمل باليوميه   (13/6)
لطبيعة الطارئة ، يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس يرة او ذات االصغمال لالع 

راءات المحددة ل باليومية، وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة بالعقد ، وباالجالعم
 كام هذه المادة ال تطبق. ن اح، فالعقدتاليًا اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشمواًل في ا

لـى المهنـدس العـروض المسـعرة ، كمـا انـه ان يقدم ا –قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم  –يتعين على المقاول  
اتير والمسـتندات والحسـابات او االيصـاالت المتعلقـة بـأي طلبات الدفع ان يقدم الفـو يتعين عليه عندما يتقدم ب

 من هذه اللوازم . 
تحديـدها فـي جـدول العمـل باليوميـة للـدفع مقابلهـا، فانـه يتعـين علـى المقـاول ان بنـود لـم يـتم  ء ايةثنااستبو  

ا فـي تنفيـذ دم كشوفًا يومية دقيقة ) علـى نسـختين ( تتضـمن التفاصـيل التاليـة للمـوارد التـي تـم اسـتخدامهيق
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 عمل اليوم السابق :
 ، و اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول  -أ 
 نواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة ، و ديد اتح -ب 
 ملة . هيزات والمواد المستعكميات وانواع التج -ج 
 او وافــق عليــه ، ومــن ثــم يعيــده الــى يقــوم المهنــدس بتوقيــع نســخة واحــدة مــن كــل كشــف اذا وجــده صــحيحاً  

بهـذه المـوارد الـى المهنـدس قبـل تضـمينه فـي كشـف سعر شف ميم كالمقاول . الحقًا لذلك يقوم المقاول بتقد
  ( .14/3الدفعة التالية بموجب احكام المادة )

  Adjustments for Changes in Legislation"لتعديالت بسبب تغيير التشريعات:" (13/7)
ــيت  ــة نتيجــة أي تغيي ــي الكلف ــادة او نقصــان ف ــة زي ــيعــين ان تعــدل قيمــة العقــد لمراعــاة اي ــوا ر ف ــة نين ق  الدول

ضــائية او الحكوميــة لق) بمــافي ذلــك ســن  قــوانين جديــدة والغــاء او تعــديل قــوانين قائمــة ( او فــي التفســيرات ا
ثير علـى اداء المقـاول اللتزاماتـه الرسمية لهـا، اذا حصـل ذلـك التغييـر بعـد التـاريخ االساسـي ، ونـتج عنـه تـأ

 بموجب العقد .
لتغييـرات فـي القـوانين او فـي خيرًا و / او كلفـة اضـافية نتيجـة لهـذه ا( تـأكبد سـيت اذا تكبد المقـاول ) او كـان 

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

ذا كـان االنجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر ، وذلـك بموجـب سـبب التـأخير الحاصـل ، اب ازالنجـدة اتمديد م -أ 
 ( و 8/4المادة )

 أي كلفة كهذه الضافتها الى قيمة العقد .  -ب 
ان يتوصـل الـى  –( 3/5عمـاًل باحكـام المـادة ) –فانه يتعـين عليـه وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ،  

 ديرات الالزمة بخصوص هذه االمور . التقيعد ان  اتفاق عليها او
 s for Changes in Cost""Adjustmentالتعديالت بسبب تغي ر التكاليف  :  (13/8)

جــدول بيانــات التعــديل المعبــأ والمرفــق أن مصــطلح " جــدول بيانــات التعــديل الــوارد فــي هــذه المــادة "  يعنــي  
 دول ، فان مضمون هذه المادة ال يطبق .الج هذا مثل بملحق عرض المناقصة ، وفي حالة عدم وجود

التـي تـدفع للمقـاول يجـب ان يـتم تعـديلها لتشـمل اثـر في حالة تطبيـق احكـام هـذه " المـادة " ، فـإن المبـالغ  
انخفــاض يطــرأ علــى اجــور االيــدي العاملــة او علــى اســعار اللــوازم يــادة او النقصــان بســبب أي ارتفــاع او الز 

خـالل تطبيـق المعـادالت المدرجـة فـي هـذه " المـادة " ، والـى المـدى الـذي  مـن  شـغالاال وغيرها من مدخالت
مل بسبب أي ارتفاع او انخفاض فـي الكلفـة غيرمغطـى ضـمن احكـام هـذه المـادة او شايكون فيه التعويض ال

 عـويضللت اخرى في العقد ،فان " قيمة العقد المقبولة " تعتبر انهـا تحتـوي علـى مبلـغ عرضـياحكام أي مادة 
 التقلبات االخرى في الكلفة .عن 

) كمـا يـتم تقــدير قيمتهـا باسـتعمال الجــداول يـتم احتسـاب التعـديل فــي المبـالغ المسـتحقة الـدفع الــى المقـاول  
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بتطبيق المعادلـة التاليـة ، وذلـك لحـاالت الـدفع بـالعمالت تصديق شهادات الدفع ( وذلك  المناسبة ومن خالل
هـذا التعـديل ال يسـري علـى أي عمـل يـتم تقـديره علـى اسـاس الكلفـة او  بـأن لمـاً ، ع المختلفـة كـٍل علـى حـدة
 االسعار الدارجة . 

 -ادلة فتكون بالصيغة التالية :المعأما  
 ( +0ل /ن( + د ) ل 0م/ن( + ج ) م 0ع/ن( = أ + ب ) ع ن معامل التعديل )ت 

 Pn=a +b (Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo) + ... 
 :ث حي 
ة )ن( مقـدرة معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعينة في العقد خـالل الفتـرة الزمنيـ= ت  

 باالشهر ، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة . 
مـن ديل للتعـابت يتم تحديده فـي جـدول بيانـات التعـديل ذات الصـلة ، ويمثـل الجـزء غيـر القابـل = معامل ث  أ

 لدفعات التعاقدية .ا
نفيـذ االشـغال كالعمالـة والمعـدات ب، جـ، د = معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلـة فـي ت 

 والمواد . 
االسـعار المرجعيـة للفتـرة ) ن ( معبـرًا عنهـا بعملـة الـدفع ذات (= مؤشرات الكلفة الحالية او ن، ل ن، م ن)ع 

ــق كــ ــي نهــا حــد مل واالصــلة ، ويطب ــك ف ــة المجــدول ذي الصــلة ، وذل ــى عنصــر الكلف عل
لتـي تتعلـق بهـا شـهادة الـدفع المعنيـة( بــ ا التاريخ الـذي يسـبق اليـوم االخيـر مـن الفتـرة )

 ( يومًا .49)
االساسـية او المرجعيـة لعناصـر الكلفـة فـي موعـد التـاريخ االساسـي لكـل (= مؤشرات االسـعار " 0، ل0، م0)ع 

 ت . عمالعملة من ال
، واذا كان  ى ان يتم استعمال " مؤشرات االسعار " او االسعار المرجعية المحددة في جدول بيانات التعديللع 

االسترشاد بقيم "مؤشـرات هنالك شك في مصدرها ، فيتم تقديرها من قبل المهندس . ولهذا الغرض فانه يجب 
التـواريخ ) وكـذلك هـذه القـيم ( قـد ال  هـذه و ان، ولـاالسعار " بتواريخ محددة لغاية توضيح المصـدر المـذكور

 تتالءم مع مؤشرات االسعار المرجعية . 
ا " عملـة مؤشـر االسـعار " غيـر العملـة المحـددة فـي الجـدول ، فانـه يجـب اجـراء لتي تكون فيهـفي الحاالت ا 

طبـاق مؤشـر خ انتـاريزي بتحويل الالزم في اسعار العمالت باعتماد سعر البيـع المحـدد مـن قبـل البنـك المركـال
 االسعار . 

إنــه يتعــين علــى المهنــدس وضــع والــى ان يحــين الوقــت الــذي يكــون فيــه تحديــد مؤشــرات االســعار متاحــًا ، ف 
ي يصـبح فيـه مؤشـر االسـعار متاحـًا ، حلية ، وفي الوقـت الـذمؤشر مؤقت لغرض اصدار شهادات الدفع المر 

 يعاد احتساب قيمة التعديل وفقًا لذلك . 
جاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فانـه يـتم احتسـاب التعـديل علـى المبـالغ المسـتحقة مقاول في انفق الاخ اذا 
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 بعد مدة االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين : 
بيق فـي اليـوم التاسـع واالربعـين قبـل تـاريخ انقضـاء " مـدة االنجـاز " كل مؤشر سعر او سعر واجب التط -1 

 او لالشغال ، 
 عار او السعر الحالي ،ل االسدلي -2 
 ايهما افضل لصاحب العمل .  
لفـة ) ع ، م ، ل ( المحـددة فـي جـدول ، ج ، د ( للعناصـر المكونـة للكأما بخصوص معـامالت التـوزين ) ب 

د م تعــال يعـاد النظـر فيهــا اال اذا اصـبحت غيـر معقولــة ، او غيـر متوازنـة ، او انهــا لـ بيانـات التعـديل ، فإنــه
 ، نتيجة للتغييرات . طبق تن
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 الفصل الرابع عشر 
 قيمة العقد والدفعات 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

و منصوص عليـه فـي المـادة ) ـا هاء مستثنوال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات با
 ( ، و  13/7

ا هـي مـن الجـداول هـي كميـات تقريبيـة ، وال تعتبـر بأنهـ ان الكميات المدونة في جـدول الكميـات او غيـره -ج 
 الكميات الفعلية والدقيقة : 

 لك االشغال المطلوب من المقاول تنفيذها ، او لت -1 
 الفصل الثاني عشر " و ب " بموجيمة الغراض الكيل وتقدير الق -2 
تـاريخ المباشـرة ، اقتراحـه المتعلـق ( يومـًا مـن 28يتعين علـى المقـاول ان يقـدم الـى المهنـدس ، خـالل ) - د 

ع . وللمهنــدس ان يعتبــر هــذا التحليــل عنــد ره فــي الجــداول كمبلــغ مقطــو بتحليــل الســعر لكــل بنــد تــم تســعي
 باعتماده . مًا ملز  عتبراعداده شهادات الدفع ، اال انه ال ي

 ”Advance Payment” الدفعة المقدمة  : (14/2)
غـراض التجهيـز ، عنـدما يقـدم المقـاول فعـة مقدمـة ، كقـرض بـدون فائـدة اليدفع صاحب العمل الى المقاول د 

طها اقسابموجب احكام هذه " المادة ". ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع الكفالة المطلوبة منه 
 تعددت ( والعمالت التي يتم دفعها بها ، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة .  ) ان

ة في ملحق ان يتسلم صاحب العمل هذه الكفالة ، او اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعة المقدم ، والىما لم  
 عرض المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال تطبق . 

( باصـدار شـهادة دفـع 14/3ة عمـاًل باحكـام المـادة )ف المطالبة بالدفعة المقدمه كشتسلمبعد يقوم المهندس  
 ول من تلك الدفعة ، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم : مرحلية للقسط اال 

 ( ، و 4/2دة )ضمان االداء بموجب الما -1 
مة ، وبحيث تكون صادرة عن كيان لمقدعة االدفكفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة  -2 

ــة ) او نظــام تشــريعي آخــ ــة ر ( يوافــق عليهمــا صــامــالي ومــن داخــل دول حب العمــل ، وتكــون هــذه الكفال



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

 صاحب العمل . بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او أي صيغة اخرى يقبل بها 
 
 

حتـى سـداد قيمـة الدفعـة المقدمـة  قدمـةالم دفعـةيتعين على المقاول المحافظة على استمرار صـالحية كفالـة ال 
اواًل بـاول بالقدرالمسـترد مـن المقـاول كمـا  خفـيض قيمـة تلـك الكفالـةالى صاحب العمل بكاملها ، ولكن يجوز ت

شــروط الكفالــة انقضــائها بتــاريخ محــدد ، ولــم يكــن قــد تــم يــتم بيانــه فــي شــهادات الــدفع . واذا كــان مــن بــين 
اريخ حلـول موعــد انقضـائها ، فإنــه يتعـين علــى المقـاول فــي مثـل هــذه مـن تــمــًا ( يو 28اسـترداد قيمتهــا قبـل )

 لى حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل . ا االحالة ، ان يمدد صالحيته
 ت بنسب مئوية من شـهادات الـدفع ، علـى النحـو التـالي ،يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصميا 

 ملحق عرض المناقصـة : في  اخرى نسب ما لم يكن قد تم تحديد 
اء الدفعـة المقدمـة والخصـميات االخـرى كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة ) باستثن - أ 

 بولة مخصومًا منها المبالغ االحتياطية ، و ( من قيمة العقد المق%10)ورد المحتجزات ( ما يتجاوز 
ــــــتم اجــــــراء الخصــــــميات بنســــــبة  -ب   ( مــــــن قيمــــــة كــــــل شــــــهادة دفــــــع%25ن لـــــــ )الــــــديالك اســــــتهي

ــة المقدمــة والخصــميات االخــرى ورد  ال) باســتثن ــالعمالت ونســب الخصــم مــن اء قيمــة الدفع محتجــزات ( ب
 استرداد الدفعة المقدمة . الدفعة المقدمة ، حتى ذلك الوقت الذي يكون قد تم عنده 

تسلم االشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكـام " ادة ر شهاصدااذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل  
حسـب  –انهاء العقد بموجب احكام الفصل االتاسع عشر" مس عشر " او الفصل السادس عشر"أوالفصل الخا
د يصـبح مسـتحقًا وواجـب السـداد فـورًا مـن المقـاول الـى  فـإن رصـيد الدفعـة المقدمـة –واقع الحال  غيـر المسـد 

   صاحب العمل .
 ” Certificate Application for Interim Payment” :ديم طلبات الدفع المرحليةقت (14/3)

ــــــدفع لمقــــــاول ان ييتعــــــين علــــــى ا  ــــــة كــــــل شــــــهر كشــــــف المطالبــــــة بال ــــــدس بعــــــد نهاي  قــــــدم الــــــى المهن
كـون الكشـف معـدا علـى النمـوذج المعتمـد مـن قبـل المهنـدس ، ومبينـًا فيـه تفاصـيل نسخ ( وبحيث ي 6) من 
 عـن يعتبر المقاول انها تستحق له ، ومرفقًا بـه الوثـائق المؤيـدة ، بمـا فـي ذلـك التقريـر الشـهري لتي لغ المباا

 .( 4/21تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة )
لدفع المفردات التالية ، حسب انطباقها ، والتي يجب ان يعبر عنها بعمـالت يجب ان يشتمل كشف المطالبة با 

 -التي تدفع بها قيمة العقد ، وبالترتيب التالي : لفة لمختفع االد
ووثـــائق المقـــاول المنتجـــة حتـــى نهايـــة الشهــــر ) شـــاملًة   ل المنفـــذةالقيمـــة التعاقديـــة التقديريـــة لالشـــغا - أ 

 المفردات المذكورة في الفقرات: ب ، ج، د، هـ ، و ، ز ادناه ( ، و  التغييرات ، ولكن باستبعاد
ــــر التشــــريعات او بســــبب افتها او خصــــمها مقيجــــب اضــــ غمبــــالأي -ب  ابــــل تعــــديل االســــعار بســــبب تغي 

 (، و13/8و  13/7حكام المادتين ) تغير التكاليف، عماًل با
المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة اقتطاعـًا  أي مبلغ يجب خصمه كمحتجـزات، وبواقـع النسـبة المئويـة -ج 

غ الخصميات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصـى تبل ى ان، حتمن اجمالي المبالغ المتحققة اعاله 
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 ي ملحق عرض المناقصة ، و ر فلقيمة المحتجزات ) ان وجد( كما هو مذكو 
تردادها ، بموجـــب احكـــام المـــادة ايـــة مبـــالغ يجـــب اضـــافتها او خصـــمها بخصـــوص الدفعـــة المقدمـــة واســـ -د 

 ( ، و 14/2)
 ( ، و 14/5لتجهيزات والمواد بموجب احكام المادة )وص ابخص صمهاأية مبالغ يجب اضافتها او خ-هـ 
او لغير ذلك من  صبحت مستحقة بموجب أي من احكام العقد ،اي إضافات او خصميات اخرى تكون قد أ -و 

 عن احكام " الفصل العشرين " ، و  االسباب ، بما في ذلك تلك الناجمة
 لسابقة . فع االد اداتخصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شه -ز 

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

العقـد علـى اقسـاط ، عندئـٍذ ، ومـا لـم يكـن قـد نـص  محددًا فيه طريقـة دفـع قيمـة اذا تضمن العقد جدوال للدفع 
 هذا الجدول : على غير ذلك في

 أ( اعــاله، و -14/3غراض الفقرة )ية القدير الت إن االقساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية- أ 
 ( المتعلقة بالتحضيرات ، و 14/5ال تطبق المادة )-ب 
التقدم الفعلي اذا لم تكن هذه االقساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال ، ووجد بأن -ج 

شرع بتطبيق احكام ان يئذ، عند لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات ، فللمهندس
م العمل ى ا( لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في االعتبار المد3/5المادة ) لذي تاخر به تقد 

 عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق لالقساط .
لـدفعات مـة لملز  غيـر م يحتو العقد على جدول للدفعات ، فانه يتعين على المقـاول ان يتقـدم بتقـديراتأما اذا ل 

( يومـًا 42ول خـالل )اال التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية على ان يـتم تقـديم التقـدير 
ت الربعيــة، الــى ان يــتم اصــدار مــن تــاريخ المباشــرة  ويســتمر تقــديم التقــديرات المصــححة فــي نهايــات الــدورا

 شهادة تسلم االشغال . 
 حضيرات (  :استعمالها في االشغال ) التصود المقواد التجهيزات والم (14/5)

                          ”     Plant and Materials Intended for the Works"   
 – 14/3الـدفع المرحليـة ، عمـاًل باحكـام الفقـرة )اذا كانت احكام هذه " المادة" تنطبق ، يتم تضـمين شـهادات  

 -هـ ( ما يلي :
 ريدها الى الموقع لغرض استعمالها في االشغال الدائمة ، وزات والمواد التي تم تو هيتجل المقابمبلغًا  -1 

مـن م البنود عندما تكـون القيمـة التعاقديـة لمثـل هـذه التجهيـزات والمـواد قـد دخلـت كجـزء يض في قيالتخف -2 
 أ( . -14/3االشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة )

ه مشـــمولة ضـــمن ملحـــق عـــرض ( ادنـــا1-( و )ج1–فـــي الفقـــرتين ) ب يهـــا ر اللمشـــااذا لـــم تكـــن القـــوائم ا 
  تطبق . المناقصة ، فان احكام هذه المادة ال

ر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم است   يفاء الشروط التالية : يتعين على المهندس ان يقد 
 ان يكون المقاول :  -أ 
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االت ، والتكــاليف ، واســتعمال اينــة ) بمـا فيهــا طلبــات الشــراء وااليصــللمعهزة ة جــاقـد احــتفظ بقيــوٍد وافيــ -1 
 التجهيزات والمواد ( ، و 

 باتية كافية , قد قدم كشفًا بكلفة شراء وايصال التجهيزات والمواد الى الموقع ، مؤيدًا ببيانات اث -2 
 -وان أيا مما يلي :       
 : قة العالان التجهيزات والمواد ذات  -ب 
 هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها ، و  -1 
 ة ، أي الى الموقع ، عماًل باحكام العقد ، و نها باتجاه الدولانها قد تم شح -2 
شـحن صـحيح او أي اثبـات اخـرى للشـحن ، وتـم تسـليمها الـى المهنـدس مـع انها موصوفة ضمن سند  -3 

التأمين ، وغيرهـا مـن وثـائق االثباتـات المطلوبـة ، وكفالـة بنكيـة معـدة علـى حن و الش اجرةبيانات دفع 
ان مــالي موافــق عليهــا مــن قبــل صــاحب العمــل وبالمبــالغ والعمــالت المحــددة كيــ نمــوذج وصــادرة عــن

مــادة" . يمكــن ان تكــون هــذه الكفالــة بنمــوذج مماثــل لنمــوذج الدفعــة المقدمــة بموجــب احكــام هــذه " ال
( ، شريطة ان تظل سارية المفعول حتى يتم ايصـال التجهيـزات والمـواد 14/2لمادة )في اليه ار االمش

 مالئم في الموقع ، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او االسترداء ، او :  شكلوتخزينها ب
 ت والمواد ذات العالقة :ان التجهيزا -ج 
 وريدها الى الموقع ، و ند تها عقابلهي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع م -1 
ضـــد الفقـــدان او الضـــرر او        انهـــا قـــد تـــم ايصـــالها وتخزينهـــا فـــي الموقـــع بصـــورة مناســـبة وحمايتهـــا  2 

 بات العقد . االسترداء، ويظهر انها تفي متطل
زات تجهيــة ال(  مــن تقـديرات المهنــدس لكلفـ %80المبلــغ االضـافي الــذي يـتم تصــديقه معـاداًل )  عنـدها يكـون  

ي هـذه المـادة ة فـوالمواد ) بما في ذلك كلفة االيصال الى الموقع ( ، مع االخـذ فـي الحسـبان الوثـائق المـذكور 
 والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد . 

أ( -14/3ي مماثلة لما سيتم به صـرف الـدفعات المسـتحقة بموجـب الفقـرة )تكون العمالت لهذا المبلغ االضاف 
راعــاة ان تكــون شــهادة الــدفع شــاملة التخفــيض الــذي يجــب تطبيقــه ، والــذي يعتبــر جــب م، ي لوقــتفــي ذلــك ا

علــى هــذا المبلــغ والــدفع بــانواع ونســب العمــالت الواجــب تطبيقهــا ، لهــذه القيمــة االضــافية بــق معــاداًل لمــا يط
 يزات والمواد ذات العالقة . للتجه

  ayment Certficates"         nterim Pof I"Issueاصدار شهادات الدفع المرحلية   (14/6)
لم صاحب العمل ضمان االداء ويوافق عليـه ، لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتس 

 -ًا من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لهـا ( يوم28خالل مدة ) –ى المهندس وبعدها يتعين عل
يقـدر المهنـدس انـه يسـتحق للمقـاول  ع مرحلية مبينًا فيها المبلـغ الـذية دفشهادعمل ان يصدر الى صاحب ال
 ها التفاصيل المؤيدة . بصورة منصفة ، ومرفقًا ب

"  باصـدار أي شـهادة دفـع مرحليـة ، اذا  اال ان المهندس ال يعتبـر ملزمـًا قبـل صـدور " شـهادة تسـلم االشـغال 
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خرى ( اقل من الحد االدنـى ) ان وجـد ( للدفعـة المرحليـة اال اعاتقتطكانت قيمتها ) بعد خصم المحتجزات واال
 وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.،  المشار اليه في ملحق عرض المناقصة

 اال انه :  ,الدفع الي سبب آخرال يجوز حجب اصدار شهادة  
ل المقاول غير مطابق للعقـد ، فـيمكن حـبس كلفـة ن قبذه متنفياذا كان أي شئ تم توريده او أي عمل تم  -أ 

 ح او االستبدال ، و / أو و االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالاالصالح ا
التزام وفقًا للعقد وتم إشعاره بـذلك مـن قبـل اذا كان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء أي عمل او -ب 

 حتى يكون العمل او االلتزام قد تم تنفيذه .  تزامااللاو  المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل
صحيح او تعديل كان يجب اجراؤه بشـكل مناسـب بعمل أي تان يقوم  -في أي شهادة دفع  -يجوز للمهندس  

أي شـهادة دفـع ال يمكـن اعتبارهـا مؤشـرًا علـى رضـا المهنـدس او على قيمـة أي شـهادة دفـع سـابقة، كمـا ان 
  اعه.اقتناو  موافقته او قبوله

 "Payment" :الدفع للمقاول   (14/7)
 يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : 
ومـًا ( ي21( يومًا من تـاريخ اصـدار كتـاب القبـول ، او خـالل )42من الدفعة المقدمة خالل ) ط االولالقس -أ 

دمـة عمـاًل بالمـادة المقفعـة الد ( ولكفالة4/2من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان االداء ، عماًل بالمادة )
 ( ايهما كان متأخرًا اكثر ، و 14/2)

المهنـدس لكشـف الدفعـة والوثـائق  ( يومًا من تـاريخ تسـلم56، خالل ) المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية -ب 
 المؤيدة له ، و 

لدفعـة دة الشـهاعمـل ( يومًا من تاريخ تسـلم صـاحب ال56مبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خالل )ال -ج 
 هذه.

غ في الحساب البنكي الذي يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة ، وايداع المبل 
 . دة في العقديعينه المقاول في دولة الدفع ) لهذه العملة ( والمحد

 " Delayed Payment" الدفعات المتأخرة   : (14/8)
انه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل ( ، ف14/7تحقة له بموجب المادة )ة مسدفع ل أياذا لم يتسلم المقاو 

عها له ، بحساب مركب شهريًا عن مدة التأخير . وتحسب هذه المدة اعتبارًا من عن اية مبالغ يتأخر دف
لة ي حا) ف ( بغض النظر عن تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية14/7لمنوه عنه في المادة )تاريخ الدفع ا

 ب( . – 14/7لفقرة ا
ى اساس نسبة الخصم وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فان نفقات التمويل تحسب عل 

( ويتعين دفعها بالعملة %3) دفع ، مضافًا اليهاالسنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة ال
دة لها .   المحد 
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حاف بأي حق او بدون أي اشعار رسمي او تصديق، و دون االجفعة الد هذه يكون المقاول مستحقًا لتقاضي 
 تعويض آخر .

 ”  Payment of Retention Money” :رد المحتجزات   (14/9)
س بتصديق دفع نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول عندما يتم اصدار " شهادة تسلم االشغال " يقوم المهند 

 او قسم من االشغال ، فانه يتم رد  نسبة معينة من المبالغ المحتجزة لجزءسلم . اما اذا تم اصدار شهادة ت
( من النسبة الناتجة عن %40الجزء ، وتكون هذه النسبة بواقع )لذلك القسم او باحتساب القيمة النسبية 

 . رها اقدية التقديرية لذلك القسم او الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديقسمة القيمة التع
يحق للمقاول فور إنقضاء آخر فترة من " فترات االشعار بالعيوب " ، استرداد رصيد المحتجزات المتبقي  

وب لقسم ما من مصدقة من قبل المهندس . اما بالنسبة النقضاء آخر فترة من فترات االشعار بالعيبشهادة 
( من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد  %40االشغال ، فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل ) 

ضاء فترة االشعار بالعيوب لنهائية كما يتم تقديرها ، وذلك فور انقالمقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد ا
 المتعلقة به . 

موجب احكام " الفصل الحادي عشر" ، فان المهندس مخول بحجب اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات ب 
 تصديق الكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى ان يتم تنفيذها .

بب تغيير التشريعات عماًل عند احتساب هذه النسب ، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في االسعار بس 
 ( .13/8باحكام المادة ) ( او بسبب تغي ر التكاليف عمالً 13/7باحكام المادة )

  ""Statement at Completionكشف دفعة االنجاز ) عند تسليم االشغال(  :    (14/10)
خ تسـلمه لشـهادة تسـلم ( يومًا مـن تـاري84يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز )  

( 14/3المؤيــدة ، حســب متطلبــات المــادة )مــع الوثــائق  –( نســخ 6علــى ) –االشــغال ، كشــف دفعــة االنجــاز 
 مبينًا فيه : 

 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال ، و -أ 
 له حقًا فيها ، و أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان  -ب 
مستحقة له بموجب العقد ، على ان يتم تقديم  تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح -ج 

تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز ، ومن ثم يقوم المهندس 
 .(14/6بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة )

 طلب شهادة الدفعة الختامية ) المستخلص النهائي (  : (14/11)
for Final Payment Certificate"                                     Application  

( يومًا من تاريخ تسلمه شهادة االداء، مسودة 56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ) 
ومبينًا  -مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس –( نسخ 6) على –المستخلص النهائي 
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 -يها تفاصيل ما يلي :ف
 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد ، و  -أ 
 أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقًا فيها بموجب العقد، او لغير ذلك .  -ب 

سودة المستخلص النهائي ، او لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه ، اذا لم يوافق المهندس على م 
ين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهندس بصورة فانه يتع

فق معقولة ، وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها ، مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة المت
 عليها ، يسمى في هذه الشروط بـ ) المستخلص النهائي ( .

نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول ، واية تعديالت لمسودة المستخلص  مع ذلك، اذا تبين 
النهائي التي يتم االتفاق عليها ، وجود خالف ما ، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب 

ل نسخة دفع مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي ) مع ارساالعمل شهادة 
 منها الى المقاول ( . 

( او تمت تسويته بموجب احكام المادة 20/4بعد ذلك ، اذا تم فض  الخالف نهائيًا بموجب احكام المادة ) 
تخلص النهائي " الى صاحب العمل ، مع ارسال ( فانه يتعين على المقاول عندئٍذ اعداد وتقديم " المس20/5)

 نسخة منه الى المهندس .
                "Discharge"لمخالصـة  :ا (14/12)

ان يسلم صاحب العمل اقرارًا خطيًا يثبت فيه ان "  ينبغي على المقاول، عند تقديمه المستخلص النهائي 
لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما  يشكل التسوية الكاملة والنهائية "المستخلص النهائي

هذه المخالصة على انها ال تصبح نافذة المفعول اال بعد اعادة ضمان االداء يتصل به ، ويمكن النص في 
الى المقاول وتسل مه لما تبقى له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من 

 . هذا التاريخ 
   "Issue of Final Payment Certificate" إصدار شهادة الدفعة الختامية: (14/13)

( 14/11( يومـــًا مـــن تســـلمه" المســـتخلص النهـــائي" بموجـــب المـــادة )28ينبغـــي علـــى المهنـــدس خـــالل ) 
 -(، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينًا فيها :14/12والمخالصة بموجب المادة )

 المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية،  و   -أ 
ن وجد( من صاحب العمل الـى المقـاول او مـن المقـاول الـى صـاحب العمـل ) حسـب الرصيد المستحق )إ -ب 

واقــع الحــال( وذلــك بعــد احتســاب جميــع الــدفعات التــي دفعهــا صــاحب العمــل ، ورصــيد االقتطاعــات التــي 
 قد .تستحق لصاحب العمل بموجب الع

( والمخالصــة عمــاًل باحكــام 14/11)اذا لــم يقــم المقــاول بتقــديم " المســتخلص النهــائي " عمــاًل باحكــام المــادة  
( ، فإنــه يتعــين علــى المهنــدس ان يطلــب منــه القيــام بــذلك . واذا اخفــق المقــاول فــي تقــديم 14/12المــادة )

دس عندئـذ ، ان يصـدر شـهادة الدفعـة ( يومًا مـن تـاريخ طلـب المهنـدس،  فللمهنـ28المستخلص خالل مدة )
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 نها مستحقة الدفع للمقاول .الختامية بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة ا
 ” iabilityLCessation of Employer`s” انتهاء مسؤولية صاحب العمل: (14/14)

 ال يعتبــــــر صــــــاحب العمــــــل مســــــؤواًل تجــــــاه المقــــــاول عــــــن أي امــــــر أو شــــــئ  نــــــاتج عــــــن هــــــذا العقــــــد  
 -بة بمبلغ ما صراحًة :متصل به ( او عن تنفيذ االشغال ، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطال ) او

 ضمن " المستخلص النهائي " ، وايضًا  -أ 
( ، باسـتثناء االمـور او االشـياء المسـتجدة 14/10ضمن "كشـف دفعـة االنجـاز" الموصـوف فـي المـادة ) -ب 

 .  بعد اصدار شهادة تسلم االشغال
بموجب التزاماته في التعـويض، على كل حال، فان ما يرد في هذه "المادة" ال يحد من مسؤولية صاحب العمل  

 او من مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت الغ  او التقصير المتعمد، او المسلك الالمبالي من قبله.
 Currencis of Payment""عمالت الدفع : (14/15)

غيـر  ومـا لـم يـنص علـى -ة العقـد " بالعملـة او العمـالت المحـددة فـي ملحـق عـرض المناقصـة يتم دفع " قيم 
ـــتم الـــدفع علـــى  -ذلـــك فـــي الشـــروط الخاصـــة  ـــة واحـــدة، فيجـــب ان ي  اذا كـــان الـــدفع ســـيتم بـــاكثر مـــن عمل

 -النحو التالي :
 اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط : -أ 
تي سوف تستخدم النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة ال تكون  -1 

 في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك، و 
( وتعديل 13/5دة )يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عماًل باحكام الما -2 

 ت والنسب الواجبة التطبيق، و (، بالعمال13/7االسعار بسبب التشريعات عماًل باحكام المادة )
أ،ب،ج،د( ، فيـتم دفعهـا بـالعمالت -14/3اما الدفعات والخصميات االخـرى المشـار اليهـا فـي الفقـرات ) -3 

 (" اعاله , و1–والنسب المحددة في الفقرة ")أ 
ددة فـي ابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة يجب ان يتم بـالعمالت والنسـب المحـالدفع مق -ب 

 ذلك الملحق ، و 
د بالعملــة التــي تــم انفــاق  -ج  أمــا الــدفعات االخــرى التــي يســددها المقــاول الــى صــاحب العمــل فيجــب ان تســد 

 ليها فيما بين الفريقين ، و المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل ، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق ع
مل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب الع -د 

دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة ، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصـيد هـذا المبلـغ 
 خرى ، و من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت ا

فتعتمـد اسـعار تبـديل العمـالت التـي  اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحـق عـرض المناقصـة ، -هـ 
 كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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 الفصل الخامس عشر
 انهاء العقد من قبل صاحب العمل

TERMINATION BY EMPLOYER 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Notice to Correct" اإلشعار بالتصويب : (15/1)
م المهنـدس بارسـال اشـعار لـه طالبـًا منـه اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد ، يقو  

 .قولة محددة تدارك هذا االخفاق وعالجه خالل مدة مع
 " Termination by Employer" انهاء العقد من قبل صاحب العمل : (15/2)

 يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت التالية : 
( او فــي االســتجابة إلشــعاٍر 4/2ادة )اذا اخفــق المقــاول فــي تقــديم ضــمان االداء بموجــب المــ -أ 

 ( ، أو 15/1بالتصويب كما ورد في المادة )
مقاول عن تنفيذ االشغال ، او اذا بي ن بوضوٍح نيتـه فـي عـدم االسـتمرار فـي تنفيـذ خلى الاذا ت -ب 

 التزاماته بموجب العقد ، او 
 ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في : -ج 
 فقًا الحكام " الفصل الثامن " ، او مواصلة العمل و  -1 
( 7/6تعلقـة بـالرفض ، او المـادة )( الم7/5المـادة ) التقيد بأي إشعار صادر بموجـب أي مـن -2 

 ( يومًا من تاريخ تسلمه لالشعار ، او 28المتعلقة باعمال االصالحات ، خالل )
لتنــازل عــن العقــد دون الحصــول إذا قــام المقــاول بتلــزيم االشــغال بكاملهــا لمقــاول فرعــي، او با -د 

 على الموافقة المطلوبة ، او  
معســرًا، او تعــرض لتصــفية موجوداتــه، او صــدر امــر اداري  ســًا اوقــد أصــبح مفلأن المقــاول  -هـــ 

ضــده او اجــرى تســوية مــع دائنيــه، أو وافــق علــى االســتمرار فــي العمــل تحــت اشــراف حــارس 
انه حدثت اية واقعة لها نفـس التـأثير ألي مـن قضائي او مصٍف او مدير لمصلحة دائنيه، او 

 التطبيق ( ، او  واجبة القوانين الهذه االفعال أو الحوادث ) بموجب 
ان المقاول قدم او عرض على أي شخص ) بصورة مباشرة او غير مباشـرة ( رشـوة او هديـة  -و 

 او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 
 ل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد ، اوان يعم -1 
ـــــع عـــــن اظهـــــ -2  ـــــاة اان يظهـــــر او يمتن ـــــه عالقـــــة و عـــــدم ار محاب محابـــــاة ألي شـــــخص ل

بالعقــــــد، او اذا قــــــام أي مــــــن مســــــتخدميه  وكالئــــــه او مقاوليــــــه الفــــــرعيين باعطــــــاء او 
بشـــــكل مباشـــــر او غيـــــر مباشـــــر( الي شـــــخص كحـــــافز او  ) الوعـــــد باعطـــــاء أي رشـــــوة
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ـــــأ ـــــة حـــــوافز مكاف ـــــاول اي ـــــرة " و"، اال ان تقـــــديم المق ـــــي الفق ـــــو موصـــــوف ف ة حســـــبما ه
 يستوجب انهاء العقد . اده الانونية الفر ومكافآت ق

ففي أي من هذه الحاالت او الظروف ، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيًا     
العمل  انه يمكن لصاحب( يومًا ، ان ينهي  العقد ويقصي المقاول من الموقع ، اال 14لمدة )

 .   اعاله هـ( او )و( باشعار ان ينهي العقد فورًا اذا حصلت أي من الحالتين )
ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان اليجحـف بأيـة حقـوق اخـرى قـد تتحقـق لـه بموجـب  

 العقد ، او لغير ذلك من االسباب.
الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللـوازم المطلوبـة  يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر 

دها المقاول او تم اعدادها لصالحه . ومع ذلك ، ميم اعية وثائق تصوجميع " وثائق المقاول" ، وأ
فانــه يتعــين علــى المقــاول ان يبــذل قصــارى جهــده لينفــذ فــورًا ايــة تعليمــات معقولــة مشــمولة فــي 

 يما يتعلق بـ :االشعار الذي ارسله صاحب العمل ، وذلك ف
 التنازل عن أي مقاولة فرعية ، و  -1 
 ة االشغال . و سالمالممتلكات احماية الحياة او  -2 
بعــد االنهــاء ، يحــق لصــاحب العمــل، ان يكمــل االشــغال، و / او ان يســتخدم أي اشــخاص آخــرين  

يــًا مــن لــوازم ويجــوز عندئــٍذ لصــاحب العمــل وهــؤالء االشــخاص االخــرين ان يســتخدموا أ ,الكمالهــا
تي تم اعـدادها تلك اللمقاول، او المقاول ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها ا

 لصالحه . 
يتعين على صاحب العمل عندئذ ، ان يرسـل اشـعارًا بـأن معـدات المقـاول واالشـغال المؤقتـة سـوف  

المقـاول ان يقـوم فـورًا بإزالتهـا علـى يتم االفراج عنهـا الـى المقـاول فـي الموقـع او بجـواره ، وعلـى 
تاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى يقم ل المقاول لم مسؤوليته وحسابه . اال انه اذا تبين بأن

صاحب العمل ، فانه يمكـن لصـاحب العمـل ان يبيـع تلـك اللـوازم لتحصـيل اسـتحقاقاته ، واذا تبقـى 
 يدفع ذلك الرصيد الى المقاول .رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد االستحقاقات ف

  التقييم بتاريخ انهاء العقد : (15/3)
  "Evaluation at the  Date of Termination " 

بعـد ان يكـون االشـعار بانهـاء العقـد قـد اصـبح نافـذًا  –وبأسرع مـا يمكـن عمليـًا  –على المهندس 
االتفـــاق علـــى قيمـــة االشـــغال ( ب3/5( ، ان يقـــوم عمـــاًل باحكـــام المـــادة )15/2بموجـــب المـــادة )

ال المنفذة بموجب العقـد او االشغ مقاول مقابلواللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق لل
 اجراء تقديراته بشأنها . 

 " Payment after Termination" الدفع بعد انهاء العقد : (15/4)
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( ، ان 15/2بح نافـذًا بموجـب المـادة )لصاحب العمل ، بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقد قد اصـ 
 يقوم بالتالي : 

 ( ، و/ أو 2/5بمطالباته وفقًا الحكام المادة ) متعلقةالجراءات الان يباشر باتخاذ ا -أ 
ان يمســك عــن الــدفع الــى المقــاول الــى حــين التحقــق مــن  تكــاليف تنفيــذ االشــغال وانجازهــا  -ب 

التـأخير المتحققـة علـى المقـاول ) إن وجـدت ( ،  واصالح اية عيوب فيها ، وتحديد تعويضـات
 أو العمل ، و/ واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب 

ان يقتطع من حساب المقـاول مقابـل ايـة خسـائر واضـرار تكبـدها صـاحب العمـل وايـة تكـاليف  -ج 
اضــافية تــم صــرفها لغــرض إنجــاز االشــغال ، وذلــك بعــد احتســاب ايــة مبــالغ تســتحق للمقــاول 

وبعـــد اســـترداد مثـــل هـــذه الخســـائر واالضـــرار  ,( 15/3هـــاء العقـــد بموجـــب المـــادة )مقابـــل ان
 قوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .افية يتكاليف االضوال

 حق صاحب العمل في انهاء العقد  : (15/5)
                  ”Employer`s Entitlement to Termination" 

ينهي العقد فـي أي وقـت لمـا يخـدم مصـلحته ، بحيـث يصـدر اشـعارًا بـذلك يحق لصاحب العمل ان  
( يومـًا مـن بعـد تـاريخ تسـلم المقـاول لالشـعار 28نافـذًا بعـد مـرور ) النهاء، ويعتبر ا الى المقاول

المذكور ، او من تاريخ اعادة ضمان االداء اليه من قبل صاحب العمل ، ايهما الحق ، اال انـه ال 
 ان ينهي العقد بموجب هذه " المادة " ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه او للترتيـب يحق لصاحب العمل

 مقاول آخر .ن قبل لتنفيذها م
ــادة   ــًا الحكــام الم ــه وفق ــة معدات ــاول التوقــف عــن العمــل وإزال ــى المق بعــد هــذا االنهــاء ، يتعــين عل

 ( .19/6( ، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة )16/3)
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 الفصل السادس عشر
 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حق المقاول في تعليق العمل : (16/1)
"                              Contractor's Entitlement to Suspend Work " 

( ، او لـم ينفــذ 14/6دة دفـع مرحليــة بموجـب احكـام المــادة )اذا لـم يقـم المهنــدس بالتصـديق علـى أي شــها 
ــ ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )ت الماله بخصــوص الترتيبــاصــاحب العمــل التزامات ــد 2/4ي ــم يتقي ( ، او ل

( ، فإنـه يجـوز للمقـاول بعـد توجيـه اشـعار 14/7بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عماًل باحكـام المـادة )
لــم ( يومـًا الـى صـاحب العمـل ، ان يعلـق العمـل ) أو ان يبطـئ عمليـة التنفيـذ ، مـا 21بمهلـة ال تقـل عـن )
هادة الدفع ، اواثباتًا معقواًل بشأن الترتيبات المالية ، او يتم الـدفع لـه ) حسـب واقـع مقاول شوحتى يتسلم ال

 الحال ( وحسبما هو وارد في االشعار . 
ستيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق لـه بموجـب احكـام المـادة ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في ا 

 ( .16/2احكام المادة )عماًل بفي انهاء العقد  ( وال بحقه14/8)
اذا تسلم المقاول الحقًا الشعاره شهادة الـدفع او دليـل الترتيبـات الماليـة او الدفعـة المسـتحقة لـه قبـل قيامـه  

 ليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليًا . بتوجيه اشعار االنهاء ، فانه يتعين ع
جاز و/ أو كلفة ما نتيجـة لتعليـق العمـل ) او ابطـاء عمليـة التنفيـذ ( دة االنقاول تأخرًا في مأما اذا تكبد الم 

، بموجب احكام هذه " المادة " ، فعليه ان يرسل اشـعارًا الـى المهنـدس بـاالمر ، لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأنها 
 ( بخصوص : 20/1مع مراعاة احكام المادة )

جاز قد تأخر او سوف يتأخر ، وذلك بموجـب احكـام ان االنالتأخير ، اذا ك تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك -أ 
 ( ، و 8/4المادة )

 أي كلفة كهذه مع ربح معقول ، الضافتهما الى قيمة العقد .  -ب 
( 3/5يتعــين عليــه المضــي بــاالجراءات بموجــب احكــام المــادة ) وبعــد تســلم المهنــدس لمثــل هــذا االشــعار ، 

 االمور .  شأن هذهجراء التقديرات بلالتفاق عليها او ا
 " Termination by Contractor" انهاء العقد من قبل المقاول : (16/2)

 يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت التالية : 
( يومًا من تاريخ ارساله االشعار الى صاحب العمـل بموجـب 42اًل خالل )اذا لم يتلق المقاول اثباتًا معقو  -أ 
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العمل في االلتزام بعمل الترتيبـات الماليـة حسـب احكـام المـادة  اق صاحب( بخصوص اخف16/1)المادة 
 ( ، او 2/4)

( يومــًا مــن تــاريخ تســلمه لكشــف تلــك 56اذا اخفــق المهنــدس فــي اصــدار شــهادة دفــع مرحليــة خــالل ) -ب 
 دفعة مع البيانات المدعمة ، او ال

( يومــًا مــن 42مرحليــة خــالل )دة دفــع فعــه لــه بموجــب شــهااذا لــم يتســلم المقــاول أي مبلــغ اســتحق د -ج 
( ) باسـتثناء 14/7انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللهـا بموجـب احكـام المـادة )
 حب العمـــــــــل بموجـــــــــبالخصـــــــــميات التـــــــــي يتحقـــــــــق اقتطاعهـــــــــا بخصـــــــــوص مطالبـــــــــات صـــــــــا

 ( ، او 2/5المادة )  
 جب العقد ، او اته بمو ة في اداء التزاماذا اخل صاحب العمل بصورة جوهري  -د 
( 1/7( المتعلقــة باتفاقيــة العقــد او بالمــادة )1/6اذا أخــل صــاحب العمــل فــي االلتــزام باحكــام المــادة ) -هـــ 

 المتعلقة بالتنازل ، او 
للعمل ، مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها ، حسـبما هـو منصـوص عليـه فـي اذا حدث تعليق مطول  -و 

 ( ، او 8/11دة )الما
ا تبين بأن صاحب العمـل قـد اصـبح مفلسـًا او وقـع تحـت التصـفية ، او فقـد السـيولة ، او صـدر امـر اذ -ز 

نفـس التـأثير ألي  اداري ضده ، او انه قد اجرى تسـوية ماليـة مـع دائنيـه ، أو قـد حـدثت أيـة واقعـة لهـا
 يق (، من هذه االفعال او االحداث) بموجب القوانين الواجبة التطب

( يومـًا ، 14االحداث او الظروف ، يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطيـًا بمهلـة )من هذه ففي أي  
التين )و( او )ز( ان ينهي العقد ، اال انه يمكن للمقاول بإشعار ان ينهي العقد فورًا اذا حصلت أي مـن الحـ

 اعاله .
ه بموجـب العقـد او لغيـر ذلـك تتحقق لبأية حقوق اخرى  إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف 

 من االسباب . 
 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : (16/3)

"Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment "       
( 15/5المادة ) يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكامبعد ان  

( ، او باالنهــاء االختيــاري المترت ــب علــى 16/2هــاء العقــد مــن قبــل المقــاول بموجــب احكــام المــادة )او بان ،
ل ان يباشـر علـى الفـور ( ، نافـذًا ، فإنـه يتعـين علـى المقـاو19/6حصول قوة قاهرة بموجب احكام المـادة )

 بما يلي :
صــدرت تعليمــات بشــأنه مــن قبــل  لعمــل قــدتنفيــذ مثــل هــذا ا التوقــف عــن تنفيــذ أي عمــل ، اال اذا كــان -أ 

 المهندس لغرض حماية االشخاص او الممتلكات او لسالمة االشغال ، و 
 لدفع مقابلها ، و ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد واالشغال االخرى التي تم ا -ب 
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 ة , وان يغادر الموقع.السالم يلزم منها المور ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع ، باستثناء ما -ج 
 " Payment on Termination" :        الدفع عند انهاء العقد  (16/4)

( قـد اصـبح 16/2مـادة )يتعين على صاحب العمل ، بعد ان يكون االشعار الصـادر بانهـاء العقـد بموجـب ال 
 نافذًا ، ان يقوم بالتالي :

 ى المقاول ، و اعادة ضمان االداء ال -أ 
 ( ، و19/6يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة )ان  -ب 
 ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت او أي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء. -ج 
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 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية

RISKS AND RESPONSIBILITY 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Indemnities": تالتعويضــا (17/1)
ين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضـرر كـال مـن صـاحب العمـل وافـراده ووكالئهـم ضـد جميـع يتع 

 -يما يتعلق بالتالي:المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات )بما فيها االجور والنفقات القانونية( وذلك ف
همـا كـان اذا كانـت ي شخص مالتي قد تلحق بأ االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة -أ 

ناجمة عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول ) ان وجدت( او عن تنفيذ االشغال وانجازهـا واصـالح 
متعمـد او نقـٍض للعقـد مـن قبـل صـاحب اية عيوب فيها ، ما لم تكن معـزو ة الـى االهمـال او الفعـل ال

 العمل او افراده او أي من وكالئهم ، و 
ي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصـية ) فيمـا عـدا االشـغال ( ، وذلـك ارة التالضرر او الخس -ب 

 الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : 
ول ) ان وجدت ( أو عن تنفيذ وانجـاز االشـغال واصـالح ناجمًا عن او اثناء او بسبب تصاميم المقا -1 

 اية عيوب فيها ، و 
عل متعم د او نقض للعقد من قبل المقاول او أفراده او أي مـن وكالئهـم او ال او فيعزى الى أي اهم -2 

 أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة . 
ويحمـي المقـاول ومسـتخدميه ووكالئهـم ضـد ايـة مطالبـات او  كما يتعين على صاحب العمـل ان يعـوض 

 النفقات القانونية ( بخصوص ما يلي : الجور و قات ) بما فيها ااضرار او خسائر او نف
 االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او  ( 1) 

 او افراده او أي من وكالئهم ، و  نقض العقد من قبل صاحب العمل
 تأمينيـة المنـوه عنهـا فـي الفقـرات غطيـة الا مسـتثناة مـن التايـة امـور اخـرى تكـون المسـؤولية عنهـ ( 2) 

 ( .18/3( من المادة )3، 2،  1-) د  
 " Contractor's Care of the Works" اعتناء المقاول باالشغال : (17/2)

الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور يتحمل المقاول المسؤولية  
(، عندما تنتقل هذه 10/1او تعتبر وكأنها قد صدرت ( بموجب المادة ) شغال" )" شهادة تسلم اال



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

المسؤولية الى صاحب العمل ، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء من االشغال تم اصدار" 
 الشغال ") او اعتبارها وكأنها قد صدرت ( بخصوصه.شهادة تسلم ل

لك، يظـــل المقـــاول مســـؤواًل عـــن العنايـــة بـــأي فقـــًا لـــذالـــى صـــاحب العمـــل و بعـــد ان تنتقـــل المســـؤولية  
 الـــــــى ان يـــــــتم اســـــــتكماله . ”عمـــــــل متبـــــــٍق بالتـــــــاريخ المحـــــــدد فـــــــي " شـــــــهادة تســـــــلم االشـــــــغال

رر او خســـــارة خـــــالل فتـــــرة مســـــؤولية اذا لحـــــق باالشـــــغال او اللـــــوازم او وثـــــائق المقـــــاول أي ضـــــ
بينــــة فــــي المــــادة اطر الم) باســــتثناء المخــــ المقــــاول عــــن العنايــــة بهــــا، الي ســــبب مــــن االســــباب

ـــتج عـــن أي فعـــل  )( الحقـــاً 17/3) ـــإن المقـــاول يكـــون  مســـؤواًل عـــن أي ضـــرر أو خســـارة, قـــد تن ، ف
المقــــاول مســــؤواًل كمــــا يكــــون  ,أو أفعــــال قــــام بهــــا المقــــاول  بعــــد صــــدور شــــهادة تســــلم  االشــــغال

ـــد تحصـــل بعـــد إصـــدار شـــهادة تســـلم  ـــة اضـــرار او خســـائر ق ناشـــئة  ولكنهـــا ,االشـــغال كـــذلك عـــن أي
 عن حدث سابق كان المقاول مسؤواًل عنه.

 "Employer`s Risks"مخاطر صاحب العمل : (17/3)
 ( الحقًا هي :17/4ان المخاطر المشار اليها في المادة )  
لعدائيـــة ) ســـواء اعلنـــت الحـــرب او لـــم تعلـــن ( او الغـــزو ، او افعـــال االعـــداء الحـــرب او االعمـــال ا -أ 

 انب.االج
مال االرهاب او الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم بالقوة ، او الحـرب االهليـة د او اعالتم ر  -ب 

 في الدولة ، 
ممـا يقـوم بهـا اشـخاص ليسـوا االضطرابات او المشاغبات او حركـات االخـالل بالنظـام داخـل الدولـة  -ج 

 من أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ، 
و المــواد المتفجــرة او االشــعاعات االيونيــة او التلــوث باالشــعاعات النوويــة داخــل حربيــة ااالعتــدة ال -د 

الدولــة ، باســتثناء مــا هــو نــاتج عــن اســتخدام المقــاول مثــل هــذه االعتــدة او المــواد المتفجــرة او 
  .الشعاعاتا

رعة  ت أو بســندفعــة بســرعة الصــو موجــات الضــغط الناتجــة عــن الطــائرات ووســائل النقــل الجويــة الم -هـــ 
 تفوق سرعة الصوت،

استخدام صاحب العمل او إشغاله الي جزء من االشغال الدائمة ، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه  -و 
 في العقد ، 

من قبل أفراد صاحب العمل او من قبل آخرين يعتبر صـاحب  تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده -ز 
 و  العمل مسؤواًل عنهم ،

الطبيعة مما يعتبر امرًا غير منظور ، والتي لـم يكـن بوسـع مقـاول متمـرس توقعهـا ة لقوى أي عملي -ح 
 بصورة معقولة واتخاذ االجراءات الوقائية الكافية ضدها . 

 "Consequences of Employer`s Risks" تبعات مخاطر صاحب العمل : (17/4)
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( اعاله أي خسارة او ضرر 17/3دة )في الماالمخاطر المدرجة اذا )والى المدى الذي( نتج عن أي من  
لالشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فـورًا وان يقـوم 

 الى المدى الذي يطلبه المهندس . باصالح الضرر او الخسارة الناتجة 
لـك االضـرار او الخسـائر ، فإنـه يتعـين اصـالح تاو كلفة ما بسبب واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/  

(  20/1عليه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأنها ، مـع مراعـاة احكـام المـادة )
 بخصوص:

ذلــك التــأخير ، اذا كــان االنجــاز قــد تــأخر او ســوف يتــأخر ، وذلــك بموجــب تمديــد مــدة االنجــاز لقــاء  -أ 
 ( ، و 8/4مادة )احكام ال

ــــــول للحــــــالتين أي -ب  ــــــح معق ــــــد ، مــــــع احتســــــاب رب ــــــى قيمــــــة العق  كلفــــــة كهــــــذه ، الضــــــافتها ال
 ( اعاله . 17/3) و ، ز( الواردتين في المادة ) 

( باالتفـاق عليهـا او 3/5ان يتصـرف وفقـًا للمـادة ) يتعين على المهندس ، بعد تسلمه لالشعار الالحق  
 االمور . اجراء التقديرات بشأن هذه 

 الملكية الفكرية والصناعية:حقوق  (17/5)
 "Intellectual and Industrial Property Rights"                             

بالتعـدي ( علـى أيـة حقـوق مـن حيــث يعنـي مصـطلح " التعـدي" فـي هـذه " المـادة " : أي تعــد ) او زعـم  
االســماء التجاريــة او االســرار  مــات اوالتــأليف او العال بــراءة االختــراع او التصــاميم المســجلة او حقــوق 

التجارية او غيرها من حقوق الملكيـات الفكريـة او الصـناعية المتعلقـة باالشـغال ، كمـا يعنـي مصـطلح " 
 ة ( بادعاء حصول تعٍد ما . مطالبة " اية مطالبة ) او اجراءات للمطالب

( يومًا من تـاريخ تسـلم 28ل )البة خال االخر حول اية مطاذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق  
 مطالبة ما ، اعتبر الفريق االول ) في هذه الفقـرة ( متنـازاًل عـن حقـه فـي التعـويض بموجـب احكـام هـذه

 " المادة " .  
 يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي ، اذا كان االدعاء : يتعين على صاحب العمل ان  
 الحكام العقد ، مما لم يكن بإمكانه تجنبه ، او  المقاولكنتيجة المتثال  قد حصل -أ 
 ناتجًا عن استخدام صاحب العمل الية اشغال :  -ب 
 ة معقولة ، او ( لغرض غير المقصود منها ، او مما يمكن استنتاجه من العقد ، بصور 1) 
لمقـاول قبـل موعـد " روفـًا لهـذا االسـتخدام مع( متصاًل بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده ، اال اذا كـان 2) 

 التاريخ االساسي " او انه منصوص عليه في العقد . 
يتعــين علــى المقــاول ان يعــوض صــاحب العمــل ويحميــه ضــد ايــة مطالبــة اخــرى قــد تنشــأ عــن او تكــون  

 متعلقة:
 بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم ، او  -1 
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 نه . ؤواًل عيعتبر المقاول مسأي تصميم  -2 
 اذا اســـتحق الي فريـــق تعـــويض بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة " ، فإنـــه يتعـــين علـــى الفريـــق المعـــوض 

حكيمية قـد تـنجم عنهـا . ) ان يقوم على حسابه ( بالتفاوض لتسوية االدعاء وأية اجراءات قضائية او ت
حسـابه . كمـا يتعـين لمعـوض و على طلب الفريـق اوعلى الفريق االخر ان يساعد في تفنيد االدعاء بناًء 

على الفريق االخر وافراده ان يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفًا بحق الفريق المعوض ، 
تفـاوض او التقاضـي او التحكـيم بنـاًء علـى طلـب اال اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفـق فـي اجـراء ال

 من قبل الفريق االخر . 
       " Limitation of Liability"ية : محدودية المسؤول (17/6)

ال يعتبر أي فريق مسؤواًل تجاه الفريق االخر ازاء فقـدان اسـتخدام أي مـن االشـغال ، او فـوات ربـح عـن  
ــد ، او فقــدان الفرصــة للحصــول علــى ــود اخــرى ، او الي ضــرٍر او خســارة غيــر مباشــرة او  أي عق عق

باسـتثناء مـا تـم الـنص عليـه مـن تعويضـات بموجـب  العقـد ،فريق االخر بسبب بالتتابع مما قد يلحق بال
 ( المتعلقة بالتعويضات . 17/1( المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد ، والمادة )16/4المادة )

ها المقاول تجـاه صـاحب العمـل بموجـب العقـد او فيمـا هـو متصـل بـه ، إن المسؤولية الكلية التي يتحمل 
لشـروط الخاصـة او " قيمـة العقـد المقبولـة" ) إن لـم يكـن قـد تـم دد فـي اجاوز المبلـغ المحـيجب ان ال تت

 تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة ( وذلك فيما عدا : 
 ( ،  4/19التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة ) ■ 
 ( ،4/20معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجانًا منه ، بموجب المادة ) ■ 
 ( ،1 /17مادة )موجب الالتعويضات ، ب ■ 
 ( ، 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، بموجب المادة ) ■ 
د احكام هذه " المادة " من مسؤولية الفريق المخل  في أي من حـاالت الغـ  او التقصـي  ر المتعمـد وال تح 

 او سوء التصرف بال مباالة من قبله . 
 
 
 

 
 
 
 



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

 من عشرالفصل الثا
 التأمين

INSURANCE 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " General Requirements for Insurances" : المتطلبات العامة للتأمينات  (18/1)
 لكـل نـوع مـن التأمينـات ، ذلـك الفريـق المسـؤول عـن –ؤ  من " في " هذا الفصل " يعني مصطلح " الفريق الم 

 ص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل . ن المنصو استصدار وادامة التأمي
من " فإنه يتعين عليه ان يقوم بالتـأمين لـدى جهـات تأمينيـة وبشـروط   حيثما يكون المقاول هو " الفريق المؤ 

ان صاحب العمل ، وبحيث تكون هذه الشـروط متوائمـة مـع أي شـروط يتفـق عليهـا الفريقـتأمين مقبولة لدى 
اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االولويـة علـى مـا يـرد فـي هـذا " الفصـل "  قبول " ،قبل تاريخ " كتاب ال

 من احكام . 
لـدى جهـات تأمينيـة وبشـروط  حيثما يكون صاحب العمل هـو " الفريـق المـؤم ن " فإنـه يتعـين ان يـتم التـأمين 

 متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة . 
أمين تقــديم تعــويض لتــأمين مشــترك ) أي للفــريقين مجتمعــين ( ، فإنــه يجــب ثيقــة التــاذا كــان مطلوبــًا فــي و  

. اما اذا  تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق مَؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له
من ين المـؤَ شخاص آخرين غيـر الفـريقنصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضافيين" أي ال

 لهما بموجب احكام هذا " الفصل "، فإنه يتعين :
ان ينــوب المقــاول عــن هــؤالء المشــتركين االضــافيين ، فيمــا عــدا افــراد صــاحب العمــل اذ يعتبــر صــاحب  -1 

 هم ، و العمل نائبًا عن
يكـون ة او ان اشـرة مـن الجهـة التأمينيـال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مب -2 

 لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية ، و 
للفريــق المــؤم ن ان يطلــب مــن جميــع هــؤالء المشــتركين االضــافيين االلتــزام بالشــروط الــواردة فــي وثيقــة  -3 

 .  التأمين
لجبر  اتها بالعمالت المطلوبةكما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر، ان يتم دفع تعويض 

 خسارة او الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة او الضرر.ال
خــر، خــالل الفتــرات المحــددة فــي ملحــق يتعــين علــى " الفريــق المــؤم ن " ذي العالقــة ان يقــدم الــى الفريــق اال 

 ما يلي :ا من تاريخ المباشرة ( عرض المناقصة ) والتي يتم احتساب بدايته
 اثباتًا بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و  -أ 
( والتأمين ضد 18/2دة )نسخًا من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب الما-ب 

 ( .18/3اصابة االشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة )
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المؤم ن " عند سداد كل قسط ، ان يقدم نسخًا عن ايصاالت السداد الى الفريق  " الفريقكما يتعين على  
 الم المهندس بذلك. االخر ، وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصاالت السداد الى الفريق االخر ، فانه يتعين اع

" الفريق المؤمن  تعين علىوثائق التأمين . كما ي يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من 
" ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وان يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية 

 بموجب احكام هذا " الفصل " . 
ل على الي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصوال يحق  

الخر . واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ) او حاولت اجراء ( أي تعديل على شروط الفريق اموافقة مسبقة من 
ان يعلم الفريق االخر  التأمين ، فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل اوالً 

 فورًا باالمر . 
المطلوبة منه وفقًا لشروط العقد ، او  لتأميناتاستصدار وادامة أي من ااذا تخلف " الفريق المؤم ن " عن  

 اخفق في أن يقدم دلياًل مقنعًا ونسخًا من الوثائق وفقًا لمتطلبات هذه " المادة "، فانه يحق للفريق االخر 
طلوبـة ، اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات الم ) باختياره وبدون 
ها من اقساط ، وعلى الفريق المؤم ن ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الفريق االخر ، ترتب عليوان يدفع ما ي

 ويتم تعديل قيمة العقد وفقًا لذلك . 
ل تحديدًا على أي من واجبات او التزامات او مسؤوليات ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ال يشك 

عقد. ان أيًا من المبالغ التي لم يتم التأمين عليها رى في اللعمل بموجب الشروط االخالمقاول و/ او صاحب ا
أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب منه وفقًا لهذه الواجبات او االلتزامات او 

وثيقة تأمين يمكن يات ، باستثناء الحالة التي يخفق فيها " الفريق المؤمن " باستصدار وادامة المسؤول
تكون مطلوبة بموجب احكام العقد ، ولم يوافق الفريق االخر على إلغائها ، ولم يقم هو االخر ارها ، و استصد

ن التأمين لقاء استصدار تلك بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل ، فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها م
 الوثيقة ، يتحملها " الفريق المؤمن" .

( المتعلقة 2/5فعها الى الفريق االخر، تكون خاضعة الحكام المادة )ي فريق ددفعات التي يتعين على أان ال 
 ( المتعلقة بمطالبات المقاول ، حسبما ينطبق . 20/1بمطالبات صاحب العمل او المادة )

 : مين على االشغال ومعدات المقاولالتأ (18/2)
"Insurance for Works and Contractor`s Equipment "                      

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على االشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل  
االنقاض واالجور المهنية والربح.  يجب ان يسري قيمتها االستبدالية الكاملة مضافًا اليها كلفة الهدم ونقل 

أ ( وحتى تاريخ اصدار -18/1بموجب الفقرة ) االثبات تاريخ المطلوب به تقديمهذا التأمين اعتبارًا من ال
 شهادة تسلم االشغال " .

دة االداء "  كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار " شها 
ب ح العيو ليات أخرى بما فيها اصالضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عم
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 عماًل باحكام " الفصل الحادي عشر "  
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما  

لها الى الموقع لها الى الموقع ، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذًا لكل معدة اثناء نقفي ذلك نفقات ايصا
 جة اليها كمعدات للمقاول .تهي الحاوحتى تن

وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات  
 المقصودة بهذه " المادة " :

 يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤم  ن " . ان  - أ 
، واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على مبالغ التأمين  مجتمعين التأمين باسمي الفريقينان يكون  -ب 

من الجهات التأمينية ، ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر الضرر أو الخسارة 
 فقط ، و

طر صاحب العمل ان تكون مغطية ايضًا لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخا -ج 
 ( ، و  17/3ة )في المادالمدونة 

وان تكون مغطية ايضًا لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب  -د 
كل ضرٍر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة العمل باستخدامه او اشغاله لجزء آخر من االشغال ، ول

ت المخاطر التي ال يمكن عدا حاالاطر صاحب العمل ، فيما ج، ز،ح( من مخ-17/3في الفقرات )
التأمين عليها بشروط تجارية معقولة ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في 

 غ ما فيه ، فإن هذه الفقرة )د( ال تنطبق ( ، ملحق عرض المناقصة ، ) واذا لم يتم تحديد مبل
 و االستبدال لما يلي :لخسارة االتأمين على الضرر او اومع ذلك يجوز استثناء  -هـ 
أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او المصنعية )إال  -1 

اء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجز 
 ، و الحقًا (( 2المبينة في البند ) مباشرة ولكن ليس عن االسباب

أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال ، اذا  -2 
 لمواد او المصنعية ، و كان هذا الجزء االخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او ا

كون معه ى الذي يالعمل ، باستثناء المد أي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب -3 
 المقاول مسؤواًل عن جبر الضرر او الخسارة ، و 

( فيما يخص التجهيزات 14/5اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة ، مع مراعاة احكام المادة ) -4 
 المقصود استخدامها في االشغال .  والمواد

تأميني الموصوف في الفقرة )د( لغطاء البأن ا  –تاريخ االساسي"بعد مرور سنة واحدة من" ال –اذا تبين  
اعاله لم يعد متوفرًا على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول" كفريق مؤمن" ان يرسل اشعارًا الى 

 ويكون صاحب العمل عندئذ : ,رفقًا به التفاصيل المؤيدةصاحب العمل بشأن الموضوع، م
صول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه التغطية للح –( 2/5راعاة احكام المادة )مع م –مستحقًا  -1 
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 التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية ، و 
يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، انه قد صادق يعتبر صاحب العمل، ما لم  -2 

 ( .18/1دة )كام الماها من التأمين بموجب احعلى الغائ
 التأمين ضد اصابة االشخاص وضد االضرار بالممتلكات  : (18/3)

"Insurance against Injury to Persons and Damage to Property "      
دية او ريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او اصابة جسيتعين على " الف 

يلحق بأي ممتلكات مادية ) باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة  يمكن ان أي خسارة او ضرر
ن ( ( ، وذلك لما يمك18/4( أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة )18/2بموجب احكام المادة ) 

 ء ". ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور" شهادة االدا
التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون ان يكون  قيمة هذايجب ان ال تقل  

)واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة فإن  هناك حد اقصى لعدد الحوادث،
 احكام هذه المادة ال تطبق ( .

سبة للتأمينات الواردة في يلي بالنفإنه يتعين مراعاة ما  ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة ، 
 هذه " المادة " :

 ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤم ن " ، و - أ 
 و ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين ،  -ب 
 حق بممتلكات صاحب العملان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يل -ج 

 ( (، و18/2ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد،) باستثناء االشياء المؤمن عليها بموجب المادة )مما قد 
 :  رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن -د 
عبر أي ارض، وان يقوم حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على او فوق او تحت او  -1 

 ه االرض الغراض االشغال الدائمة ، و إشغال هذب
ــــة  -2  ــــذ االشــــغال واصــــالح أي ــــاول بتنفي ــــا اللتزامــــات المق ــــن تفاديه ــــر نتيجــــة ال يمك ــــذي يعتب الضــــرر ال

 عيـوب فيها، و 
 ها (، ما لم يكن الغطاء التأميني ل17/3درجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة )أي حالة م -3   

 .  ة معقولةمتاحًا بشروط تجاري
 "Insurance for Contractor`s Personnel" :التأمين على مستخدمي المقاول (18/4)

طالبات واالضرار يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد الم 
او اعتالل او  ة او مرض( التي قد تنتج عن اصابوالخسائر والنفقات ) بما فيها االجور والنفقات القانونية 

 وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول. 
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ا كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه ، باستثناء أن هذ 
فعل او اهمال من قبل  التأمين يمكن ان ال يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتج عن أي

 ل او افراده . احب العمص
يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في  

عي ، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهـم ، تنفيذ االشغال ، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فر 
 الفصل ".م هذا " واًل عن االلتزام بأحكاولكن يظل المقاول مسؤ 
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 الفصل التاسع عشر
 القوة القاهرة

FORCE MAJEURE 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "rce Majeure Definition of Fo"تعريف القوة القاهرة  : (19/1)
 بـ :او ظرف استثنائي يتصف  يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة 
 انه خارج عن سيطرة أي فريق ، و  -أ 
 انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ، و  -ب 
 و يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه ، و الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه ا -ج 
 الفريق االخر . انه ال يعزى بشكل جوهري الى  -د 
اهرة يمكن ان تشمل ، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع االحداث او الظروف االستثنائية لقوة القان ا 

 : التالية ، طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ) أ ، ب ، ج ، د ( جميعها 
  .بء االجانلغزو ، او افعال االعداالحرب او االعمال العدائية ) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ( او ا -1 
  .التم رد او اعمال االرهاب او الثورة او العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة او الحرب  االهلية -2 
ام، او االضرابات او الحصار من قبل اشخاص من االضطرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظ -3 

 لين الفرعيين ، ووالمقاو  ين االخرين لدى المقاولغير أفراد المقاول والمستخدم
 االعتدة الحربية او المواد المتفجرة او االشعاعات االيونية ، او التلوث باالشعاعات النووية ، باستثناء ما  -4 

 ل لمثل هذه االعتدة او المتفجرات او االشعاعات ، و يمكن ان يعزى الى استخدام المقاو
 صف العاتية او النشاط البركاني .او العوال الزالزل او االعاصير كوارث الطبيعة مث  -5

 " Notice of Force Majeure"االشعار عن القوة القاهرة  : (19/2)
التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة اذا تعذر على احد الفريقين ) او كان سيتعذر عليه ( اداء أي من  

دث او الظروف التي تشكل القوة القاهرة لمه بالحًا الى الفريق االخر يعقاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعار 
، وان يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح ) أو سيصبح ( متعذرًا عليه أداؤها . يتعين ان يصدر 

انه قد ( يومًا من التاريخ الذي اصبح فيه هذا الفريق على دراية ) او يفترض فيه 14هذا االشعار خالل )
 لذي شكل القوة القاهرة . الظرف ا درى ( بالحدث او

يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذورًا من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة  
 المانعة له من ادائها . 

فريٍق  لقاهرة على التزامات أيوبالرغم من أي حكم آخر في هذا " الفصل " ، يجب ان ال يطبق حكم القوة ا 
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  ي ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد . ف
 " Duty to Minimise Delay"واجب التقليل من التأخر : (19/3)

قولة ، في كل االوقات ، للتقليل من التأخر في اداء يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المع 
ي فريق اشعار الفريق االخر عند توقف تأثره بالقوة ة وعلى أ، كنتيجة للقوة القاهر  التزاماته بموجب العقد

 القاهرة . 
       Consequences of Force Majeure""تبعات القوة القاهرة   : (19/4)

مـــن التزاماتـــه بموجـــب العقـــد نتيجـــة لقـــوة قـــاهرة تـــم ارســـال اشـــعار بشـــأنها  اذا منـــع المقـــاول مـــن أداء أي 
يكـــون المقـــاول، , ســـببها تـــأخرًا فـــي مـــدة التنفيـــذ و/ او كلفـــة مـــاوتكبـــد ب (،19/2بأحكـــام المـــادة ) عمـــالً 

 (، مستحقًا لما يلي : 20/1مع مراعاة احكام المادة )
االنجــــاز قــــد تــــأخر او ســــوف يتــــأخر، وذلــــك  تمديــــد مــــدة االنجــــاز بســــبب هــــذا التــــأخير، اذا كــــان - أ 

 ( ، و 8/4لمادة )ابموجب احكام 
ن الحـــدث او الظـــرف مـــن النـــوع الموصـــوف فـــي أي مـــن الفقـــرات ، اذا كـــاأن تـــدفع لـــه هـــذه الكلفـــة -ب 

، 2 ,1د/ -19/1وفيمــــــا اذا حصــــــل أي مــــــن االحــــــداث فــــــي الفقــــــرات )( 5,4,3,2,1د/ -19/1)
 ( في  الدولة.  3،5,4

يها او اعداد ( لالتفاق عل3/5ى المهندس بعد تسلمه هذا االشعار ان يتصرف بموجب المادة )يتعين عل 
    بشأنها .تقديراته 

  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي (19/5)
”                                    Force Majeure Affecting Sub Contractor 

هرة بناًء مستحقًا بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة باالشغال العفاٍء نتيجًة لقوة قااذا كان أي مقاول فرعي  
روط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل " ، فان تلك االحداث او الظروف فية او شعلى شروط اضا

بموجب أحكام  االضافية او االوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم ادائه ، وال تخولة أي اعفاء
 هذا " الفصل " . 

 اء   :الخالء من مسؤولية االدإنهاء العقد اختياريًا ، الدفع وا (19/6)
"                             Optional Termination, Payment and Release "  

لقوة القاهرة التي تم ( يومًا باستمرار بسبب ا84اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة ) 
( يومًا 140من ) عها أكثرت متتابعة تتجاوز بمجمو ( ، او لفترا19/2ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة )

بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها ، فعندها يمكن الي فريق ان يرسل الى الفريق االخر 
( أيام من تاريخ ارسال االشعار ، 7يصبح انهاء العقد نافذًا بعد )اشعارًا بإنهاء العقد . وفي هذه الحالة ، 
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جراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته ، عماًل باحكام المادة تخاذ االلى المقاول المباشرة باويتعين ع
(16/3 . ) 

نجازها ، عند انهاء العقد بهذه الصورة ، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم ا 
 واصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي : 

 محدد في العقد ، و وله سعر قابل أي عمل تم تنفيذه المبالغ الواجبة الدفع م -أ 
كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد  -ب 

ذه التجهيزات والمواد ملكًا لصاحب العمـل ) وضمـــن على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح ه
 تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و  المقاول الثمانها ، ويتعين على مسؤوليته( حال تسديده

أي كلفـــــة او مســـــؤولية اخـــــرى تكبـــــدها المقـــــاول فـــــي تلـــــك الظـــــروف بشـــــكل معقـــــول نتيجـــــة توقعـــــه  -ج 
 النجـاز االشغال، و 

ه ) او الى أي االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع ، واعادتها الى مخازنه في بلد كلفة ازالة -د 
 دم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ( ، و شريطة ع مكان آخر

كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة ، وذلك  -هـ  
 . عند انهاء هذا العقد 

 االخالء من مسؤولية االداء بموجب القانون  : (19/7)
                           ”      wrformance under the LaRelease from Pe" 

بالرغم من أي حكم آخر في هذا "الفصل"، اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ) بما في  
بها (، وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته التعاقدية مستحياًل ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورًا 

قتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في اداء يؤدي بم او مخالفًا للقانون، أو
رف او أي التزام آخر بموجب العقد عندئذ، وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق االخر بذلك الظ

 :الحدث
ا بخصوص أي منهم لكن بدون االجحاف بحقوق يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر ، و  -أ 

 أي اخالل سابق بالعقد ، و 
يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب  -ب 

 ا لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها . ( آنفًا ، كم19/6احكام المادة )
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 الفصل العشـرون 
 لبات والخالفات والتحكيمالمطا

CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Contractor`s Claims"مطالبات المقاول :  (20/1)
ة دفعة اضافية قاول يعتبر نفسه مستحقًا للحصول على تمديد في " مدة االنجاز " و / او اياذا كان الم 

هذه الشروط ، او لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فإنه يتعين عليه ان دة " من بموجب أي " ما
ن المطالبة  .  يتعين ارسال هذا يرسل الى المهندس إشعارًا مبينًا فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى تكو 

المقاول او  يخ دراية( يومًا من تار 28ال تتجاوز )االشعار في اقرب فرصة ممكنة عمليًا ، وذلك خالل مدة 
 وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف . 

( يومــــًا تلــــك ، فإنــــه لــــن يــــتم تمديــــد مــــدة 28إذا اخفــــق المقــــاول فــــي ارســــال االشــــعار خــــالل فتــــرة الـــــ ) 
ون المقــــاول مســــتحقًا للحصــــول علــــى أي دفعــــة اضــــافية ، وبــــذلك يعتبــــر صــــاحب االنجــــاز ، ولــــن يكــــ

تلـــك المطالبـــة . وفيمـــا عـــدا ذلـــك ،  فإنـــه ينبغـــي تطبيـــق يتعلـــق ب أنـــه قـــد اخليـــت مســـؤوليته فيمـــا العمـــل
 االحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ". 

وبة بموجب العقد ، وان يقدم التفاصيل كما يتعين على المقاول ايضًا ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطل 
 كورين . عالقة بالحدث او الظرف المذ المؤيدة للمطالبة ، وذلك لكل ما له

ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ) المحاضر ( مما قد تستلزمه الضرورة الثبات صحة  
دون ان يكون  –مهندس . ويمكن للمهندس المطالبة ، إما في الموقع او في أي مكان آخر مقبول لدى ال

هذه " المادة " ، ان يرصد ر بموجب بعد تسلمه آلي اشعا –ل عنها مضطرًا لالقرار بمسؤولية صاحب العم
حفظ السجالت و / او ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة . ويتعين على المقاول ان 

 جالت وتفحصها ، وان يقدم له نسخًا منها )اذا طلب منه ذلك(.يتيح للمهندس فرصة االطالع على الس
( يومًا من تاريخ درايته بالحدث أو الظرف الذي 42ل )هندس خال على المقاول ان يرسل الى المكما ينبغي  

ادى الى تكون المطالبة ) او من التاريخ الذي كان مفروضًا فيه ان يكون قد درى به ( ، او خالل اية فترة 
املة للتفاصيل المؤيدة يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس ، مطالبًة مفصلًة بصورة وافية وش اخرى 
وتمديد المدة و / او الدفعة االضافية المطالب بها . اما اذا كان للحدث او الظرف الذي  المطالبةالسس 

 ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنه : 
 لة التي تم تقديمها مطالبًة مرحلية ، وتعتبر المطالبة المفص   - أ 
هريًا ، مبينًا في كل منها مدة االخرى شل ارسال المطالبات المرحلية يتعين على المقاول ان يواص -ب 

التأخر المتراكم و/ او المبلغ المطالب به ، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة 
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 معقولة .
 ناجمة عن( يومًا من تاريخ انتهاء اآلثار ال28ول أن يرسل مطالبته النهائية خالل )يتعين على المقا -ج

 الل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.رف، أو خالحدث أو الظ     
( يومًا من تاريخ تسلمه مطالبة ما, او أي تفاصيل اخرى مؤيدة لمطالبة 42يتعين على المهندس، خالل )

المطالبة ويرد عليها اما  ان يقي م –أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول  - بقةسا
او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها ، وله ايضًا ان يطلب أية تفاصيل اخرى  لموافقة،با

ه على اسس المطالبة خالل ت لك الفترة ، واذا لم يف  ضرورية,ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزمًا بتقديم رد 
ريق أن يحيل ، وألي فالمطالبة قد تحولت الى خالف المهندس بهذا االلتزام يمكن الي فريق اعتبار ان

الخالف الى المجلس للنظر فيه، على ان يرفق بتلك االحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم يف  
 بالتزامه.

الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة معقولة  يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ 
ن ، يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة ، والى أم العقد ذات الصلة .  ما لم بموجب أي من احكا

االدعاء لكامل المطالبة ، فإن استحقاق المقاول بشأنها ، يكون محصورًا بذلك الجزء من المطالبة الذي 
 ثبت صحة ادعائه بشأنه . تمكن من ان ي

  -(، باالتفاق على 3/5ادة ) ، ان يتصرف وفقًا الحكام الميتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله 
 او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص : 

 و ( ، و/ أ 8/4( أي تمديد في مدة االنجاز ) سواء قبل أو بعد انقضائها ( بموجب المادة ) 1) 
 قد . ( الدفعة االضافية ) ان وجدت( مما يستحق للمقاول بموجب احكام الع2) 
واذا لم يلتزم , اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة المادة "تعتبر متطلبات هذه"  

غي ان يؤخذ في االعتبار المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة ، فينب
مدة االنجاز و/  مديد في اسب للمطالبة عند تقدير أي تمدى ) ان وجد ( أثر هذا االخفاق على التقصي المن

او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " 
 المادة" . 

 لخالفات ) المجلس(  :تعيين مجلس فض  ا (20/2)
"              DAB) Appointment of the Dispute Adjudication Board (" 

(، ويتعين على الفريقين ان 20/4فات من قبل "مجلس فض  الخالفات" اعماال الحكام المادة )فض  الخاليتم  
 المناقصة .  يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق عرض

شخاص د في ملحق عرض المناقصة من ايتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محد 
تأهيل مناسب ) االعضاء ( واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " االعضاء" ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين  ذوي 
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 على ذلك ، فإن العدد يعتبر ثالثة . 
يتكــون مــن ثالثــة اعضــاء يقــوم كــل فريــق بتســمية عضــو واحــد للحصــول علــى موافقــة اذا كــان " المجلــس "  

يقان بالتشـاور مـع العضـوين المعينـين لالتفـاق علـى العضـو الثالـث ، قوم الفر لفريق االخر عليه ، ومن ثم يا
 والذي يتم تعيينه رئيسًا للمجلس . 

في العقد ، فانه يتم اختيار اسماء االعضاء على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشارًا اليها  
اغب في قبول التعيين كعضو في او غير ر ، باستثناء أي شخص غير قادر من بين االسماء الواردة فيها 

 المجلس . 
تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث يشار  

ع ادخال تعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد ، مالى الشروط العامة الم
 بينهم . يها فيمااية تعديالت يتفق عل

المنفرد او لكٍل  يجب ان يتفق الفريقان عند االتفاق على شروط التعيين على مقدار المكافآة لعضو المجلس 
 أة الي من الخبراء الذين يستشيرهم المجلس .من األعضاء الثالثة ، وايضًا على مقدار المكاف

ي امر الى المجلس البداء الرأي حوله احالة ا ا اتفقا على ذلك في اي وقت ،يجوز للفريقين مجتمعين ، اذ 
 ، لكنه ال يحق الي فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر اال بموافقة الفريق االخر .  

في أي وقت ، فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل اذا اتفق الفريقان على هذا النحو  
اعضاء المجلس. وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك  اكثر من أو يكونوا بدالء ( لعضٍو او مناسب ) ليكون 

، فإن التعيين يصبح نافذًا في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او انه اصبح غير قادر على اداء مهامه 
 او الوفاة ، او بسبب االستقالة او انهاء التعيين. بسبب العجز

، فانه يجب تعيين العضو البديل باتباع نفس  ن البديلالظروف ولم يمكن قد تم تعيي اذا حصلت أي من هذه 
االجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو االصيل ، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام 

 . هذه " المادة " 
من صاحب العمل او المقاول  يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين ، وليس من قبل أي 

. وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين ، فان مدة تعيين " المجلس " ) بما في ذلك  االنفرادب
( نافذه ، إال اذا تم  14/12مادة ) كل عضو فيه ( تنتهي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنها في ال

 الخالفات على غير ذلك . النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض
 خفاق في االتفاق على تعيين " المجلس: اال (20/3)

Board Adjudication “Failure to Agree Dispute“ 
 اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديدًا :

ـــى - أ  ـــان عل ـــق الفريق ـــم يتف ـــى  ل ـــرة االول د ضـــمن الفق ـــي الموعـــد المحـــد  ـــرد ف ـــس المنف ـــين عضـــو المجل تعي
 ( ، او 20/2دة ) من الما
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في تسمية عضو ما ) للموافقة عليه من قبل الفريق االخر ( اذا كان " المجلس" يتكون أي فريق اخفق  -ب 
 من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله ، او

 ن العضو الثالث ) رئيس المجلس ( في الموعد المذكور اعاله ، اولم يتفق الفريقان على تعيي -ج 
( يومًا من انتهاء مهمة العضو المنفرد  42خالل مدة ) ضو بديل تفق الفريقان على تعيين أي علم ي -د 

للمجلس ، او احد االعضاء الثالثة للمجلس ، بسبب استنكافه او بسبب الوفاة او العجز عن اداء المهام 
ي المسمى في الشروط االستقالة او انهاء التعيين، فعندها ، تقوم جهة التعيين أو الشخص الرسم او بسبب
بتعيين   –الفريقين  لى طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كالبناًء ع –الخاصة 

فريقين أن يدفعا مكافآة هذه ويكون هذا التعيين نهائيًا وقطعيًا ، كما يتعين على ال ,عضو المجلس هذا
 اصفة.الجهة أو الشخص الرسمي الذي قد تم تعيينه من

 

 ل مجلس فض  الخالفات ) المجلس (:ار من قباتخاذ القر  (20/4)
"                     Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision " 

يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ االشغال ، بما في  اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين ، فيما 
و تحديد قيمة من قبل المهندس ، فإنه أو رأي اهادة أو تقديرات أو تعليمات ذلك أي خالف حول أي ش

يمكن الي فريق احالة الخالف خطيًا الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار بشأنه ، مع ارسال نسختين من 
الحكام االخر والمهندس ، وعلى ان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقًا  ذلك االشعار الى الفريق

 هذه " المادة " . 
" المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء ، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه  واذا كان 

 مثل هذا االشعار . وفقًا الحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس 
امكانية الدخول  ان يوفرامات االضافية بدون تواٍن ، و يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلو  

الى الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك 
 كهيئة تحكيم.الخالف ، ويفترض ضمنًا ان المجلس ال يعمل 

ليه ، او الخالف اتاريخ تسلمه اشعارًا بإحالة ( يوما من 84يتعين على " المجلس " خالل مدة ال تتجاوز )  
خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان ، ان يتخذ قراره بشأنه ، ويشترط في هذا القرار 

صداره عماًل باحكام هذه " المادة " . ويعتبر هذا القرار ملزمًا ان يكون معلال ، وان ينوه فيه على انه يتم ا
ية او من خالل اجراءات وحتى تت ويتعين عليهما تنفيذه ما لم للفريقين م مراجعته بطريقة التسوية الود 

التحكيم كما سيرد الحقًا ، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه ، فانه يتعين على 
 ول في مثل هذه الحالة ان يستمر في تنفيذ االشغال وفقًا الحكام العقد . المقا

( يومًا من تاريخ تسلمه للقرار ، ان يرسل 28لمجلس "  فعليه خالل )قرار " اب أحد الفريقين ضاذا لم ير  
( 84ترة الـ )إشعارًا للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه . واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره خالل ف

ألي ئذ يجوز طلب احالة الخالف اليه ، عنديومًا ) او حسبما يتفق عليه خالفًا لذلك ( من تاريخ تسلمه 
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 ( يومًا المنقضية ، ان يعلم الفريق االخر بعدم رضاه . 84( يومًا التالية لفترة الـ )28فريق خالل فترة الـ )
ــــان االمــــر  ــــين بي ــــاتين الحــــالتين ، يتع ــــي أي مــــن ه ــــك  ف ــــي ذل ــــه واســــباب عــــدم الرضــــى ف ــــازع علي المتن

دة " . وباســـتثناء مـــا يـــرد ه " المـــاه يـــتم اصـــداره بموجـــب احكـــام هـــذاإلشـــعار ، وكـــذلك التنويـــه علـــى انـــ
( فإنــــه ال يجــــوز ألي فريــــق المباشــــرة بــــأجراءات التحكــــيم حــــول  20/8 (و )20/7تاليــــًا فــــي المــــادتين )

 رضى على النحو المحدد في هذه " المادة " . الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار بعدم ال
ليــــه , ولــــم يصــــدر إشــــعار بعــــدم متنــــازع عصــــدار قــــراره المتعلــــق بــــأي أمــــر أمــــا اذا قــــام " المجلــــس " با 

ـــإن قـــرار " المجلـــس " يصـــبح 28الرضـــا مـــن أي فريـــق خـــالل ) ( يومـــًا مـــن بعـــد تـــاريخ تســـلمه للقـــرار ، ف
 نهائيًا وملزما لكال الفريقين . 

 "Amicable Settlement"التسوية الودية  : (20/5)
ــ  ــة تســوية فإنــه يتعــ( اعــاله ، 20/4ااًل للمــادة )اذا صــدر اشــعار بعــدم الرضــى اعم ــى الفــريقين محاول ين عل

الخالف بشكل ودي ومالم يتفـق الفريقـان علـى خـالف ذلـك، فإنـه يجـوز البـدء بـإجراءات التحكـيم فـي أو بعـد 
ارسـال االشـعار بعـدم الرضـى ، حتـى لـو لـم تـتم محاولـة تسـوية الخـالف  اليوم السادس والخمسين من تـاريخ

 وديًا .  بينهما 
 " Arbitration"   : التحكيــم (20/6)
ــــس " ) ان وجــــد (   ــــرار " المجل ــــًا ، فــــإن أي خــــالف حــــول ق ــــم يكــــن قــــد تمــــت تســــوية الخــــالف ودي مــــا ل

تحكـــيم الـــدولي(. ومـــا لـــم يتفـــق الفريقـــان بشـــأنه، ممـــا لـــم يصـــبح نهائيـــًا وملزمـــًا، تـــتم تســـويته) بواســـطة ال
   -على غير ذلك، فانه :

 .( ، وI.C.Cتحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )قواعد التسوية الخالف نهائيًا بموجب تتم   -أ 
تــــتم تســــوية الخــــالف مــــن قبــــل هيئــــة تحكــــيم مكونــــة مــــن ثالثــــة اعضــــاء يعينــــون بموجــــب قواعــــد  -ب 

 التحكيم المذكورة ، و 
 ( . 1/4تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ) -ج 
شف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات او اراء او املة للكتمتع هيئة التحكيم بصالحية كت 

 تقييم صدر عن المهندس ، وأي قرار صادر عن مجلس فض  الخالفات فيما يتعلق بالخالف ، علمًا بأنه ال
ي الء بشهادته او تقديم ادلة فشئ يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لإلد

 متعلق بالخالف .  أي امر
كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او الحجج التي  

اره ، او االسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى ، كما يعتبر أي سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قر 
 كيم . مجلس " بي نه مقبولة في التحقراٍر  لل

يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز االشغال ، ويجب ان ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو  
 ثناء تنفيذ االشغال . المهندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم ا



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

 عدم االمتثال لقرار " المجلس " : (20/7)
"    on Board`s Decision judicatie to Comply with Dispute AdFailur" 

 في حالة انه : 
 ( ، و 20/4لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ) -أ 
 " المتعلق بالخالف المنظور ) ان وجد ( نهائيًا وملزمًا ، و اصبح قرار " المجلس  -ب 
 رار ، ي فريق في االمتثال لهذا القاخفق أ -ج 
ان  –بـــــــدون االجحـــــــاف بـــــــأي حقـــــــوق اخـــــــرى قـــــــد تكـــــــون لـــــــه  –عندئـــــــذ ، يمكـــــــن للفريـــــــق االخـــــــر  

( وفـــــــي مثـــــــل هـــــــذه 20/6يحيـــــــل موضـــــــوع عـــــــدم االمتثـــــــال هـــــــذا الـــــــى التحكـــــــيم بموجـــــــب المـــــــادة )
ــــــــة ، ــــــــام المــــــــادتين ) الحال ــــــــس و )20/4ال تطبــــــــق احك ــــــــة بقــــــــرار المجل ة ( المتعلقــــــــ20/5( المتعلق

 بالتسوية الودية.
 ترة تعيين ) المجلس(  :انقضاء ف (20/8)

"         Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment "   
شـــئ عنـــه او عـــن تنفيـــذ االشـــغال ، اذا نشـــأ أي خـــالف بـــين الفـــريقين فيمـــا يتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو نا 

او لغيـــر ذلـــك عيينـــه ، ت " ســـواء بســـبب انقضـــاء فتـــرة تولـــم يكـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــس " فـــض  الخالفـــا
 من االسباب، فإنه : 

ـــــام المـــــادة ) -أ  ـــــتم تطبيـــــق احك ـــــس ، وال المـــــادة )20/4ال ي ـــــة بقـــــرار المجل ( المتعلقـــــة 20/5( المتعلق
 بالتسوية الودية ، و 

 ( . 20/6ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة )يمكن  -ب 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ نشائيةاإل  ـاريعللمش

 
  2013 المعدلة الثانية طبعةال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة    
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 الفهرس 
 102 الشروط الخاصة -أ الجزء الثالث

 106 العامة األحكـام األول
 108 صاحب العمــل الثاني

 109 المهنــــدس لثاالث
 110 المقـــــاول الرابع

 112 والعمال المستخدمون  الخامس
 114 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية ادسالس
 115 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل سابعال
 116 االختبارات عند اإلنجاز ثامنال
 117 م األشغال من قبل صاحب العملتسل   تاسعال

 119  المسؤولية عن العيوب العاشر
 120 كيل األشغال وتقدير القيمة  عشر حاديال

 121 التغيـيرات والتعديالت عشر انيالث
 123 قيمة العقد والدفعات عشر الثالث
 125 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  عشر الرابع

 126 طر والمسؤوليةالمخا عشرالخامس 
 129 التأمـــــين عشر السادس

 130 ت والخالفات والتحكيمالمطالبا السابع عشر 
 132 اإلضافيةالخاصة  الشروط -ب 
 133 اإلضافية الخاصة الشروط 
 139 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 141 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 142 رض المناقصةنموذج كتاب ع -ج 1ج
 143 ملحق عرض المناقصة 2ج
 146 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 147 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 149 اقية فض  الخالفات ) مجلس بعضو واحد ( موذج اتفن 5ج
 150 نموذج اتفاقية فض  الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج

 151 شروط اتفاقية فض  الخالفات 
 154 ن األداء ) كفالة التنفيذ (نموذج ضما 7ج
 155 صالح العيوب (نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إ 8ج
 156 قدمة دفعة المنموذج كفالة ال 9ج
 157 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال  10ج
 158 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 159 نموذج التزامات المقاول 12ج
 160 متعلق بالدفعات األخرى إقرار  13ج
 161 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
 162 نموذج ضمان عيوب التصنيع 15ج
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لة الموحد للمشاريع اإلنشائيةد المقاو عق  

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 نطقةم في المنفذة و القائمة للشبكة الهوائية و األرضية الضوئية األلياف ابلكو  و مسارات صيانة: المشروع
الحكومي مستشفى معان  ومسار (الخاصة االقتصادية ةالعقب قةمنط وسلطة العقبة محافظة) الجنوب
 برنامج ضمن -( الطلب عند)  حكومية مؤسسات ربط يشمل كما, مستشفى الملكة رانيا العبدهللاومسار 
 .(NBN) الوطني الضوئية ليافاال  شبكة

 

 
 .(    2019هـ  /   /    )العطاء رقم: 

 
 
 
 الشروط الخاصة . -أ
 إلضافية.الشروط الخاصة ا -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .  -ج

     
 
 

اردة في هذا يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الو     
 الجزء كشروط خاصة للعقد .

شروط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به مواد ال هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل علىإن  ما يرد في     
ل على تلك " المواد " .  بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعد 
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 الشروط الخاصة     -أ
 

 األحكام العامة  -
 ملصاحب الع -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 المستخدمون والعمال -
 لمواد والمصنعيةالتجهيزات وا -
 عمل المباشرة والتأخيرات وتعليق ال -
 ختبارات عند اإلنجازاال -
 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل -
 كيل األشغال وتقدير القيمة -
 التغيـيرات والتعديالت -
 قيمة العقد والدفعات -
 قبل المقاولتعليق العمل وإنهاء العقد من  -
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن  -
 الخالفات والتحكيم  المطالبات ، -
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 الفصل األول

 العامة األحكام 
  "General Provisions " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ء واألشخاص :الفرقا –( 1/1/2المادة )

 

 ( ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند )
 بر صاحب العمل الفريق األول في العقد " " ويعت
 إضافي ( :)  –( 1/1/2/11البند )

 الموظف:
الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل,  

 ومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.و يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحك
 

 ( 1/1/3/1البند )
 -نه بالفقرة التالية :يستعاض عيلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة و  –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تم النص في  ( يوماً 14عروض المناقصات بـ ) إليداعيعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي 

 اقصة على غير ذلك  .ملحق عرض المن
 

 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المعقولة المدة

جدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أينما و  ( يوما,14هي المدة التي ال تزيد عن )
 أن يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 إلى نهاية المادة : يضاف البندان التاليان



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/13البند )
 

 فعات األخرى :الد
 

أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة  شارات أوهي جميع العموالت أو أتعاب االست
يل المثال ال الحصر مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سب

اشر من قبل و غير مببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أوصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى وسب
المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، 

المزاوده نفسها واإلحالة ديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تق
 تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل. ات التي على المقاول أو المفاوض

 
 

 إضافي ( :)  –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ  هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو
أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، وبغض المبالغ قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه ذو 

أو أي من النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم 
 ما يتعلقي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيمستخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أ

بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 
 أجل تنفيذه فعاًل . المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من

 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 فقرة التالية إلى نهاية المادة :تضاف ال
 د مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبةلعقد يحد" في كل شروط ا

 ج( (. -16/4في المادة )( من هذه الكلفة "  ) وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد  5%)  
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 

 فقرة التالية :عنها بالتلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض 
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية 

 " . بموجب القوانين النافذة
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 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

ـــة وجـــود مقـــاولين آخـــرين يعملـــون فـــي الموقـــع لصـــالح صـــاحب ا لعمـــل ، فإنـــه يجـــب تضـــمين عقـــودهم أحكامـــًا " فـــي حال
ــــاون واال  ــــة للتع ــــى صــــامماثل ــــين عل ــــا يتع ــــوفير إجــــراءات الســــالمة ، كم ــــزام بت ــــللت ــــاول بوجــــود  حب العم أن يشــــعر المق

 هؤالء المقاولين اآلخرين " .
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمل : –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

خالل  عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع ن الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول" تكو
ة اإلنجاز ، إال  إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته مد

 األخرى " .
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 الفصل الثالث

 المهندس      
       " The Engineer " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 : واجبات وصالحية المهندس –(  3/1المادة ) 

 

تعين  عليه يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدًا في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنًا بحكم الضرورة وي
ًا بذلك الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم  في األمور التالية : المقاول خطي 

 
 ت بتغيير .ر التعليماإصدا -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين . -4
 إصدار األمر بتعليق العمل . -5
 

 : استبدال المهندس –(  3/4 المادة )
 

 -نه بما يلي :يلغى النص األصلي ويستعاض ع
( يوما من تاريخ االستبدال أن 28تعين عليه قبل مهلة ال تقل عن )س ، فإنه يإذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهند

ذا كان للمقاول اعتراض معقول يشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وإ
شعار صاحب العمل مع يخ تسلمه إ( يومًا من تار  14ل أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل )عليه فإنه يتعين على المقاو

بيان التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب العمل 
 ي يرتئيه ويكون قراره نهائيًا وباتًا .باتخاذ القرار الذ

 

 : إضافية ()   –(  3/6المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
لمقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على أو لممثل ا" للمهندس 

ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضرًا لحيثيات االجتماع 
 فقة مع أحكام العقد " .منهم متوا اعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي، مع مر 
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 الفصل الرابع 
 المقاول

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 ي :عنه بالتال لثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاضيلغى نص الفقرات ا
 

( يومًا من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إال  إذا نص 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )"
تنكفًا عن عرض مناقصته ة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مسعلى خالف ذلك ، وأن يرسل نسخ
 التي سبق وأن تقدم بها. الة مناقصتهويحق لصاحب العمل أن يصادر كف

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادرًا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق 
إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما يجب تعزيز ط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب بهذه الشرو 
ي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه ن صادر عن أأي ضما

 عمل في األردن وأن يكون مقبواًل لدى صاحب العمل .يتعين أن يكون صادرًا عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة لل
مــــن قيمــــة العقــــد ، أو  %5ســــبة اء لتصـــبح بندور شــــهادة تســــلم األشـــغال يمكــــن أن تخفــــض قيمــــة ضــــمان األدبعـــد صــــ

مـــن قيمـــة العقـــد ، أو تخفـــيض قيمـــة  %5أن يســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــالح العيـــوب ) كفالـــة إصـــالح العيـــوب ( بواقـــع  
 .( %5ضمان األداء إلى )

صة إلى اء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقكما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األد
نجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأن  المقاول لن يكون مخواًل بتسلم أن ي

. فإنه يتعين عليه أن  اً ( يوم 28الحية أي منهما بمدة )خ يسبق الموعد النهائي لصأي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاري
 . "نجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال لى أن يتم إيقوم بتمديد سريان الضمان إ

 

 المقاولون الفرعيون : –(  4/4المادة ) 
 يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

 

هــــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين هــــو مــــوع المقــــاوالت الفرعيــــة التــــي يســــمح للمقــــاول الرئيســــي إيكالإن  الحــــد األقصــــى لمج
العقــــد إال  إذا كــــان المقــــاول الفرعــــي مطلوبــــًا بموجــــب العقــــد ، وعلــــى  ألســــعارفقــــًا المقبولــــة و  ( مــــن قيمــــة العقــــد 33%)

المقـــاولين الفرعيــــين مـــع تحديـــد النســـبة المقـــاول أن يرفـــق بعرضـــه كشـــفًا يبـــين فيـــه األعمـــال التـــي ســـيقوم بإيكالهـــا إلـــى 
فيــــذ تزويــــد المهنــــدس ء فتــــرة التنفرعــــي . علــــى المقــــاول أثنــــا عمــــل ســــينفذ مــــن قبــــل أي مقــــاول مــــن قيمــــة العقــــد لكــــل
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وصــــاحب العمــــل بنســــخ عــــن جميــــع عقــــود المقــــاوالت الفرعيــــة ، كمــــا يتعــــين علــــى المهنــــدس التأكــــد مــــن عــــدم تجــــاوز 
 العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص . النسبة المبينة آنفًا وإبالغ صاحب

تم اإللتـــزام بالنســـبة التـــي نشـــاءات, فيـــمـــن قـــانون مقـــاولي اإل  16لتـــي تنطبـــق عليهـــا أحكـــام المـــادة فـــي حـــال العطـــاءات ا
 يقررها مجلس الوزراء .

 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 
 تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـالمة المطلوبـة  عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفـس الوقـت ، تـتم إعـادة" إذا كان هنالك 
 الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها ., وفي هذه  من المقاول

ًا ألحكــام كــودات يتعــين علــى المقــاول وصــاحب العمــل والمهنــدس االلتــزام بــأمور الســالمة العامــة واألمــور المتعلقــة بهــا " وفقــ
 البناء الوطني .

 

 يد الجودة :توك –(  4/9المادة ) 

وكيـد الجـودة فـي األشـغال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق عـرض جـود نظـام لتإذا قرر صاحب العمل أن  هنالك حاجـة إلـى و 
ذلـك فـال يكـون نظـام الجـودة  المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية ، وإيراد التفاصيل في وثائق العقـد فـان لـم يـتم بيـان

 مطلوبًا..
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: –(  4/20المادة ) 

لخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمـل بتشـغيلها أو بتقـديمها في الشروط ايجب أن يحدد 
ت تحديـد األحكـام األخـرى لتوضـيح نـواحي المسـؤولية والتأمينـاإلى المقاول بصورة مفصلة , ولبعض أنواع التسهيالت يتعـين 

 في الشروط الخاصة اإلضافية .
 : ن في الموقعاألم –(  4/22المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
الموجودين في " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاولين اآلخرين 

 الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االشغال المؤقتة )إضافية( : –(  4/25دة ) الما
 ؤقتة :األشغال الم

 

يتم بيان متطلبـات األشـغال المؤقتـة المطلـوب مـن المقـاول تنفيـذها أو تقـديمها وإدامتهـا وصـيانتها وتشـغيلها ، فـي  -أ
 تمهيدية .جدول الكميات كبنود في قسم األعمال ال

 ب العمل بتزويدها .كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاح -ب
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 الخامسالفصل 
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labor " 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ين والعمال :تعيـين المستخدم  –(  6/1المادة ) 
 

 

 .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 
لعمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية باستخدام ا " يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة
 بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .

 
 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

 ضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .ت
، الخميس( لمدة ثماني ساعات عمل ، األربعاء عمل خالل األسبوع : ) السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء" تكون أيام ال
 يوميًا " .

 
 مناظرة المقاول :  –(  6/8المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه عمال لغة االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى " للتأكد من حسن است
 المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .يتعين على  اللغة بطالقة ، أو انه

 
 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
 

 في الشروط الخاصة االضافية.لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج 
 

 فية ( :إضا)   –(  6/12المادة ) 
 

 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
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أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في في كل وقت  يتعين على المقاول
تعين عليه أن يوفر أدوية  الوقاية الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما ي

استعمال  ، بما فيها دميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محليةالمناسبة ضدها لمستخ
 مبيدات الحشرات .

 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
 

ت ، أو أن يسمح أو يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرا
 عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو 

 

 ال األسلحة :حظر استعم -ج
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة 
من حيازة  منع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـينيمنعها القانون ، ويجب عليه أن ي
 هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

 
 نية وااللتزام بالعطل الرسمية :لشعائر الدياحترام ا -د

 

 على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .
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  السادس الفصل

 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
  "Plant, Materials and Workmanship " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1لمادة ) ا
 

 

 ية إلى نهاية المادة .تضاف الفقرة التال
تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو  ل مؤسسة مالية" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قب

في بيان " دول المصدر المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه 
 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

فإن  المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد )  ي هذه المادة إيضاحا لما ورد ف
 عند اإلنجاز .بما فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ و 
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 السابعالفصل 

 لتأخيرات وتعليق العملالمباشرة وا
   "Commencement, Delays and Suspension " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
 نه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في" وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإ

 اإلضافية  " .الشروط الخاصة 
 

 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 
قسم من االشغال ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل 

 وكيفية احتسابها في حالة التراكم .
 

 

 إضافية( :)  –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
حب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة اإلنجاز المبكر حسـب مـا هـو ذا كانت حاجة صاإ

 ية .وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضاف وفي حالمنصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة , 
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 الثامنالفصل 
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 ة إلى نهاية المادة .تضاف الفقرة التالي

وإذا كانـت سلم األشـغال ،  " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهادة ت " يتعين أن ينص في " المواصفات
األشغال سوف يـتم اختبارهـا وتسـلمها علـى مراحـل ، فـإن   متطلبـات االختبـارات يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان أن  بعـض أجـزاء 

 لة " .األشغال غير مكتم
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 التاسعالفصل 
 ل من قبل صاحب العملتسلم األشغا 
"Employers Handing - Over  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –(  10/1المادة ) 

 

 -عنها بما يلي : تعين على المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاضتلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) ي
 
هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث يمكن  قسم منها " حسبماعندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي  -أ

اإلنجاز" المطلوبة  "االختبارات عند اجتازتاستعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد 
على أن  يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن

 ا األشعار تعهدًا منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .يرفق بهذ
 إلصدار شهادة تسلم األشغال .والتعهد الخطي المرفق به طلبًا مقدمًا إلى المهندس ويعتبر هذا األشعار المشار إليه  
ه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريرًا بنتيجة كشفه ًا من تاريخ تسلم( يوم14يقوم المهندس خالل )   -ب

يشهد بأن  األشغال قد أنجزت وأنها  إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن
لمقاول التي يترتب على اسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور في وضع قابل للت

استكمالها قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح 
 دى المهندس األشغال بشكل مقبول ل

عمل ة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريرًا بنتيجة كشفه إلى صاحب ال( يومًا األنف14) وفي حال انقضاء مدة )
عمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من يقوم صاحب ال

 التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( .عملية  إلجراءالمقاول باستكمال االعمال تمهيدًا 
   

قد تم إنجازها وأنها يه بأن  األشغال يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد ف( 21) العمل خالل  يقوم صاحب  –ج 
على أن ال ( يومًا المشار اليها اعاله 14)ـ بعد انقضاء مدة الفي وضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال 

ا ( ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة ويكون المهندس أحد أعضائه)   –عدد أعضائها عن سبعة يتجاوز 
دس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة ء ذلك يقوم المهناألشغال , وفي أثنا
 .لتسهيل مهمة اللجنة
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، ج( ( يوما المحددة في الفقرة )21شغال خالل فترة الـ )صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االفي حال تخلف  -
( مع التزام المقاول التام 10/1)ب/واردة في الفقرة فعندها يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه )وحسب الحاالت ال

 باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
 

يفوضه ، ومن ثم تقوم اريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من ( أيام من ت10تقوم اللجنة خالل ) -د
قاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل عضاء اللجنة والم، ويوقع عليه أ بإعداد محضر تسلم األشغال

خالل مدة التقرير  من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد
تاريخ المحددة آنفًا ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو ( يومًا من تاريخ انتهاء المدة 28)أقصاها 
 ندس المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .تقرير المه

 

 ( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم7يتعين على المهندس خالل ) -هـ
العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار األشغال / محددًا فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب 

ى المهندس أن يرفق بالشهادة كشفًا باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من ب ، كما يتعين علبالعيو 
 ن بدء فترة األشعار بالعيوب .المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة م

 

( أيام من  7ل ) ء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خال يحق للمقاول إبدا -و
تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيًا إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى 

 صاحب العمل .
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اشرالعالفصل   
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 "Performance Certificate"( شهادة االداء :11/9المادة )

 
 إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة: 

 (.ه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددةال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذ) وتعتبر األشغ
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 عشر الحادي الفصل
 األشغال وتقدير القيمةكيل  

"Measurement and Evaluation   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ة :تقدير القيم  –(  12/3المادة ) 
 

 -ن ) أ ، ب ( من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :تلغى الفقرتا
 

المدونة في جدول الكميات أو في  ( من الكمية %20إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن )  -أ
 %1 لهذا البند يتجاوزر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد أي جدول مسع ر آخ

  أومن قيمة العقد المقبولة ، وأن  هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت 
 -ب

 ، وليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " إن  العمل صدر بشأنه تع   -1
 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و - 2
دة محدد مناسب ، ألن  طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ، نه ال يوجد سعر وحأ -3 

 أو أن  العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
 

د ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العق
 و  ب ( أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .لفقرتين ) أ  و/ أالموصوفة  في ا

يد الكلفة المعقولة إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحد
 ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .لتنفيذ العمل ، مضافًا إليها 

فاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر أن يحين وقت االت وإلى
 -:الجديد على النحو التالي  الوحدةل يتم تطبيق سعر في كل األحوا وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية

 
 في الجداول ، و ن الكمية المدونة في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد ع -أ
 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعاًل . -ب
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 عشر الثانيالفصل 
 التغيـيرات والتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعديالت بسبب تغير التكاليف :  –(  13/8المادة ) 

 -:يليبماويستعاض عنه ،ية المادةإلى نها() يتم احتساب التعديل ....تي تبدأ بـيلغى النص األساسي من الفقرة الثالثة وال
 -ار وفقًا لألسس التالية  :مة عن تعديل األسعيتم احتساب التعديل في التكاليف الناج

والواردة دائمة إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل لتي تدخل في صلب األشغال ال -أ
أي  التاريخ األساسي فإن  أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتهـا لغايـات حسـاب بعد موعد في جدول بيانات التعديل

 -لزيادة أو النقصان وفقًا لما يلي :تعديل سواء با
 أو  /إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسع رة من قبل الدولة و -1
" وزارة األشغال العامة واإلسكان " بعد األخذ برأي إحـدى اللجـان الفنيـة  بناء" على النشرات الدورية التي تصدرها -2

مجال من مجاالت المقـاوالت الرئيسـية ) الطـرق ، االبنيـة ، الكهربـاء ، الميكانيـك ، الميـاه ائمة المختصة لكل الد
قبـل وزيـر األشـغال  مواد غير المسع رة من قبل الدولة يـتم تكليفهـا مـنوالصرف الصحي ( وذلك بالنسبة ألسعار ال

 -ا يلي :قاولين ، وتتضمن مالعامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوبًا عن نقابة الم
المصنعة محليًا حسب فترات التغير في االسـعارمبينًا فيهـا تـاريخ الواردة في جدول بيانات التعديل أسعار المواد   -

 قبل الشركات المنتجة لهذه المواد . ر األسعار استنادًا إلى أسعار المواد المعلنة منتغيـ  
ة مـن خـارج المملكـة حسـب النشـرات مبينـًا فيهـا التعـديل المسـتورد أسعار المواد الواردة في جـدول بيانـات -

نــات الجمركيــة أو تــاريخ تغيـــير األســعار اســتنادًا إلــى المعلومــات المقدمــة مــن الجهــات الرســمية مثــل البيا
 أو غيرها من البيانات . االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ

فـي أسـعار بنـود العقـد سـواء بالزيـادة أو  ، يـتم التعـديل امـة( مـن الشـروط الع13/8بالرغم مما ورد في المادة ) -3
مـن المقـاول  بحيـث يضـاف الـى أو يحسـم النقصان إزاء تغيـر أسـعار المـواد المحـددة فـي جـدول بيانـات التعـديل

 األسعار .فرق أسعار المواد  الناجم عن تغي ر 
ــاتج عــن تطبيــق المــاد ــًا وكــ13/7ة )علــى أن ال يشــمل هــذا التعــديل فــي الســعر أي فــرق ن  ذلك الفقــرة ( أنف

 ب( الحقًا ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8)
)أ( أعـاله والمشـمولة بالتعويضـات بمـا المقصودة بـالفقرة  محددة في جدول بيانات التعديليتم تحديد المواد ال -

 يانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .لمدرجة في جداول بيتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد ا
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مريكـي او اليـورو إذا حصل أي تعديل في اسعار صرف الدينار سواء بالزيادة او النقصان مقابـل الـدوالر اال  -ب
ملكـة  حسـب النشـرة اليوميـة الصـادرة عـن البنـك المركـزي عـن تلـك االسـعار مما يعلنه البنك المركزي فـي الم

العـروض  ، فيـتم تعـويض المقـاول أو الحسـم منـه فـرق اسـعار  إليـداعآخر موعد قبل يوم واحد من  المعلنة
ع أثمــان المــواد والتجهيــزات التــي تــدخل فــي صــلب تبــادل الــدينار مقابــل الــدوالر األمريكــي أو اليــورو عنــد دفــ

نـد دفـع الشـروط التاليـة ع شغال الدائمة والمشتراة من األسواق األجنبية ، ويقتضي في هذه الحالة مراعـاةاأل
 -االستحقاقات بالدينار األردني :

 إليـداعالساسـي اتـاريخ من القيمة األساسية لسعر التبادل اعتبـارًا مـن ال %2أن ال يقل التغي ر في السعر عن  -1
 العروض .

رة في الموقع ويتم احتساب التغي ر في االسعار لغايـات الحسـأن يتم حصر كم -2 م او التعـويض يات المواد المحض 
ــد أو عــن ا ــدفع فــرق للفاق ــة وبحيــث ال ي ــادل العمل ــر ســعر تب ــاريخ تغي  لكميــات الالزمــة إلنجــاز األشــغال بعــد ت

 هيزات اآللية .اإلضافات في تلك المواد أو التج
 المصاريف اإلدارية واألرباح .ال يحسب للمقاول أي تعويض عن  -3
  %0,5ن عـال المتعلق بها في جدول الكميات قل قيمة بند األشغال يحسب أي أثر لتغي ر السعر في أي مادة ت -4

 نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " .
اســتحقاقاته فقــرة ) ب ( أعــاله علــى أي مقــاول يتقاضــى جــزءا" مــن ال تطبــق التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي ال -ج

 بالعمالت األجنبية " .
ل فـي األشـغال المسـتخدمة فـي المشـاريع اإلنشـائية عـن شغيل معدات المقاوإذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمة لت -د

ديل أسـعار بنـود العقـد ذات الصـلة فيتم تعاألسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع العروض 
بنــاًء علــى  قصــان حســب طبيعــة الحــال وذلــك وفــق معــادالت يصــدرها وزيــر األشــغال العامــة واإلســكانبالزيــادة أو الن

 ( من هذه المادة .2-اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة )أتنسيب 
ع ، إذا تغيــرت أســعار اإلســفلت المســتخدمة فــي المشـــاريبــالرغم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( حــول التــاريخ االساســي  -هـ

بالزيــادة او  د العقــد ذات الصــلةالعــروض ، فيــتم تعــديل اســعار بنــو  إليــداعاإلنشـائية قبــل يــوم واحــد مــن آخــر موعــد 
 النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان . 

يد المحروقات الموردة للمشروع لغايات تنفيـذ على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتور  د ( تطبق الفقرة  ) -و
 األشغال .

واد اإلنشـائية الرئيسـية بالزيـادة فـي فتـرة التـأخير غيـر المبـررة إلنجـاز األشـغال، في حال تعـديل المـ ال يتم التعويض -ز (1)
 يسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954س الوزراء رقم )التعديالت بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجل –( 13/8من المادة )( تم تعديل الفقرة )ز( 1)
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 عشر الثالثالفصل 
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
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 مة :الدفعة المقد  –(  14/2المادة ) 

 ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها : تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في
أ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده الخامسة التي تبدتلغى الفقرة 

 -ل ويستعاض عنها بالتالي :استرداد " الدفعة المقدمة " بالكام
 

 -لدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :يتم استرداد قيمة ا
 من قيمة كل شهادة دفع " . %10لى أقساط بنسبة " تسدد قيمة الدفعة المقدمة ع

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
ال المقاول مة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكممن قي %5يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة 

 جب شهادة من المهندس .بصورة فعلية بمو  تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل
عمل " إذا ثبت لصاحب العمل أن  المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب ال

 نظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورًا بصرف ال

 المرحلية : تقديم طلبات الدفع  –(  14/3المادة ) 
 -إلى نهاية المادة ما يلي : يضاف

 " كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .
 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8لمادة ) ا

 -قرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الف
يلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول ( ويتم تعد%9بة )" تحسب نفقات التمويل بنس

 " .المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها 
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :يلغى 
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المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة  ( من %50ستبدال )إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن ا
 ( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .%60المحتجزات إلى ) 

تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسلم األشغال وعند تقديم ضمان  كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال يتم رد
 العيوب ( .ب ) كفالة إصالح إصالح العيو 

 

 كشف دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األشغال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :
 ذج المرفق بهذه الشروط ذه الدفعة أن يقدم إقرارًا بالمخالصة حسب النمو ويتعين على المقاول عند تسلمه ه

 (. 10 –)ج  ) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم
 

 المخالصة :  –(  14/12ادة ) الم
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( :
 ) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ( .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

 عشر الرابعالفصل 
 اء العقد من قبل المقاولتعليق العمل وإنه 

"Suspension and Termination by Contractor   " 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ق العمل :حق المقاول في تعلي  –(  16/1المادة ) 

 

 -قرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :تلغى الف
 

( ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد 14/6)  " إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة
( 21ال تقل عن) توجيه أشعار بمهلة  بعد –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7دفعات المستحقة للمقاول عماًل بأحكام المادة ) ال

لدفعة يومًا إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن يبطئ عملية التنفيذ ( ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو ا
 المذكور " . المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار

 جب أحكام المادة لتي قد تتحقق له بمو إن  إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل ا
 ( . 16/2( ، وال بحقه في إنهاء العقد عماًل بأحكام المادة ) 14/8)

يه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن ة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجإذا تسلم المقاول الحقًا إلشعاره شهاد
 مليًا .يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن ع

 
 :ة التالية في نهاية هذه المادة تضاف الفقر 

 
لعقد أن يعلم صاحب العمل ( من ا14/3( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ) 3على المقاول وخالل )
 " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .عن تاريخ تقديم طلب  

 

 ول :إنهاء العقد من قبل المقا  –(  16/2المادة ) 

 

ل الحالتان ) و ، ز( في السطر الثاني  –أ( من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ تلغى الفقرة ) و ( ، تعد 
 ) هـ ،  و ( .والعشرين إلى 
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 عشر الخامسالفصل 
 ر والمسؤوليةالمخاط 

"Risk and Responsibility   " 
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 ة الفصل :تضاف المواد التالية في نهاي
 

 إضافية ( :)   –(  17/7المادة ) 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :
( من القانون 791– 788حكام المواد ) ائي للمشروع وفقًا أليكون المقاول مسؤواًل لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنش

 المدني األردني .
 

 إضافية( :)   –( 17/8المادة )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ــاول اتخــاذ اإلجــراءات واالحتياطــات والتينبغــي ع ــى المق ــد بتعليمــات المهنــدس واألنظمــة والقــوانين الصــادرة عــن الســلطة ل قي
المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الـواردة علق باستعمال المواد المختصة في كل ما يت

 ستعمالها ونقلها وتخزينها .مواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في افي هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع ال
مـع مختلـف السـلطات والمصـادر ذات العالقـة جـراء جميـع االتصـاالت ينبغي على المقاول تأمين التصـاريح الالزمـة  لـذلك، وإ

لشـأن  كمـا عليـه أن يطلـع المهنـدس أو قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطـى لـه بهـذا ا
يبـات العلـم أن  هـذه الترت الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجـرات وأعمـال التفجيـر، مـع ممثله على

 .  واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات
 

 إضافية ( :)   –(  17/9المادة ) 
 : الرشوة

مــن جهــاز  ي شــكل مــن أشــكالها أليإن  ممارســة المقــاول أو أي مــن مقاوليــه الفرعيـــين أو أي مــن مســتخدميهم للرشــوة بــأ
بهــا  صــاحب العمــل أو المهنــدس أو الجهــاز التــابع لــه يكــون ســببًا " كافيــًا " إللغــاء هــذا العقــد وغيــره مــن العقــود التــي يــرتبط

ات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكـم الرشـوة أي عمولـة أو هديـة تمـنح المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤولي
دس أو مستخدميه بقصد الحصـول علـى أي تعـديل أو تبـديل فـي األشـغال ، أو علـى مسـتوى صاحب العمل أو المهن ألي من

ق لــه عــن أي ولصــاحب العمــل الحــق فــي اســتيفاء أي تعــويض يســتح المصــنعية ، أو للحصــول علــى أي انتفــاع شخصــي ،
 بذمته أو من ضماناته . مبلغ يستحق للمقاول  خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي
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 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 
" والتي تم ى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخر  -أ

رى وسببها سواء فصل لهذه الدفعات األخدفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف م
 تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو

وة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدع
 قاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعاًل .ها أو اإلحالة على المالمزاودة نفس

 بما في ذلك علىعن وجود أي دفعات أخرى  احب العمل على الفوركما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحًا خطيًا إلى ص 
 .لزامه بالدفع أيهما يحدث أوالً تاريخ إ امه بالدفع أومفصاًل لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قي سبيل المثال وصفاً 

أن يتخذ أيًا من  يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة -ب
 ها وذلك بمحض حريته واختياره :اإلجراءات التالية أو جميع

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .خصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى أن ي -2
ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر فع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغًا يساوي أن يطالب المقاول بأن يد -3

 ية لمثل هذه المطالبة .ض على االستجابة الفور المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنق
ذه ها بموجب مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيه  

 (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي 
 

ين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين لتي يبرمها مع المقاوليوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات ا -ج
على أن ال تقل هذه المواد في شدتها فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله 

أحكام هذه  الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذعن نصوص 
أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود  نأو المورديشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن المواد مبا

جرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بم صاحب العمل على الفور
 على هذه المواد .

عاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا يتذرع بأن نص المادة أال يجوز ألي شخص أن  -د
المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن  حقوق صاحب العمل 

 . ملكةالم حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في أي
 مادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد . يبقى نص ال -هـ
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 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة )  
 

ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في  -أ
مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل الممنوعة " سواء بشكل من " الدفعات 

و ممثليهم ، و نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أالمقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أ
بصفة  نظر عما إذا كان يتصرفإلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض ال

رسمية أم ال وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة 
 تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .  ا أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التينفسه

أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو  يم أي دفعات ممنوعة أوكما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقد 
أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم  بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو

 ي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .إلى أ
أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أيًا من  احب العمل في حال حدوثيحق لص -ب

 واختياره . اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته

 ( من العقد . 15/2نصوص المادة )  أن ينهي هذا العقد مع مراعاة -1
) ضعفي ( مبلغ ا العقد مبلغًا يساوي أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذ -2

 الدفعات الممنوعة .
غ الدفعات األخرى أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغًا يساوي ) ضعفي ( مبل -3

 بند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة . ويقر المقاول بموجب هذا ال
ه يصرح الفريقان بأن  مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة عاة الفقرة ) د ( أدنامع مرا

 غ الدفعات الممنوعة .) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبال
ارين أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشيوافق المقاول على  -ج

قد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) على أن ال تقل هذه المواد في فيما يخص هذا الع
راحة على حق صاحب العمل بتنفيذ المشار إليهما ( شريطة أن تنص هذه المواد ص شدتها عن نصوص الفقرتين

أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول  الفرعيـين أو الموردينأحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين 
يع عليها وبما يثبت أنها أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوق

 واد .مشتملة على هذه الم
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ذا من الدفعات الممنوعة إال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي  -د
كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن   حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي  باإلضافة 

 رف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة. أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي ط إلى
 م العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .يع فقراتها ساريًا ويتيبقى نص المادة أعاله بجم -هـ
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 عشر السادسلفصل ا
 التأمين 
  "Insurance  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1لمادة ) ا
 

 -يلي :يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما 
 

ل هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطًا ينص على المسؤوليات المتقابلة  يكون المقاو -
 ( . Cross Liabilitiesالتأمين )  اول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقياتلكل من صاحب العمل والمق

 
 

 المقاول :التأمين على األشغال ومعدات   –(  18/2المادة ) 
 
 

 -نهاية هذه " المادة " ما يلي :يضاف إلى 
 د المقبولة " .( من قيمة العق%115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 
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 عشرالسابع  الفصل 

 المطالبات ، الخالفات والتحكيم     
 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تعيـين مجلس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

 ي بـ ) من الشروط العامة نافذًا ( ويستعاض عنهاوالتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنته تلغى الفقرة االخيرة
 -بما يلي : 

عين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم باتفاق الفريقين مجتم يمكن انهاء تعيين أي عضو
 -) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي : يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس

محال الى المجلس  ( يومًا من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف60د )بع -أ
 ر فيه ، او للنظ

لس ( يومًا من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى المج30بعد ) -ب
شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك .  ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب

 راره ضمن هذه المدة .ثل هذه الحالة إصدار قويتعين على المجلس في م
ة االشعار بالعيوب، عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فتر  -جـ

 يض بدل االستبقاء الى النصف . ففي هذه الحالة يتم تخف
 -فات كما يلي :في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخال

 ( مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .1,5ذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن )ا .1 
 ثالثة اعضاء . ( مليون دينار ، ُيشَكل المجلس من1,5لة " )اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبو  .2 

 أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ) أ و ب ( .          
 
 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

ــادة ) ــي الم ــة االتصــال المحــددة ف ــم ( وتنتهــي ) بلغ ــد ت ــن ق ــم يك ـــ ) مــا ل ــدأ ب ــي تب ــى والت ــرة األول ( ( 1/4تلغــى الفق
 -: ويستعاض عنها بما يلي
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 -ًا وملزمًا مما لم يصبح نهائي -ت تسوية الخالف وديًا ، فإن  أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه " ما لم يكن قد تم
 -يلي : لمابواسطة التحكيم وفقًا   نهائيا  ته تتم تسوي

 

م يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم ما لتتم تسوية الخالف نهائيًا بموجب قانون التحكيم األردني النافذ ) -أ
 (.أخرى 

 تطبيق ، وتشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب ال -ب
 ( . 4/  1ءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة ) تتم إجرا -ج

 

 انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :   –(  20/8المادة ) 
 -الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي : تعدل
 ( والمتعلقة بقرار المجلس .20/4تطبيق المادة )ال يتم  -أ

ل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتص  -بح كما يلي :تعد 
ـــال  -ب ـــي المـــادة )ب ـــة التســـوية 20/5رغم ممـــا ورد ف ـــد محاول ـــى التحكـــيم بع ـــة الخـــالف ال ( يحـــق الي مـــن الفـــريقين احال

 ( . 20/5اليه في المادة )الودية وكما هو مشار 
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء . *
 الهوائية و األرضية الضوئية األلياف وابلك اصالح و مسارات في القطوعات اصالح الى وعالمشر  يهدفيهدف المشروع إلى : 

مستشفى  ومسار (الخاصة االقتصادية قبةالع منطقة وسلطة العقبة ظةمحاف) الجنوب منطقة في المنفذة و القائمة للشبكة
 شبكة برنامج ضمن(  الطلب عند)  حكومية تمؤسسا ربط يشمل كما, مستشفى الملكة رانيا العبدهللا الحكومي ومسار معان
 على)الضوئية ليافاأل  كوابل تمديد و تركيب و توريد و شراء أعمال انجاز طريق عن(, NBN) الوطني الضوئية ليافاال 

 تنفيذ الى باالضافة العمل هذا لتنفيذ الالزمة األدوات و( Accessories) الملحقات جميع و(  المواسير داخل و  األعمدة
 ما إلى األوضاع إعادة و المواسير و ملحقاتها وجميع وأغطيتها المناهل ركيبت و وشراء طمم و حفريات من) المدنية ألعمالا

 Technical المخططات و الفنية المواصفات  في مبين هو ما سبوح. الالزمة الفحوصات جراءإ مع( عليه كانت

Specifications and drawings .سابقا المنفذة يةالضوئ األلياف بشبكة 

 

 ول اتباعها :األمور الواجب على المقا
سنة  ألغراض الموافقة يجب أن تكون جديدة ويجب أن تكون سنة صنع الكوابل بنفس المقاول يقدمها التي العينات .1

 خاضعة و األنواع أجود من و   (Volume IV) العقد بوثائق المحددة اتللمواصف مطابقة تكون  أنو احالة العطاء 
 عينة من اكثر تقديم المقاول على و لذلك، مخالفة عينة أية برفض الحق له و  قناعاته و المهندس لموافقة
 .المهندس قبل من عليها الموافقة و دراستهال للمهندس

  ذلك، العمل ضرورة تطلب إذا  منها أي إلغاء أو إضافة أو استحداث وأ المواقع أو المسارات تغير العمل لصاحب حقي .2
 و لشروط وفقا ذلك لزم إذا بالخصوص لتغيريةا األوامر إصدار و تحدث التي للتغيرات األسعار دراسة حينه في سيتم و

 .العقد أحكام
 اتخاذ و  إتباعها الواجب لمواصفاتا و التعليمات  بكافة تامة دراية على يكون  أن أسعاره وضع قبل المناقص على .3

 العالقة تذا الجهات كافة من و األعمال لتنفيذ الالزمة الموافقات و العمل تصاريح على للحصول الزمة اجراءات اية
 العامة األشغال وزارة و لبلدياتا و EDCO الكهرباء توزيع شركة و  الخاصة تصاديةاالق العقبة منطقة سلطة فيها بما
 مخططات أية تامين و كفاالت او رسوم أية بتقديم يقوم أن و اإلجراءات هذه عن بنفسه يستفسر أن و  االسكان و
 قد التي الالزمة المساحية لاألعما بكافة قيامه إلى باإلضافة كلفتها غتبل مهما و الخاصة نفقته على و لذلك تلزم

 يكون  لن و ذلك جراء نفقات أية العمل صاحب يتحمل لن و نوعها و حجمها كان مهما و الجهات هذه تتطلبها
 ضمن تكلفتها تحميل عليه و نوعها، كان مهما مطالبات بأية بالمطالبة مخوال  العطاء عليه أحيل إذا فيما المناقص
 .(Unit Rates) االفرادية اسعاره
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 الى عاألوضا اعادة كفالة تقديم بضرورة تامة رايةد على يكون  أن أسعاره وضع قبل المناقص على .4
 المادة حسب و الكفالة هذه قيمة بتحديد المفوضة الوزارة انها حيث االسكان، و العامة األشغال وزارة
 تنفيذ تتطلب التي الحاالت في ذلك و تعديالته و 1986 سنةل( 24) رقم الطرق  قانون  من( 8)

 .  االفرادية اسعاره ضمن تكلفتها تحميل عليه و الوزارة، لهذه ابعةالت االرصفة او الشوارع ضمن اعمال
 العادة الالزمة الكفاالت و باالجراءات تامة دراية على يكون  أن أسعاره وضع قبل المناقص على .5

 قيمة بتحديد المفوضة الجهة انها حيث ، الخاصة االقتصادية العقبة منطقة سلطة في األوضاع
 .  االفرادية اسعاره ضمن تكلفتها حميلت عليه و الكفاالت،

 العمل صاحب إلى تسليمها يتم حتى مسؤوليته من بانجازها المقاول يقوم التي األعمال تعتبر  .6
 .رسميا

 يتحمل ذلك بخالف و األخرى  للجهات التابعة الممتلكات و الشبكات على الحفاظ المقاول على يجب .7
 الشبكات بهذه يلحق قد ضرر أي على المترتبة المالية و انونيةالق و اإلجرائية المسؤوليات المقاول

 و المالية الغرامات تحمل أو/  و الضرر إصالح فيها بما مستخدميه أو المقاول أعمال عن الناتجة و
 .لذلك نتيجة هغير  و العمل بصاحب تلحق قد أضرار أية و عاتالتب من غيرها

 مع التام وبالتنسيق  EDCO الكهرباء توزيع بشركة الخاصة الفنية والتعليمات بالشروط االلتزام  .8
 .الفنية المواصفات و الشروط من Annex J الملحق في موضح هو كما و العمل صاحب

 االتفاق و التنسيق فعليه ، يوميا المقررة الساعات عن تزيد يةإضاف ساعات بالعمل المقاول رغب اذا .9
 .افياإلض للعمل المقررة بالبدالت لتزاماال  و العمل صاحب و الكهرباء شركة مع

 الكوابل تركيب على الموافقة اخذ لغايات  EDCO الكهرباء لشركة المخططات تقديم المقاول على .10
 .الشركة متطلبات حسب و التدقيق لغايات ذلك و بالتركيب المباشرة قبل األعمدة على

 متسل شهادة تاريخ من سنوات عشر لمدة العدل كاتب لدى منظم خطي تعهد تقديم المقاول على .11
 مرورها  الحقا ثبت و بتنفيذها قام التي األرضية الخطوط مسارات بتعديل التزامه يتضمن األشغال
 . ذلك على تترتب التي القانونية و المالية التبعات ةكاف بتحمل والتزامه الغير أراضي قطع ضمن

لكشف عن المناهل وا  األعمال هذه كلفة فان قائمة هلمنا على الوصل أو الدخول أو العمل حال في .12
الناتجة خالل  اضرار أي إصالح و األوضاع إعادة واسمنت  \بالط  أسفلتالمطمورة  أو المغطاة 

 إلى مطالبات أية تقديم له يحق ال و نفقته على و المقاول يةمسؤول من تعتبر عملية الكشف 
 سالمة من لتاكدا تتضمن المقاول مسؤولية ان كما.وصالخص بهذا نوعها كان مهما و العمل صاحب
 تمديد و المواسير تنظيف و الالزمة االجراءات اتخاذ و الكوابل، سحب لغايات سابقا المنفذة المواسير
 اية تقديم له اليحق و. السحب يةعمل خالل الكيبل سالمة لضمان  األمر لزم ذاا البالستيكية الحبال
 .الخصوص ابهذ العمل لصاحب مطالبة

 تعليق لغايات العمل أماكن و األعمدة مواقع إلى المؤدية الطرق  تامين عن مسئوال المقاول يعتبر .13
 على و لذلك تلزم آليات أو تمعدا أية تامين عليه و المطلوب، بالشكل العمل تنفيذ و الكوابل

 .الخاصة تهنفق و مسؤوليته
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 كوابل بأعمال قةالمتعل و الفنية المواصفات في ليهاع المنصوص االختبارات إجراء المقاول على .14
 . الجديدة المواقع ربط أو القطوعات أصالح أعمال من االنتهاء بعد الضوئية األلياف

 
قيام بتخزيينها  بشكل صحيح لحين استالمها صالحة لالستعمال التي يتم فكها بالموقع والعلى المقاول الحفاظ على المواد ال.  15

 عند اللزوم وذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف . يتها لالستخدام , واعادة استخدامهابما يضمن صالح

وال  ب متطلبـات الصـيانة للشـبكةحسـ   او تخفيضها  ان الكميات الواردة في جدول الكميات هي كميات تقديرية ويمكن زيادتها  16
 .مواد  ة أي مسؤولية قانونية او مادية ناتجة عن عدم استخدام أيتتحمل الوزار 

مسـؤولية اصـالح أي  المقـاول يوم من تـاريخ اإلحالـة حيـث يتحمـل  30مواد الالزمة للعمل خالل تامين ال يجب على المقاول  17
 . و الربط  بشكل مؤقت حتى اذا تطلب ذلك اصالح االعطال ا ه الخاصةوعلى نفقت عطل نتيجة تأخر وصول المواد المطلوبة

بعد االحالة  )الذي التزم بها المقاول اثناء تقييم العروض(  مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبةاذا تبين ان المواد الموردة غير  18
اذا تطلـب االمـر اجـراء اصـالح االعطـال  بشـكل الخدمـة و يتحمل المقاول  المسؤولية القانونيـة والماديـة المترتبـة علـى انقطـاع 

 .مؤقت  يجب عليه اجراء ذلك وعلى نفقته الخاصة  

 .السالمة العامة وعلى نفقة المقاول  بأدواتقبل صاحب العمل  المسمى مناالشراف قاول تامين فريق على الم 19

وحسـب تعليمـات لك اقتـراح المسـار الجديـد على المقاول اصدار اية تصاريح تلزم عمل مسار جديد او نقل أي مسـار قـائم وكـذ 20
 .ندس المه

 
 التجهيزات المطلوبة الستخدامات جهاز اإلشراف :

 اإلشرافعلى المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم ما يلي وذلك لغايات استعمال جهاز واًل: أ
 انتهاء اعمال العطاء :تها الى المقاول بعد على ان تعود ملكي  وطيلة فترة تنفيذ المشروع

 ما يلي:على مكتب ال  بحيث يحتوي  ( مترا مربعامائة ال تقل عن) ةوبمساح في العقبة(  1عدد )مكتب  -1

 1عدد/معيشة وغرفة  1اجتماعات عدد/ ةوغرف 1مكتب عدد/ ةغرف -أ
 .1عدد ومطبخ  1مام عدد/ح -ب
 يكرسي مكتب وكراس مع  1عدد  سمx 75 150قياس  ةمكتب خشبي بطاولةمكتب ال ةتزويد غرف -ت

تكييف  أجهزة إلى باإلضافةسم x 100 200ولوح لتعليق المخططات قياس 3عدد/ صناعي جلد
 .الغرف لكافة وتدفئه

 صناعي سم مع كراسي جلدx 100 200اجتماعات خشبيه قياس  ةبطاول المكتب تزويد  -ث
 4عدد/

 احدةقدم وغاز عين و  14تزويد المطبخ بثالجة قياس  -ج

وثالث  1مقعد واحد عدد/ 1مقعدين عدد / 1بكنب ثالث مقاعد عدد/ المعيشة غرفة تزويد  -ح
 .HDبوصة وجهاز ريسيفر LED 32 تلفازوشاشة  مستلزماتهمو 1طربيزات وطاولة عدد /

 و ماء ساخن مع كافة مستلزماته. Showerو  عربي وافرنجي .w.cتزويد المكتب بحمام  -و



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

 ةالكهربائي ةوالطاق و تأمينه بالعبوات الالزمة  cooler ه الشربتزويد المكتب بمصدر لميا -د
 و كل ما يترتب عليها من مصاريف. ونظام تصريف صحي ةواالنار 

قبل  اأو من يمثله وزارةيع األثاث و األجهزة في المكتب جديدة و غير مستعملة و يجب التنسيق مع الثانيًا:  جم
 اختيار الموقع أو تأثيثه.

ع المصاريف المترتبة على استئجار و تأثيث و إدامة و خدمة مكتب جهاز اإلشراف و كل ما يلزم لها من ثالثًا: جمي
 ولن يتم دفع بدل أجور شهرية  محمله على أسعار المواد المقدمة ا مسؤولية المقاول و يجب ان تكون كلفته

. 

 
 
 نظام توكيد الجودة ) إن كان مطلوبًا ( .  –(  9/  4المادة )  *
 ير مطلوبغ

 
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.  –(  20/ 4المادة )  *

 ال يقدم صاحب العمل أي معدات أو مواد.
 
 –مباشرة العمل   –(  1/  8المادة )  *

يوما مـن تـاريخ توقيـع االتفاقيـة أو تـاريخ المباشـرة كمـا يـتم تحديـده بموجـب ( 15)خالل تاريخ المباشرة يجب ان يكون 
 .يصدره صاحب العمل بالخصوصكتاب 

 

 .  العقدكما هو محدد في 
 

 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )  *
 .  كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة

 تعويضات التأخير .  –(  7/  8)  ادةالم *
 و ملحق عرض المناقصة و يشمل: RFPكما هو محدد في الـ  

الكوابـل و نقـل بعـض مسـارات كوابـل االليـاف الضـوئية دنية وأعمـال إصـالح قطوعـات التأخير في إنجاز أعمال إصالح األعمال الم
 .الهوائية القائمة  و المنفذة في منطقة الشمال 
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 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

متطلبات  وحسب (والجمعة  الخميس األربعاء، ، الثالثاء ، االثنين ، األحد ، السبت. )  تعدل ساعات العمل اليومي لتصبح 
  ءاتفاقية مستوى الخدمة المرفقة في وثائق العطا

 
 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *

 

 التزامات عامة : -أ
 التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع .العمل على  -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2
 المياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .تصريف مياه الفيضان و  -3
باقتالعـه وإعـادة  المحافظة علـى األشـجار والمـروج والسـياجات بشـكل مالئـم ، وزرع بـديل لمـا لـم يصـرح لـه -4

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .
مقـاول أن يقـوم باالتصـال معـه ، وعمـل في حالـة وجـوب إنشـاء سـقالة علـى ملـك أحـد المجـاورين ، فعلـى ال -5

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 
 

 ط وإدارة العمل :ضب -ب

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع . -1 
 وغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير .أن يقوم بأخذ الصور الفوت -2

  بأول .في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالً  -3

أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مـع  -4
 المهندس عليه .

في حالة رفض المهنـدس أو مسـاعد المهنـدس لمـادة أو عمـل مـا فيجـب علـى المقـاول قبـل البـدء بتصـحيح  -5
 إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ  الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح

 
السـالمة العامـة )شـروط وتعليمــات يجـب علـى جميـع الفنيـين و العمــال مـن كـادر المقـاول االلتـزام بــإجراءات   -6

السالمة العامـة فـي الموقـع واسـتخدام معـدات السـالمة المعمـول بهـا لـدى شـركات الكهربـاء , وزارة األشـغال 
, البلــديات ( اثنــاء تنفيــذ العمــل, وكــل فنــي أو مســتخدم مــن قبــل المقــاول ال يتقيــد بهــذه الشــروط  العامــة

 يمثله منعه من العمل و اعتباره متغيبًا.   والتعليمات  فإنه يحق لصاحب العمل أو من
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 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 الممارسة الجيدة: -1
د وصــــف كامــــل لمــــادة أو منــــتج أو مصــــنعية ، فإنــــه مــــن المفهــــوم أن تكــــون تلــــك إذا لــــم يكــــن قــــد حــــد

منطقيــــًا لممارســــات  مضــــامينهالمــــادة أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنتج مــــن 
التنفيـــذ الجيــــدة  ، بمــــا فــــي ذلــــك نصــــوص البنـــود والمواصــــفات العامــــة والمواصــــفات القياســــية المعمــــول 

 بها .
 القياسية :المواصفات  -2

( أو غيرها فإنه يجب على المقاول  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 
 تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.تقديم شهادة المنشأ التي 

 

 المواصفات المقيدة  : -3
فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك  إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات

 المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية : -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها 

احية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها مخططات مس
 أو تشغيلها .

 

 لمحلية :استخدام األيدي العاملة ا -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1
استخدام عمالة وافدة  في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز -أ

 بموافقة وزارة العمل المسبقة .
نت األسباب وعلى أن عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كا   -ب

 يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .
ة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع إذا تبين لصاحب العمل أن  المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاج -ج

تقريرًا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه 
ر ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية األمو 

 -ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :
 وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا  معالي

 وعضوية السادة 
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 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 
   مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

 نقيب  المهندسين 
 نقيب المقاولين

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
 

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيينيتم مراعاة  - 
أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو  يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة - 

 باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
يجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولين وفـــي حالـــة تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولين غيـــر أردنيــــين ف -

ـــة أردنيـــة ال تقـــل نســـبتها عـــن ) ـــة المـــاهرة المطلوبـــة والمقـــدرة %70بتشـــغيل عمال ( مـــن مجمـــوع العمال
يرًا حقيقيــــًا بموافقــــة وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد مــــن تقــــد

 العمال األجانب العاديـين غير المهرة .
 

 الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء على  -3
شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من  واعتباره جزءا" من 1990( لسنة 6رقم )

 قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
 على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها إنذار المقاول المخالف خطياً  -أ

 ( سبعة أيام .7)
 مخالفة المستخدمة في المشروع.فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية ال -ب

 

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني  -4
 ني بحدها األدنى .األرد

 

 على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال . -5
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 المقاول من مطلوبة معلومات
 (الكادر الفني المطلوب من المقاول)

 
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *
، وبحيـث  اثناء فتـرة اصـالح القطوعـات و/او نقـل المسـاراتجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ال يؤمنيتعين على المقاول أن  

طيلة مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديـه المـؤهالت والخبـرات المدونـة أدنـاه يكون الجهاز متفرغًا للعمل في الموقع 
العطـاء وعلـى المقـاول اخـذ موافقـة للمشـروع موضـوع في مجال اإلشراف أو التنفيـذ أو كليهمـا علـى مشـاريع مماثلـة 

مـن أفـراد الجهـاز أي فـرد  بتـأمينالمهندس وصاحب العمل على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عـدم قيـام المقـاول 
مــن اســتحقاقات المقــاول كــل مــنهم  صــنفالمبينــة ازاء   المطلــوب والمحــدد أدنــاه يحــق لصــاحب العمــل حســم المبــالغ 

 :لحين تصويب الوضع الخصوص هذاراها مناسبة باضافة الى أي اجراءت اخرى ي
  
 

األليـاف الضـوئية و  سـنوات فـي مجـال االتصـاالت و كوابـل خمـس( بخبرة متخصصـة ال تقـل عـن 1مهندس عدد ) -1
و تعليـق كوابـل األليـاف  ADSSبناها التحتيـة و تصـميم و تنفيـذ و بنـاء شـبكات كوابـل األليـاف الضـوئية الهوائيـة 

الكهربائية، و خاصة األعمـدة ذوات الجهـد الكهربـائي المتوسـط و المـنخفض ضـمن شـبكات  الضوئية على األعمدة
أثنـاء تنفيـذ  تغيـب المهنـدس فـي حـالعن كل يـوم عمـل  دينار 100م سيتم حسحية )مشروع واحد على األقل(  . 

 (.أعمال القطوعات و ربط أي موقع جديد بشبكة األلياف الضوئية و طيلة فترة المشروع

 

(   ذي خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات فــي مجــال االتصــاالت و بنــاء شــبكات كوابــل األليــاف 2ؤهــل عــدد )فنــي م -2
و ملحقاتها على  ADSSالخاصة بها و في تعليق كوابل األلياف الضوئية الهوائية  الضوئية و انشاء البنية التحتية

سـيتم لحـيم و فحـص هـذه الكوابـل. األعمدة الكهربائيـة ذوات الجهـد المتوسـط و المـنخفض ضـمن شـبكات حيـة و ت
موقـع جديـد أثناء تنفيذ أعمال القطوعات و ربط أي  ينالفني احد تغيب في حالعن كل يوم عمل  دينار 150حسم 

 (.بشبكة األلياف الضوئية و طيلة فترة المشروع
وضـوع العطـاء ال تقـل ( وبخبرة مماثلة لألعمـال المدنيـة للمشـروع م1مراقبًا فنيًا بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد) -3

تغيـب  فـي حـالعن كل يـوم عمـل  دينار 70, سيتم حسم  ( سنوات في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما5عن )
 .(أثناء تنفيذ أعمال القطوعات و ربط أي موقع جديد بشبكة األلياف الضوئية و طيلة فترة المشروعمراقب ال
 دينـار 50سـيتم حسـم ( سـنوات. 5موضوع العطاء ال تقـل عـن )و بخبرة مماثلة ألعمال المشروع  (1مساح عدد ) -4

أي موقــع جديــد بشــبكة األليــاف  أثنــاء تنفيــذ أعمــال القطوعــات و ربــطتغيــب المســاح  فــي حــالعــن كــل يــوم عمــل 
  (.الضوئية و طيلة فترة المشروع
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مة العامـة )شـروط وتعليمـات السـالمة مالحظة : يجب على جميع الفنيين و العمال من كادر المقاول االلتـزام بـإجراءات السـال
غال العامة , البلديات ( العامة في الموقع واستخدام معدات السالمة المعمول بها لدى شركات الكهرباء , وزارة األش

اثناء تنفيذ العمل, وكـل فنـي أو مسـتخدم مـن قبـل المقـاول ال يتقيـد بهـذه الشـروط والتعليمـات  فإنـه يحـق لصـاحب 
 له منعه من العمل و اعتباره متغيبًا.  العمل أو من يمث

 
 
 ( . Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

 
لضمان أي عيوب تنجم عن  كفالة عدلية لصالح صاحب العمل وفقا للنموذج المرفقالعطاء تقديم  يتعين على المقاول الذي يحال عليه

لمدة سنة واحدة من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة التصنيع لكافة الكوابل و الوصالت و ملحقاتهما المشمولة و

و الوصالت و ملحقاتهما التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من الكوابل 

 البديلة محلياً أو أجنبياً .
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 انات لبيج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات وا

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 لحق عرض المناقصةم -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 ضو واحد  (نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بع -5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بثالثة أعضاء ( -6ج
 نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ -7ج
 ج كفالة إصالح العيوب موذن -8ج
  دفعة المقدمةنموذج كفالة ال -9ج
 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال -10ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 زامات المقاولنموذج الت -12ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -13ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة -14ج
 يعتصننموذج ضمان عيوب ال   -15ج
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   1ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 ...................................................... ...........................................  المشروع:
 :العطاء رقم

  
إلى السادة ) صاحب العمل(: 

.......................................................................................................................... 
العقد ، والمواصفات والمخططات  ،  لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط

ألرقام: وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات ا
متعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ ............................ ال
ا وإصالح أية عيوب فيها وفقًا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل األشغال وإنجازها وتسليمه
 آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد ............................ أو أي مبلغ مبلغ إجمالي وقدره: .....

 

ط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شرو 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

ن يبقى العرض ملزمًا لنا ، ويمكنكم ( يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأ90ة )نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمد
صة يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأن  ملحق عرض المناق

 عرض المناقصة " .
 

شـر العمـل ( مـن شـروط العقـد ، وأن نبا4/2جـب المـادة )نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضـمان األداء المطلـوب بمو 
 مدة اإلنجاز " .بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خالل 

هذا مع " كتـاب القبـول أو  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإن  " كتاب عرض المناقصة "
 الذي تصدرونه يعتبر عقدًا ملزمًا فيما بيننا . قرار اإلحالة "

 روض التي تقدم إليكم .ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من الع

 .............................حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: ..

 .ناقص: .......................................... شاهد: ......................................................الم توقيع
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   2ج
 ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 
 الهوائية و األرضية الضوئية ألليافا لكواب اصالح و مسارات في القطوعات اصالح بمشروع الخاص:  المشـروع

ومسار ( الخاصة االقتصادية العقبة منطقة وسلطة العقبة محافظة) الجنوب منطقة في المنفذة و القائمة لشبكةل
 ضمن(  الطلب عند)  حكومية مؤسسات ربط يشمل كما,لحكومي ومسار مستشفى الملكة رانيا العبدهللا ا مستشفى معان

 (.NBN) الوطني الضوئية افااللي شبكة برنامج
 

 .(   2019  //  هـ     )   : العطاء رقم
 
 

 التحديدات رقم المادة البيان
 اسم صاحب العمل :

 عنوانه:
1/1/2/2 
 1/3و

 يادةاالقتصاد الرقمي والر وزارة 
 الدوار الثامن -11191عمان 

 9903ص.ب 

 اسم المهندس:
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

   وخمسمائة دينار  سبعة آالف (  7500) التعليمات المناقصة  كفالة

األعمال المنجزة و ( من قيمة  %5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

 المحددة في العقد
( يومًا تقويميًا من تاريخ أمر  730)   1/1/3/3 نجاز لألشغالمدة اإل 

إلصالح القطوعات التي تطرأ على المباشرة 

أو إنشاء مسارات كوابل و نقل و  لشبكةا

 .هوائية و أرضية
من تاريخ تسلم ( يومًا تقويميًا 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

 األشغال
ق الدخول إلى المدة التي سيمنح فيها المقاول ح

 الموقع 
  ال يوجد 1 /2
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الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

ًا ،وتعتبر هذه الفترة ( يوم15)خالل   1 /8
 مشمولة ضمن مدة اإلنجاز

 ( يوماً 28) 10/1  الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال 
 من تاريخ المباشرة( يومًا 14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 

 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 2 /4 ضمــان األداء
 يوجد ال  14/2 قيمة الدفعة المقدمة

 مجلس من عضو واحد 20/2 جلس فض  الخالفاتتشكيل م
 المباشرة تاريخ من يوماً ( 60) خالل 20/2 فترة تعيـين مجلس فض  الخالفات

 ة الدفعة( من قيم%10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 ( من " قيمة العقد المقبولة"%5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

 دينار لكل حادثعشرة ااّلف ( 10000) 18/3 لطرف الثالثالحد األدنى لقيمة التأمين ضد ا
 مهما بلغ عدد الحوادث منفرد 

الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات في 
 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

 جمعية المحكمين األردنيين 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4 /1 القانون الذي يحكم العقد
 العربيةاللغة  4 /1 لمعتمدة في العقداللغة ا
 اللغة العربية 4 /1 التصاللغة ا

متطلبات العطاء هو اجراء اصالح   5 /6 مدة العمل اليومي واألسبوعي
القطوعات على مدار الساعة طيلة أيام 

في  ال  Annex Iلبات لتحقيق متطاألسبوع 

RFP  
النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 

 جدولا لم ترد في الاالحتياطي الذي يتم صرفه " إذ
 ال يوجد   ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 في األشغال الدائمة

تدفع قيمة كل عمل بعد انجازه و تسليمه    14/6 ة المرحليةالحد األدنى لقيمة الدفع
 .لصاحب العمل

د خلف األطراف عنطة تعيـين المحكمين في حالة تسل
 التعيـين .

 يوجد ال 20/6

 يوجد ال 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
 يوجد ال 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 تعويضات التأخير المحددة فييتم تطبيق    7 /8 قيمة تعويضات التأخير

Annex I  الـــ منRFP   عن كل يوم
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ن المدد المحددة إلنجاز تأخير يزيد ع
 ال.األعم

ال يوجد حد اقصى و سيتم تطبيق ما ورد في  7 /8 صى لقيمة تعويضات التأخيرالحد األق
جداول تعويضات التاخير و الموضحة في ال 

Annex I  من الRFP 
  ال يوجد   14/7 ت أسعار تبديل العمال

  ال يوجد   13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف
 ( سنوياً %9) 14/8 فقات التمويل (القانونية ) ن نسبة الفائدة

 غير مطلوب          9 /4 نظام توكيد الجودة
  

  ال يوجد   8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول
مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 

 الخاصة به
(1/1/3/3) 

 كل يوم تأخيرقيمة تعويضات التأخير ل

   قسم
   قسم
   قسم

 

 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8لخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشف المواد
  

 ال يوجد
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   3ج
 كفالة المناقصةنموذج   

Form of Tender Guarantee 
 

 ء رقم:................................................................... العطا....................المشروع:....
أن  المناقص إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا 

اله استجابة لدعوة العطاء ناقصة للمشروع المنوه عنه أععرض للم.... سيتقدم بشركة : ..................................
 ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإن  مصرفنا :

بلغ : ع لكم معة عنه أن يدف.................................... يكفل بتعهد ال رجبنك ......................
 .................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :.....................

 

وض أو قبــل انقضــاء أن  المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام بســحب عرضــه بعــد انقضــاء آخــر موعــد لتقــديم العــر  -أ
 ، أو  ( يوماً  90صالحية العرض المحددة بـ ) 

 ( من شروط العقد ، أو 1/6نه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة ) تم بإحالة العطاء عليه ، ولكم قد قمأنك -ب
 ( من شروط العقد. 4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) -ج

 

تها إلينا ، كما أن  هذه الكفالة ( يومًا ويتعين إعاد90الغة )الة البة صالحية الكفوعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مد
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .

 
 توقيع الكفيل/البنك : .............................................

 
 : ............................................. ـعالمفوض بالتوقيـ

 
 .................................: ............ ــــخ ـــــــــــــــــــلتاريــا
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 
 

 
 .....طاء رقم:.............................................الع          المشروع:.........................................

 
 

...................... من شهر ................................... .......تفاقية في هذا اليوم .......هذه اال  حررت
 ...............لسنة
 بين      

" الفريق ........................................ على اعتباره صاحب العمل: .........................................
 ول"األ 
 و     

........................................................................على اعتباره " الفريق المقاول : ..............
 الثاني"

 .........ال المشروع: .........................................لما كان صاحب العمل راغبًا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغ
..........................................................................................................................

... 
إنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقًا ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال و 

 قد ،لشروط الع
 

 -بين الفريقين على ما يلي : االتفاق فقد تم
 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد . -1
بهذه ها وتفسيرها لعقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتتعتبر الوثائق المدرجة تاليًا  " وثائق ا -2

 ورة:الص
  " كتاب القبول "  -أ
  عرض المناقصة   كتاب -ب
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 مالحق المناقصة ذات األرقام: ........................................................................... -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 اول األخرى ( .ات والجدجداول الكمي والجداول المسع رة )  -ز

 
 

 العقد المقبولة: ..........................................................................................." قيمة  -3
 .............................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

المستحقة للمقاول وفقًا للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها  الغء قيام صاحب العمل بدفع المبإزا -4
 وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام العقد .

 
إلى أن يدفع صاحب العمل بشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد إزاء قيام المقاول بتنفيذ األ -5

 ب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .المقاول قيمة العقد بموج
 

ًا للقوانين وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفق
 المعمول بها .

 
 

 صاحب العمل ( األول ) الفريق      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

 ...التوقيع:......................................          ....................................التوقيع: ..

 ....م: .....................................االس          االسم: .......................................
 .الوظيفة:.......................................          ..................................... الوظيفة:

 ..وقد شهد على ذلك:...........................          وقد شهد على ذلك:...........................
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد (مجلس بعضو  )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ................المشروع: ......................................................................................... وصف

 .................................. عنوانه: .......................................العمل : ....................... صاحب

 ....عنوانه: ...............................................  ......المقــــاول:.............................................

 ...............................................نوانه: ............  ععضو المجلس:.....................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض  لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد "
" ، فإن  كال من صاحب العمل والمقاول وعضو  DAB يد ، ويسمى أيضًا " المجلس "العضو الوح ت " ، ليكون الخالفا

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :
 

 خال التعديالت التالية عليها: تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إد -1

.................................................................................................................. 
 

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 18) البندعماًل بأحكام  -2
 -ي :النحو التال

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ  
 ت األخرى .ليها النفقامضافًا إ   -ب 
( من شروط اتفاقية  17)  البندب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام إزاء قيام صاح -3

 كمسوٍ  للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية . فض الخالفات ، فإن  عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس"
 
لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا مل والمقاولهد صاحب العيتع -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
 
 ه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني .إن  هذ -5

 

 لعملصاحب ا    لالمقاو    سعضو المجل
 وقد شهد على ذلك .
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ........................................................وصف المشروع: .......................................
 ............................................  عنوانه: العمل : .......................................... صاحب

 ........................عنوانه: .................... ........................المقــــاول:........................
 ............................. عنوانه: ............................................المجلس:.............. عضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين بتعيـين عضو " مجلس فض العقد" وكونهما يرغبان مجتمعام " اتفاقية قاما بإبر  لما كان صاحب العمل والمقاول قد

الخالفات " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلون " المجلس" فإن  كاًل من صاحب العمل والمقاول وعضو 
 -ما يلي :المجلس، قد اتفقوا على 

ية ، مع إدخال التعديالت التال ة فض الخالفاتًا التفاقيتعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروط -1
 عليها:...................................................................................................

ض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس ( من شروط اتفاقية ف18) البندعماًل بأحكام  -2
 -تالي:ى النحو العل
 م كمياومات.)        ( دينار عن كل يو    -أ   

 مضافًا إليها النفقات األخرى .   -ب    
اتفاقية ( من شروط  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام  -3

ين للخالفات وفأعضاء المجلس بمهامه مع فض الخالفات ، فإن  عضو المجلس يتعهد بأن يقوم  قًا اآلخرين كمسو 
 ألحكام هذه االتفاقية .

 

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4
 الخالفات .تفاقية فض ( من شروط ا17) البنداألخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المياومات والنفقات 

 ...................... رئيسًا للمجلس .يعتبر عضو المجلس ......... -5
 إن  هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -6

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   
 على ذلك .وقد شهد 
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
على ان يباشر المجلس مهامه خالل ًا من تاريخ مباشرة العمل ، ( يوم60خالل ) مجلسأعضاء ال يسمى عضو أو -1

 ( يومًا من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .60)
( يوم من تاريخ 28وذلك خالل مدة ) باالتفاق بين الفريقين ، يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس -2

طلب أي من الفريقين تمديدها شهادة تسلم األشغال  ما لم يالتعيين عند صدور  تنقضي مدةإشعارهم بذلك ,كما 
 ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف .  

 ررة.عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون أسباب مب يجوز لفريقي التعاقد ال -3
اء مهمته محايدًا ومستقاًل عن الفريقين ، وأن يفصح عند س أن يكون وأن يبقى أثناء أدتعين على عضو المجلي -4

 تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت الحق إذا أصبح
ة أي فريق إال  بإطالع وموافق له تقديم النصح إلىوال يجوز على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، 

 الفريق اآلخر .
أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن  يتعين على عضو المجلس -5

بمهمته أو  خر القيامموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آال يصرح عن أي من مضامينها إال  ب
 ال  بموافقة الفريقين .أية خبرة قانونية أو فنية إ أن يطلب

أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض  يتعين على عضو المجلس -6
 مه  الفريق اآلخر . قضيته وتقديم ردوده على ما يقد

 إذا أمكن إثبات أن فعل قام به أو أمر أغفله إال  عن أي إدعاء بشأن  ل مسؤوالً في أي حا ال يعتبر عضو المجلس -7
 ما قام به ناتج عن سوء نية .

للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع ُيدعى  -8
( ستين  60ارة وأخرى على )يد المدة بين كل زيحيث ال تز يحددهما ،  ب إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين

 مًا وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . يو 
( ، ويكون متمتعًا بالصالحية الكاملة أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم  يتعين على عضو المجلس -9

عد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا التقيد بأية إجراءات أو قوا يراه مناسبًا ، دون تماع كما لعقد جلسات االس
  -السياق بالصالحيات التالية :

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، -أ
 عرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ،أن يستعمل م -ب
 يرتأيه .تخاذ القرار باالسلوب الذي واالمور المطلوبة ال الوقائع  أن يبادر للتحقق من -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ، -د
 الف ،أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخ -هـ
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سات االستماع ، وله وممثليه ، لحضور جلحب العمل أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصا -و
في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه  أن يستمر

 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
 سضاء المجلية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعالتنازل عن االتفاق ال يجوز لعضو المجلس -10

 وا ( .اآلخرين ) إن وجد
 كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به . عى عضو المجلسيراعى أن ال يستد -11
دة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحد يحق لعضو المجلس -12

 ًا .( يوم 28 إشعارًا بذلك مدته )
طالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى المقاول عن  الدفع مقابل المإذا تخلف  -13

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . عضو المجلس
أو موتـه وفـي حالـة اسـتقالته يومًا .  (28أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  يمكن لعضو المجلس -14

مه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد، فإنه يتعين علـى أو عجزه عن أداء مها
 .( يومًا من تاريخ انقطاعه14الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )

ات قين ، ولغة التداول في الجلس) األعضاء( والفري ضو المجلسيتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك ع -15
 باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .

( يومًا 56ذلك خالل فترة ال تتعدى )يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه و  -16
 ة ( ويكون  القرار:فاق مع الطرفين على هذه المده ) ما لم يتم االتخالف  إليمن تاريخ إحالة ال

 و خطيًا,  -
 باإلجماع أو باألغلبية, و -
 يجب أن يكون مسببًا, و -
 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه الشروط . - 

 رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.ويتم إصدار القرار من قبل 
بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير  ( المتعلقة4حكام البند رقم )بنقض أي من أ لمجلسقام عضو اإذا  -17

مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن 
 ة أو غير فاعلة.صبحت باطلالنقض أن  قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أذلك 

 -و التالي :تدفع أتعاب الحكم على النح -18
 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، -
 هاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،مضافًا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات ال -
 لمهامه ، ة أداء عضو المجلسمات ثابتًا طيلة مددل المياو يتبقى ب -
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( يومًا من تاريخ تسلمه 28بدل أتعابه ونفقاته خالل ) يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس -
للمقاول عن طريق مطالبات منها  ( %50المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )

 .  ولمها المقاالدفع الشهرية التييقد
 -عضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي :" المجلس" مشكاًل من ثالثة ااذا كان  -19

 على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و .أ
ة االعضاء ار بأغلبيللتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القر انه سوف يبذل قصارى جهده  .ب

 الف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، وجوز لهم الطلب من العضو المخوالذين ي
      ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين 

  -: االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار
 قيامهم بذلك ، أو  ن صاحب العمل او المقاول علىما لم يعترض اي م -1   
ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين  -2   

 بعدم اتخاذ قرار .
أو رر غيابه بدون عذر س الذي تكالستبعاد عضو المجل  والقانونيةاذ اإلجراءات العقدية يحق للرئيس اتخ -3
 تبرير 

ف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في إذا نشأ أي خال -20
 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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 ( نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ
Performance Guarantee 

 

 
 .......................................................................................لى السادة: ................إ
 

 ....................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ..................................
 
 ...............................................................مقاول......................فل بكفالة مالية ، القد ك 

.................................................................................................................... 
 (/       بخصوص العطاء رقم )  

 
 ............... بمبلغ : ) ......................( دينار أردني ...........................المتعلق بمشروع: .

 

اردة في وثائق عقد المقاولة ................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الو 
زء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو منكم المبلغ المذكور أو أي جرد ورود أول طلب خطي بمج –كم ، وأننا نتعهد بأن ندفع ل

 –شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن  المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد  -
 .ء الدفع نظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراوذلك بصرف ال

 
رها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ سارية المفعول من تاريخ صدو  وتبقى هذه الكفالة

تمديدها بناء" على طلب صاحب ................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو 
 العمل 

 .............صرف: ...توقيع الكفيل / م
 ....بالتوقيع: .................المفوض 

.........التاريـــــخ : ...................  



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية  2019ه  /  /22رقم : 

   2019تشرين أول 

  قتصادية الخاصةقتصادية الخاصةلعقبة االلعقبة االسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

اصالح القطوعات في مسارات و اصالح اسم العطاء/ 
ضية و الهوائية للشبكة كوابل األلياف الضوئية األر 

 مة و المنفذة في منطقة الجنوبالقائ

 

   8ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 .............................................................................إلى السادة: .......................
 .................................................................................رنا إعالمكم بأن مصرفنا : ..يس

 .................................................................................., المقاول: قد كفل بكفالة مالية
................................................................................................................ 

 بخصوص العطاء رقم )     /    (
 ) ...........................( دينار أردني  المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ :

أعمال ل لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص وذلك ضمانًا اللتزام المقاو ...................................
 والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة . تاإلصالحا

 

المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  المبلغ –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص  لطلب بأن  المقاول قد رفض أواألسباب الداعية لهذا امع ذكر تحفظ أو شرط 

أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول 
 على إجراء الدفع .

 

ب العقد وقيام المقاول م النهائي لألشغال بموجن التسلتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحيو 
 ل النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .بإكما

 
 مصرف: ................ توقيع الكفيل/

 .............المفوض بالتوقيع: ........
 ..................ــــخ : ..ــــــــــــــــــــالتاريـ
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 ذج  كفالة الدفعة المقدمةنمو 

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
 إلى السادة: .............................................................................................................

 
 ......................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ........

 
 بمبلغ : ).......................( دينار أردني ...........................................................................

 
. الخاص بمشروع .............................كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ........... وذلك مقابل
.............................................. بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط ............
 العطاء .

 

ك بصرف النظر ، وذل ور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكموإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذك
 اض أو تحفظ يبديه المقاول .عن أي اعتر 

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائيًا 
 مل .لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكا

 
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ................

 .....ع: ................ــقيبالتو  المفوض

 خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 10ج
 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

 
 

 ..............................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ..............
.................................................................................................................... 

 ....................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ................................
................................................................................................................... 

 ينارًا أردنياً بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ) .............................. ( د
 ...........................................ي عن مشروع إنشاء ..........األولوذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم 

 موضوع العطاء رقم ...............................................................................................
 ةلمملكة األردنيا.................. وحكومة .....مة ..............................................وبهذا فإننا نبرئ ذ

المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع  الهاشمية من
 ............................................... حب العملصا تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى

معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منا  يومًا من تاريخ هذه المخالصةخالل فترة اربعة وثمانون 
نكون قد أسقطنا  .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة

كومة المملكة األردنية ........................ وح.صاحب العملا بحيث تبرأ ذمة قيمتهحقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها و 
للمشروع , و يستثنى من ذلك أي  األوليالهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم 

 (.13/8( و )13/7ين )أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتمبالغ تتعلق بتعديل 
  

 ......................تحريرًا في ............... وعليه نوقع
 اسم المقاول : .............................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

 .لمفوض بالتوقيع: .................................توقيع ا
 
 
 لخاتم:ا
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 11ج
 ) اإلبراء(لمخالصة انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

  : ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
.......................................................................................................................... 

 :..........................................................................نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه نقر 
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 ................. ( دينارًا أردنياً ..................................... مبلغ ) .....بأننا قبضنا من .........................

 

للعقد ، وذلك عن   ( من الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11ية بموجب أحكام المواد ) وذلك قيمة الدفعة الختام
 ......................................................مشروع إنشاء : ...................................................

 

 ............................................................................................موضوع العطاء رقم : ........
 

تقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا ب
 .. برئ ذمة .........................نا نوبهذا فإن

 

ة الهاشــمية مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله إبــراء عامــًا شــاماًل مطلقــًا ال رجعــة فيــه وحكومــة المملكــة األردنيــ
عـد ( والتـي تصـدر ب 13/8،  13/7بيق شـروط المـادتين ) ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحق للمقاول نتيجة تط

 اريخ هذه المخالصة ) اإلبراء ( .ت
 

 .......................................وعليه نوقع تحريرًا في : ...
 

 اسم المقاول : ......................................................
 

 ..............................اسم المفوض بالتوقيع : .............
 

 ..............قيع: ............................التو توقيع المفوض ب
 

الخاتم :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 
 ....................................................................                                  المقاول: -1
 ....................................................................                             المدير العام : -2
 ....................................................................:    رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات -3
 ....................................................................                ف :فئة التصني -4
 ...................................................................        سقف االلتزام : -5
 ...................................................................       المشاريع الملتزم بها: -6
 

قيمة اإلحالة  لعطاءم ارق اسم المشروع الرقم
 بالدينار

عمال قيمة األ
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  تنفيذمدة ال
 المباشرة

 مالحظات

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        
 لمجموع:ا
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 
 

 ...............................................................................: أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................  أدناه:  وقعين إمضاءاتنا وخاتمنا فيلمنقر نحن ا
 

الخاص بهذا  ( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
عاب االستشارات قر فيه بجميع العموالت أو أترفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول نن العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة

أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى 
تدفع لمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت سو  ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى  شخص من " اآلخرين"

ر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو بشكل مباشر أو غير مباش
/ المزاودة  صةعروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقوكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم ال

 برام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .ل أو المفاوضات التي تجري إلنفسها أو اإلحالة  على المقاو
 

صفًا كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال و 
ام الفريق حدث أواًل كما ونوافق على قيا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يمنمفصاًل لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيا

األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( 
 فيذ كل ما ورد في هذه المادة .منها ونلتزم بتن
 ًا في       /      /ير وعليه نوقع تحر 

 
 ...................................................اسم المقاول: .....

 اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................
 .................توقيع المفوض بالتوقيع: ...........................

 .........................................الخاتــــم : .............
 

قرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من على المقاول تقديم اإل *   
دم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض ( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المق17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 نفصل عن العرض .، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق مه عرض
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 14ج
 متعلق بالدفعات الممنوعةإقرار 

 
 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................
.................................................................................................................... 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................
 

لمقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة ا( من الشروط  الخاصة لعقد 17/9/2ت المادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ورد تح
ادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على عقد ، وعماًل بأحكام هذه المبهذا ال

ر ولم شاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مبادفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتع
ت لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء لم نقم بإعطاء وعود أو تعهدانقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة و 

اولينا من الباطن أو سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مق
ل ال الحصر أي " ، ويشمل ذلك على سبيل المثا هم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األولينيابة" عنهم أو أي من موظف

موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة 
قد أو من المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام الع ملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة علىبتنفيذ هذا العقد أو ع

 فعاًل . أجل تنفيذه
 

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان 
أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق  ولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئهمذلك من قبلنا أو من قبل مقا

 تمديده أو تنفيذه .ديل هذا العقد أو تجديده أو بتع
 وعليه نوقع تحريرًا في       /      /

 اسم المقاول: ....................................................
 .......................................... اسم المفوض بالتوقيع:

 ....................قيع المفوض بالتوقيع: ....................و ت
 ــم : ................................................ـــــــــــــــــالخاتـ
 

امه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قي *   
ن ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض ي اإلقرار المقدم منه، وكل م( عليه أن يذكر ذلك ف 17/9لمحددة بالمادة ) ااألمور 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 15-ج
 

 نموذج ضمان عيوب التصنيع

Manufacturing Defects Warranty  

 

 ...... ...... ....... ...... ............................................................................ العطاء رقم )  /   /      ( الخاص ب

............................................................................................................ ............ ................. . ...... 

 

 ...... ...... ...... ...... ...........................................................................إلى السادة ..............................

 

اتهما الكوابل و الوصالت و ملحقأي عيوب قد تظهر على  نحن الموقعون أدناه، نضمن و نتعهد بموجب هذه الكفالة العدلية إصالح

تكون ناجمة عن أي عيوب في تصنيعها و  اء المشار إليه أعالهية المنفذة من قبلنا في العطالمقدمة من قبلنا وكذلك األعمال المدن

لعطاء و تشمل هذه الكفالة للمشروع  و حسب األسس المحددة بوثائق ا تسلم األشغالبقيمتها و لمدة  سنة واحدة  من تاريخ 

ب تصنيع خالل هذه المدة و توفير التجهيزات التي يظهر بها عيوخالفها الستبدال أي من المواد و  المعدات و المالية و  امسؤوليتن

رين من مدة شه لالمواد و المعدات و القطع التبديلية أو التجهيزات محليا و عالميا و نتعهد بإصالح أي عيوب تصنيع قد تظهر خال

 ية نوقع، تاريخ إبالغنا من قبل صاحب العمل ، و عل

.............. ...........................اسم المفوض بالتوقيع عن المتعهد .  

 وظيفته............................... توقيعه ...............................

 

...............................اسم الشاهد ...........................توقيعه   

.......................................توقيعه ..............اسم الشاهد ....  

 تصديق كاتب العدل           


