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مكتبة في جامعة بوليتكنك فلسطينبناء وتشطيب  مشروع  
 

 وادي الهرية –مبنى جامعة بوليتكنك فلسطين  : مكان تسليم العطاء
 بوم تقويمي 051 :مدة تنفيذ المشروع 

 المجال  -0
تا  م با  م  (2900)اجمالياة  تبة في جامعة بوليتكنك فلسطين بمسااةةمكبناء وتشطيب العمل يشمل   0-0

 .كما هو مبين فى مستندات العقدوكل ما يلزم  فى الموق   المطلوبة وجمي  االعمال
علااى المقاااول تزويااد جمياا  العمااال و المااواد و المعاادات و االج اازا و االليااات و كاال االشااياء اال اا     0-2

 .انة العمل كما هو مطلوب و مع ف و مبين فى مستندات العقدالتى تلزم النجاز و ان اء و صي
 

 اوقات العمل  0-3

، و عناد العمال فاى  يا  هاذق االوقاات علاى المقااول ا اذ موافقاة  تنفيذ االعمال يتم فى اوقات الدوام ال سامية
 .مسبقة من الم ندس المش ف

 

 جهاز المقاول المنفذ  0-4
و يجاااب  ن تكاااون تكلفاااة تشااا يل العماااال المطلوباااة  إن مااان  هااام  هاااداف المشااا وا تشااا يل العماااال 1-4-1

وعلاى . و مسااعد الم نادس مان قيماة المشا وا شاامط الطااقم الفناي للمقااول( كةد  دنى %55)المةددا هي 
 (:وتقديم ش ادات ال ب ا و السي ا الذاتية للطاقم)المقاول توفي  الطاقم الفني طوال مدا المش وا 

 

 علااااى تؤ ااااذ موافقااااة الجامعااااة علااااى ان  ساااانوات 3ا ال تقاااال عاااان ذو  باااا   1عاااادد  تااااوفي  م ناااادس ماااادني
                     .الم ندس

 الخ ...زم للمش وا ملل الم اقب والمسا  وةاسب الكمياتطتوفي  الج از الفني ال.     
      

    واالمطلوب للعمال فى المش يمن العدد الكل% 55الةد االدنى لعدد العمال العاديين يجب ان اليقل عن 
للعمل في المش وا كما  ن يكونوا عاطلين عن العمل ووفقا لمعايي  متفا  علياك كاذلك يجاب  ن يكاون هاؤالء 

 .ويمن  تش يل االطفال  اعمل المش وا قد  المستطاا كم منطقةالعمال من 
  

  ذ المشاا وا ويلتازم المقاااول بتعيااين الج اااز الفنااي بةيااا يكااون هااذا الج ااز متف  ااا  فااى الموقاا  طيلااة ماادا تنفياا
م اعتمااااادهم ماااان قباااال ادا ا ن تكااااون لاااادي م المااااؤهطت و ال باااا ات الطزمااااة  فااااى تنفيااااذ المشاااا وا و ان ياااات و 

 .، و ية  لم ندس االش اف توقيف المقاول عن العمل اذا لم يلتزم المقاول بما جاء اعطقاالش اف
 

 
 تقديم برنامج العمل    0-5

عماااال م  زمناااي يباااين الم اةااال الم تلفاااة لأى شاااكل ب نااااعلاااى المقااااول تقاااديم ب ناااام  العمااال علااا 1-5-1 
كل نشاط للوصول الى عدد العمال االجمالى ةسب ما هو  على كذلك موضةا عليك توزي  العمال وتوزيع ا
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وذلاك لموافقاة الم نادس المشا ف قبال بادء بتنفياذ االعماال ويلتازم المقااول بتعاديل هاذا   4-1موضا  فاى بناد 
وتعليمااااااااات الم ناااااااادس المشاااااااا ف ويااااااااتم تقااااااااديم الجاااااااادول الزمنااااااااي علااااااااى الب نااااااااام  ةسااااااااب المسااااااااتجدات 

 (.Primavera)ب نام 
على المقاول  ن يقوم بتقديم جدول ةصا  لجميا  الكمياات و ااعماال التاي سايتم تنفياذها فعلياا  فاي  1-5-5

 ماا  الموقاا  و ذلااك بشااكل مسااب  قباال الباادء و المباشاا ا فااي تنفيااذ ااعمااال، و يجااب   ااذ الموافقااة ال طيااة و 
كااذلك يلتاازم المقاااول   ,التنفيااذ ماان الم ناادس المشاا ف و ذلااك  يضااا  قباال الباادء و المباشاا ا فااي تنفيااذ ااعمااال

 .بصفة ش  ية او ةسب طلبات م ندس االش اف ةسب المستجدات بتعديل هذا الجدول

 

 جدول التوريدات والمعدات 0-6
وب اذا لان . فاي الموقا  بعاد توقيا  العقاد مباشا ا على المقاول  ن يقوم بتوفي  المواد ال ام و تشوين ا 1-6-1

ينظ  إلى  ي تأ ي  بسبب عدم توفي  المواد المطلوبة للعمل في الوقت المناسب و يجب عمال جادول عمال 
 .زمني للتشوين قبل البدء بالعمل

الواجااب علااى المقاااول  ن يقاادم فااي بدايااة المشاا وا ب نامجااا  زمنيااا  عليااك تااا يخ تو يااد وكميااات المااواد  1-6-5
تو يدها وكذلك المعدات لضمان سي  العمل بمايتمشى م  الب نام  الزمني لتقادم ساي  االعماال وياتم تةاديا 

  .هذا الب نام  اذا لزم لتتمشى م  التنفيذ الفعلي لأعمال
 
 خطة العمل 0-7

يااذ المشاا وا يلتاازم المقاااول بتقااديم  طااة عماال مكتوبااة توضاا  ط يقااة العماال التااي ينااوي المقاااول اتباع ااا لتنف
ماان ج اااز االشاا اف ولاان يااتم   طااة العماال زم اعتمااادويلاا ةسااب المواصاافات الفنيااة والماادا الزمنيااة للمشاا وا

 .كل من  طة العمل، الم ططات التنفيذيةةال من االةوال بدون اعتماد السما  بالبدء باالعمال با  
 
 
 
 العينات والكتالوجات  0-8

جااات لجمياا  المااواد التااي ينااوي اسااتعمال ا فااي المشاا وا وذلااك ل اا    و كتالو / علااى المقاااول تقااديم عينااات و
 :التأكد من مطابقت ا لمواصفات العقد وتقدم العينات او الكتالوجات الفنية كمايلي

  على المقاول ان يقادم فاي بداياة المشا وا ب نامجاا  زمنياا  يوضا  التاوا يخ التق يبياة لتقاديم عيناات
بما يتمشى م  الب نام  الزمني لتقدم سي  االعماال ما  م اعااا  المواد الم تلفة لموافقة الم ندس

 . ذ موافقة الم ندس المش فعطاء م لة التقل عن  سبوا واةد اإ
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  تقدم عينة من كل ماادا وكتاالوع علماي يباين المواصافات الفنياة ل اا وي فا  ب ماا طلاب االعتمااد
 .ة ال ندس المش ف على ذلكوفي ةالة تعذ  الةصول على عينة يكتفي بالكتالوع بعد موافق

 في جامعة البوليتكنك ة اعتماد العينات لج از االش افيتم اعتماد العينات من لجن. 

 

 ( Cash –Flow) جدول التدفق المالي  0-9
 طل مدا تنفيذ المش وا وتةديا هذا (  S-Curve) يلتزم المقاول بتقديم جدول ت اكمي للتدف  المالي المتوق  

 .م  التنفيذ الفعلي لطعمالالجدول ليتمشى 
 
 الشهرية والصور الفوتوغرافيةو  اليومية التقارير 0-01

يااومي مفصاال لسااي  االعمااال فااي ذلااك اليااوم وتوضااي  عاادد العمااال الم اا ا  و ياا   علااى المقاااول تقااديم تق ياا 
للموقاا  كمااا  الم اا ا فااي ذلااك اليااوم كااذلك االليااات والمعاادات  العاملااة فااي الموقاا   اضااافة الااى المااواد المااو دا

ويطلاب مان المقااول تادوين كال  .ش اف وكذلك االعماال المنجازا ويطلب من المقاول تدوين زيا ات ج از اال
كماا ويادون المقااول اياام العطال ال سامية واياام التوقاف  الجامعاةما ذك  في نموذع  اص معد سلفا من قبال 
. مي ماان قباال المقاااول وج اااز االشاا اف ياا  علااى التق ياا  اليااو قعاان العماال واسااباب التوقااف عاان العماال والتو 

يعكس تقدم العمل الةقيقي في المواق  ونسبة االنجاز وذك  المعوقات التي وعلى المقاول تقديم تق ي  ش  ي 
بماا في اا  باإلضافة إلى تقديم صو   قمية تعكس سي  العمل لذلك الش  ( ان وجدت ) تعت   سي  العمل 

 .لموق الصو  ال اصة بتش يل العمالة فى ا
 
 االغالقات بسبب الظروف السياسية 0-00

فااي الموقاا  فااي  ي وقاات ماان االوقااات المااواد الطزمااة لضاامان اسااتم ا ية سااي  العماال  وف علااى المقاااول  ن ياا
لمدا التقل عن ش   على ااقل ولن ينظ  في  ي مطالبة  و تعوي  مان طا ف المقااول بسابب  ي إ اط  

 .سبة للظ وف الجوية، كذلك االم  بالناو  ي ظ ف سياسي
 
 
 مستندات العطاء 0-02
 جمي  ولائ  ا جااعلى المقاول عند تقديم العطاء في المكان والزمان المةددين لذلك  1-1-15
الاخ ..., مطةا  إن وجادت , مواصافات ،جاداول كمياات ، شا وط ، م ططاات ) ومستندات العطاء كاملاة  

 (.موقعة وم تومة لجمي  صفةات ا لةفظ ا 
كااال مااااذك  فاااي المواصااافات الفنياااة لطعماااال  و الم ططاااات مةمااال علاااى بناااود االعماااال بجااادول  5-1-15

 .الكميات ولن يدف  للمقاول  ي مبالغ اضافية مقابل التنفيذ
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 مواصفات العمالة -2
يجب ان تكون العمالاة المسات دمة مان الناوا والجاودا المطلوباة والمع وفاة والمبيناة فاي مساتندات العقاد  5-1

فيجاب ان تكاون علاى اعلاى مساتو  موجاود فاي الابطد ويةا  , م تكن العمالة مبينة في مستندات العقد واذا ل
للم ندس المش ف توقيف االعمال اذا كان العمال  يا  جياد و  يا  مطااب  للمواصافات وتعليماات الم نادس 

 .المش ف
بما يناساب اإلعماال المطلاوب تنفيادها يجب على المقاول  ن يقوم بتقديم جدول توزي  العمال قبل البدء بالعمل  5-5

 .في المش وا
 المخططات -3
يلتزم المقاول  باي م ططات اضافية تفصيلية او عامة يصد ها الم ندس للعمل الةقا وتعتب  وكان اا  3-1

 .كةد ادنى A1 ويتم تقديم الم ططات على ةجم جزء من مستندات العقد
لكافاة  عماال المشا وا (  SHOP DRAWINGS) م ططات تشا يلية يجب على المقاول  ن يقوم بتقديم  3-5

 .و  ذ االعتماد من قبل ج از اإلش اف قبل البدء في  ي م ةلة من م اةل المش وا

يلتااازم المقااااول بتزوياااد المالاااك بعااادد لاااطا نساااخ مااان الم ططاااات التشااا يلية  العتمادهاااا وساااوف يقاااوم  3-3
ى المقااول  اطل اسابوا يباين علي اا المطةظاات والت ييا ات الم ندس باعادا نس ة واةدا مان الم ططاات الا

المطلوبااة وعنااد طلااب هااذق الت يياا ات يقااوم المقاااول بتقااديم لااطا نسااخ جدياادا الااى الم ناادس بعااد عماال جمياا  
 .المطةظات المطلوبة

 (As Built Drawing)م ططات االعمال ةسب التنفيذ   4- 3
عاادد النسااخ )للم ناادس ماا  موعااد التسااليم االولااى علااى االقاال  علااى المقاااول تج يااز هااذق الم ططااات وتقااديم ا

، موضاااةا علي ااا تفاصااايل جمياا  االعماااال ( CDنسااخ ( 5)وعااادد  1Aنسااخ مقاااس ( 4)المطلوبااة الو قيااة   بعاااة 
اإلنشائية و المعما ية و الميكانيكية والك  بائية، و كذلك ااعما  والمسا ات الدقيقاة لجميا  انابياب ال ادمات 

 .والمناهل وكذلك المناسيب الن ائية للشوا ا واال صفة وذلك لم اجعت ا والموافقة علي ا او الكوابل
 

 التناقض ، الحذف فى مستندات العقد-4
        اذا وجاااد هنااااك تعاااا   باااين مساااتندات العقاااد فاااان االولوياااة تعطاااى ةسااااب الت تياااب الاااوا د فاااي كتااااااب  4-1
 (General Conditions of Contract   )اص بالعطاءال .  
ان عااادم الاااذك  فاااى مساااتندات العقاااد او الوصاااف ال يااا  صاااةي  لتفاصااايل البناااود الاااطزم للتنفياااذ الااادقي   4-5

والصةي  ال يعفى المقاول من التنفياذ الساليم للبناود ويجاب ان ياؤد  العمال كماا لاو اناك مباين ومعا ف بشاكل 
 .كامل وصةي  ومفصل فى مستندات العقد

 .تبليغ الم ندس با  ةذف او ا طاء او تناقضات فى مستندات العطاءيجب على المقاول   4-3
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فاى العمال  اطل  يجب على المقاول تبليغ الم ندس  طيا با  مطالبة ناجماة عان الت ييا  او االضاافة 4-4
 .ةدوا المطالبة  و من وجوب علمك بتا يخ المطالبةيوم من تا يخ  52فت ا ال تتجاوز 

 
 فحص الموقع  - 5
  المقاول انك فةص الموق  قبل تقديم العطاء و  ضى عان كال ظا وف الموقا  مان ةياا طبيعتاك يعتب 5-1

و اال   و الد ول و وجود المياق و الك  باء و العمالة و كل العوامل اال    التى تؤل  فاى تنفياذ و ان ااء 
 .االعمال و انك ا ذ جمي  هذق االعتبا ات فى تةضي  العطاء

 .ذ اذن من المالك قبل زيا ا الموق يجب على المقاول ا  5-5
 
 المقاولون من الباطن – 6
 .يتم التعامل م  مقاولى الباطن طبقا لما و د فى الش وط العامة 
 
 معنى موافق و حسب التعليمات  -7

اينما و دت كلمة مواف  او طبقا للتعليمات فى مستندات العقد فان ذلك يعنى ان هذق البناود  يجاب  
 .او تطب  او تؤد  او يتم التعامل مع ا بما ي ضى و يواف  عليك الم ندس المش ف ان تنفذ او تنجز

 

 الهدم  -8
تعتب  الموافقة ال طية من الم ندس المش ف على ال دم هي التص ي  الوةيد فقط الذ  يسام  للمقااول  2-1

 .بتنفيذ  عمال ال دم
 
 اجتماعات الموقع  -9
اجتماعااات الموقاا  علااى فتاا ات منتظمااة كمااا يق هااا الم ناادس  يجااب ان يةضاا  المقاااول وممللااك الم ااول 9-1

 .المش ف 
 

 المواصفات -01
اذا لااام يااا د وصاااف للماااواد فاااي المواصااافات او فاااي مساااتندات العقاااد اال ااا   فيجاااب ان تكاااون الماااواد  15-1

 .تةق  متطلبات المواصفات الفلسطينيةالمست دمة في العمل 
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 ساب الكمياتتعليمات ومالحظات على التسعير وح -00
 وصف البنود 0 -00
ان الوصف المعطى مقابل البنود في قائمة الكميات ليس بالض و ا ان يصف بشكل كامل العمال  11-1-1

الااذي يجااب تأديتااك لتنفياااد البنااود وبناااءا علياااك فااان علااى المقااااول تنفيااد البنااود طبقاااا  لمسااتندات العقااد اال ااا   
 .والتعليمات الصاد ا من الم ندس

 
 اب الكمياتحس 00-2
مااالم يااذك   ااطف ذلااك فااان االعمااال يااتم ةساااب ا بشااكل صااافي كمااا تاام تنفيااذها او ت كيب ااا فااي  11-5-1

 .اماكن ا وبدون ةساب الفاقد او االجزاء المت اكبة
 .يتم ةساب الكميات ةسب المقاسات الفعلية على الطبيعة  11-5-5
ت تقدي ية ويتم ةساب الكمياات مان واقا  االعماال ان الكميات الو ادا في قائمة الكميات هي كميا 11-5-3

المنفذا وعلى المقاول تقديم ةساب كميات لطعمال المنفذا وتقاديم ا للم نادس والتاي يشات ط موافقاة الم نادس 
 . علي ا العتمادها

على المقاول ابطغ المالك او ممللك عن  ي زيادا في كمياات البناود قبال التنفياذ واعطماك  طياا و  11-5-4
 ي زيادا في الكميات يتم تنفيذها دون اعطم المالك او الم نادس المشا ف  طياا وا اد الموافقاة علي اا، تعتبا  

 .على ةساب المقاول ولن يدف  لك  ي مبلغ نظي  ذلك
 

 التسعير   00-3
علااى المقاااول  ن يااتف م بشااكل كاماال معنااى كاال بنااد فااي قائمااة الكميااات وتعتباا  االسااعا  التااي   11-3-1

المقاول مقابل كل بند تشمل كل اإللتزمات للمقاول في العقد وكال االماو  واالشاياء اال ا   الطزماة يضع ا 
لطنشاء السليم واالن اء وصيانة االعمال شامط   وليس مقتص ا  على كل االعماال المؤقتاة وتو ياد واساتعمال 

االعماال المؤقتاة والمعادات واالج ازا ونقل وت ي  وتنظايم ( ميكانيكية او  ي  ميكانيكية ) المعدات واالج زا 
 ااطل تقاادم العماال واالن اااء بشااكل جيااد وعماال االصااطةات الطزمااة باالضااافة الااى تو يااد عينااات ماان المااواد 
ةسااب المواصاافات وتقااديم الضاامانات والكفاااالت وا ااذ فااي االعتبااا  اال بااا  وال سااوم والنفقااات والفواقااد بكاال 

 .شئ مما و دانواع ا ولن تُقبل  ي شكو  ب صوص  ي 

على المقاول عدم تةميل سع   ي بناد مان البناود علاى ساع   ي بناد   ا  مان البناود الاوا دا فاي  11-3-5
 .جداول الكميات

سااعة عنادما  42مفصل الي بند او كل البنود للم نادس  اطل  على المقاول تقديم تةليل اسعا  11-3-3
 .يطلب منك ذلك
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لضا يبة القيماة المضاافة  و ياتم دفا  مساتةقات المقااول مقابال جمي  ااسعا  تكاون  يا  شااملة  11-3-4
 .دائ ا الض ائب-فواتي  صف ية معتمدا من  وزا ا المالية

 جمي  ااسعا  تكون شاملة لكافة اال تبا ات الطزمة للعمل وفقا لتوجي ات الم ندس المش ف  11-3-5
 ية  لطش اف ت يي  مكان الفةوصاتوسيتم التنوا في الج ة المعتمدا القائمة على الفةص بةيا   

 (.تج ي الفةوصات من  طل اكل  من م تب )في اي وقت يشاء 
 دائ ا الض ائب  -بالعطاء تقديم  لو ط ف من وزا ا المالية الفائز علي المقاول 11-3-6
 .و ذلك م  العطاء( ض يبة القيمة المضافة)

 تعليمـات عامــة -02
 نطاق العمل  02-0

 .نجاز وصيانة المش وا المذكو العمل يشمل إ
 

 الوصول للموقع   02-2
 .ول عن تأمين ط ي  للوصول للموق   طل فت ا العقدؤ المقاول مس

 
 مسح الموقع  02-3
علااى المقاااول تقااديم ميزانيااة شاابكية لكاال الموقاا  ماا تين االولااى قباال باادء العماال واللانيااة بعااد انت اااء  15-3-1

 .المش وا الى الم ندس
المقاول انشاء نقطة منسوب لابت دائمة على منشأا لابت في المنطقة العمل وا    بواسطة  على 15-3-5

 .طاكتلة من الةديد ملبة في ال  سانة والعناية والمةافظة على هذق النق
 

 االجهزة والمعدات الالزمة للمهندس 02-4
تاااا ا العقااااد وبةسااااب طلااااب علااااى المقاااااول تزويااااد كافااااة الق طاسااااية وادوات القياااااس وج اااااز ليودولياااات  ااااطل ف

 .الم ندس

 مكتب المهندس 02-5
متااا  م بااا   12علاااى المقااااول تو ياااد مكتاااب مناساااب لم ندساااي اإلشااا اف التقااال مسااااةتك عااان  15-5-1

وطاولااة ويجااب ان يةتااوي المكتااب علااى مكتااب، و ك سااي متةاا ك،  قااد ااطل فتاا ا اساابوا ماان توقياا  الع
علااى  يجابباالضاافة للم وةاة، و  قفال ومفتاا  ما  ك اسي و زانة 6وعدد  مت  2*1.2اجتماعات مقاس 

       المقاااول توفياا  كاال مااا يلاازم مان ق طاساية و  دوات مكتبياة ، و توفياا  ج اااز كمبيوتاا  جديااد نااوا 

(HP i3 ) متكامااال ماا  واج اااةXP  و يةتاااوي علاااى جمياا  الب امااا  الطزمااة للعماال (,Office 2010 

Primavera, Autocad 2007  ) ل ااج اازا فااي ن ايااة المشاا وا إلااى المقاااول، كمااا يجااب تااوفي  وتااؤو
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كاذلك  كامي ا ديجيتال جيدا لتصاوي  نشااطات المشا وا و تاؤول الكاامي ا فاي ن اياة المشا وا إلاى المقااول
 0.8*1.2ن ااولى بيضاء للكتاباة علي اا و اا ا   لتعليا  الم ططاات بمقااس ال يقال عان يتوفي  لوةت

 .مت 
 

 اه والكهرباءتزويد المي 02-6
يلتاازم المقااااول بتزوياااد الميااااق والك  باااء وعلاااى نفقتاااك ال اصاااة شااامط  كااال التمديااادات المؤقتاااة وكااال  15-6-1

 .االشياء اال    وازالة كل الم اف  المؤقتة بعد انت اء العمل
ضامان يلتزم المقاول بعمل كل التمديدات و التوصيطت الطزمة و المؤقتة و على نفقتك ال اصاة ل 15-6-5

استم ا ية تزويد المياق و الك  باء و عدم انقطاع ا بأي ةال من ااةوال لجمي  الساكان ، ما  ضا و ا تو ياد 
 .و ت كيب كل االةتياجات الطزمة و المؤقتة لضمان هذق االستم ا ية وذلك على نفقة المقاول ال اصة

 
 تسعير جدول الكميات 02-7

 .االز    يجب ان يكون تسعي  جدول الكميات بالةب
 معدات االنشاء  02-8

على المقاول تزويد كل المعدات الطزمة لطنشاء الساليم لطعماال وازالت اا مان الموقا  بعاد االنت ااء مان جميا  
 . ااعمال

  
 االختبارات  02-9

ة و على المقاول ان يقدم كل االمكانيات الطزمة الج اء اال تباا ات شاامط الماواد الضا و ية والعيناات الطزما
 .يتم اج اء جمي  اال تبا ات على ةساب المقاول

 عينات المواد 02-01
علااى المقاااول ان يقاادم للم ناادس عينااات ماان المااواد المطلوبااة وذلااك ال ااذ الموافقااة علي ااا ماان الم ناادس قباال 
تو ياادها للعماال وذلااك علااى ةسااابك ال اااص وتبقااي هااذق العينااات فااي ةيااازا الم ناادس لمقا نت ااا او مطابقت ااا 

واد المسااتعملك وبامكااان المقاااول إسااتعادا هااذق العينااات بعااد انت اااء العماال بالمشاا وا بواسااطة طلااب  طااي بااالم
 .الست داد هذق العينات

 
 العناية باالعمال 00 -02

وال عاان العنايااة والمةافظااة علااى االعمااال وذلااك ةتااى االسااتطم االبتاادائي ويشاامل ذلااك كاال ؤ يبقااى المقاااول مساا
 .الموجودا بالموق االعمال المنفذا والمواد 
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ول عااان ةماياااة االعماااال والماااواد مااان جميااا  اال طاااا  الناتجاااة عااان الطقاااس واهماااال ااعماااال ؤ والمقااااول مسااا
 .والس قة والفيضان وجمي  االسباب اال   

ان تاوفي  وتزويااد الم ااازن والم افاا  المؤقتاة والةااواجز واالضاااءا واجاا اءات الةماياة اال اا   تكااون علااى نفقااة 
 .المقاول
 .المقاول ان يعو  المالك عن  ي ض   او  سا ا ناتجة عن  ي سبب لطعمال والموادوعلى 

 

 الخدمات الخاصة والعامة   02-02
اذا وجاااد  ي  ااادمات  اصاااة ب صاااوص الميااااق او الك  بااااء والصااا ف او  طفاااك تمااا   اااطل الموقااا  وتتاااأل  

وبجااودا مقبولااة قباال قطاا  ال اادمات  باالعمااال عندئااد يقااوم المقاااول وعلااى نفقتااك ال اصااة بتااوفي   دمااة بديلااة
 .الموجودا

علااى المقاااول ان يتةقاا  ماان مكااان ال اادمات العامااة الموجااودا فااي منطقااة العماال وان يأ ااذ هااذا االماا  فااي 
اسااعا ق وعنااد ذلااك علااى المقاااول ان يت ااذ كافااة االجاا اءات التااي تطلب ااا  ي ساالطة عامااة لتاادعيم وةمايااة هااذق 

 .ال دمات
 أمان المرور 02-03

الة كاة دا ال ةا م الجامعاة مان  المقاول وعلى نفقتاك ال اصاة ان يقاوم بتزوياد وت كياب والمةافظاة علاىعلى 
لجناااة االشااا اف التابعاااة واي اجااا اءات ا ااا   يطلب اااا الم نااادس او   اااطل وضااا  اشاااا ات المااا و  والةاااواجز

والمقااااول ، وعلاااى المقااااول صااايانة جميااا  إشاااا ات ضااابط المااا و  وتعاااديل  ماكن ماااا ةساااب الةاجاااة  للجامعاااة
 .ول عن صيانة وتصلي   ي ط ي  تض   ج اء تنفيذ االعمالؤ مس
 

 احتياطات االمان  02-04
ان المقاول مسئول عان تاوفي  بيئاة عملياة ومناسابة وامناة وصاةية للعااملين فاي منطقاة العمال وللمالاك الةا  

زمااة ليساات مطبقااة فااي تأجياال الاادفعات للمقاااول اذا كاناات إجاا اءات االمااان الط فااي  فاا  تنفيااذ االعمااال او
علااى ( ولاايس مقتصاا ا  ) منطقااة العماال و يجااب ان يقااوم المقاااول بتااوفي  اجاا اءات االمااان الكافيااة ويشاامل ذلااك 

 :البنود التالية
 
 قبعات واقية 02-04-0 

 .وذلك لجمي  العاملين والزوا  وموظفي المكتب والذ  يتةتم علي م ا تداءها
 احذية واقية 02-04-2

 .الةذية العادية بم تلف انواع ا في الموق يةظ  استعمال ا

 حماية الوجه والعيون  02-04-3
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يجب تقديم ادوات الةماية للعاملين بأعمال تؤل  علاى العياون او الوجاك ملال اعماال اللةاام والماواد الكيميائياة 
 .و طفك

 االسعافات االولية  02-04-4
 .االولية في الموق جمي  االدوية واالدوات الطزمة لطسعافات  يجب توفي 

 الساللم  02-04-5
يجب انشاء السطلم من مادا قوية وبةالاة جيادا ويجاب تلبيات الساطلم بط يقاة امناة وان تمتاد اعلاى المنساوب 

 .بواةد مت 
 الدعائم  02-04-6

 .ساس صلب وت بيط جيد يجب ت كيب وصيانة الدعائم بما يتف  م  المواصفات ويجب ان يكون ل ا 
 ين واستعمال الموادتخز  02-04-7

 .يجب ت زين المواد بط يقة  منة وفي منطقة تمن  االنزال  او السقوط او االن يا 
 االدوات واالجهزة الميكانيكية والكهربائية  02-04-8

جمي  المعدات الك  بائية والميكانيكية المست دمة في العمل يجب ان تكون مطابقاة للمواصافات ويسام  فقاط 
 .الصط  هذق المعدات للفنيين المؤهلين

 حواجز االمان فى فتحات االسقف و بئر الدرج  02-04-9
مت   فما اكل  يجب اقفال ا بةاجز امن واض  و التاى يجاب  5ان الفتةات التى تعلو سط  اال   بمقدا  

 .تلبيت ا بط يقة امنة فى الجوانب القوية الق يبة و يجب ا ذ موافقة الم ندس على هذق الةواجز
 تأمين التجهيزات و الخدمات 02-04-01

يجااب ان تكااون جمياا  السااطلم و الطاا   و المماا ات  اليااة ماان المااواد و الم لفااات و العوائاا  كااذلك 
يجااب ازالااة جمياا  المااواد ال طياا ا التااى ماان الممكاان ان تساابب اصااابات و يجااب وضاا  ةااواجز و ا شااادات 

 .تةذي ية ةول اماكن الةف  و تامين السطمة بشكل كافى
 لوحات المشروع -30

ساام ماا  الةواماال   155  *555علااى المقاااول تو يااد وت كيااب لااوةتين ماان الصاااع الماادهون بمقاااس  13-1
سام وذلاك قبال المباشا ا فاي  x 50 x 50 50إنا  مدهوناة وتلبات بقواعاد   ساانية مقااس  3الةديدياة قطا  

لمنفاذا و طفاك بالل اة الع بياة والج اة ا الجامعاة العمل، ويكتب علي ا اسام ومعلوماات المشا وا واسام وشاعا  
 .واإلنجليزية وةسب تعليمات الم ندس المش ف

علااي المقاااول قباال تسااليم المشاا وا تو يااد وت كيااب لوةااة ماان ال  ااام الكاا ا ا اإليطااالي اابااي  مقاااس  13-5
(80 x60 x 3سام ) و طفاك بالل اة الع بياة واإلنجليزياة و ةساب  اسام الجامعاةو يانق  علي اا اسام المشا وا و
 .عليمات الم ندس المش فت
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 :حرية ونزاهة التنافس -40
فاااي هاااذا . يؤكاااد  طااا اف إجااا اء العطااااء علاااى  همياااة ة ياااة ونزاهاااة وتنافساااية اإلجااا اء و لاااوق مااان التطعاااب  

ال صاااوص فاااان هاااذق الشااا كة لااام تعااا    و تعطاااي  ي مميااازات بط يقاااة مباشااا ا  و  يااا  مباشااا ا لماااوظفين 
بالعطااااء، ولاان تعااا    و تعطااي  ي ةاااوافز  و مكافاا ت تتعلااا   ةكااوميين  و  ي  شاا اص   ااا ين ماا تبطين

وسااتبلغ الشاا كة موظفي ااا بواجبااات م والتزامااات م . بالعطاااء الةااالي  و  ي عطاااء   اا  يااتم  لناااء تنفيااذ المشاا وا
 .فيما يتعل  ب ذا التع د الذاتي و ن يلتزموا بالقوانين المعمول ب ا في اا اضي الفلسطينية

 
05- يقوم المقاول بجميع أعمال التنفيذ للمشروع حسب شروط التعاقد م  علمك الكامل بظ وف العمل 

و يلتزم التزاما كامط بالبدء بالعمل وتنفيذ كافة البنود وةسب ش وط التعاقد م   ة ،طينيالمناط  الفلس في
عدم المطالبة بأي مطالبات عدم القد ا على تو يد المواد ومواصلة العمل و في ةال تةملك كامل المسؤولية 

للعمل نات  عن الظ وف  تأ  مالية ناتجة عن تكاليف إدا ية  و طاقم اايدي العاملة للمش وا في ةالة  ي 
الةالية وصعوبة تو يد المواد ولن يتم اةتساب  ي تعويضات ناتجة عن هذا التوقف ةسب ما هو منصوص 

.في كتاب الش وط العامة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الخاصة الشــروط     
   

 

 

 

 
 ختم و توقيع املقاول 5/15 
 

 

 
 لسالمة في مشاريع الخدمات العامةاحتياطات ا

 االحتياطات و االشتراطات األساسية لتوفير السالمة للمنشات و المؤسسات العامة و الخاصة
م اعاااا ا تيااا  موقاا  المنشاااا و ماااكن العماال ب ااا بمااا يتفاا  ماا   ةكااام البناااء وق ا اتااك المنفااذا وم اعاااا  ي  -ا 

 . نواا معينة من ا بالموق  الم تا   و المزم  ا تيا ق ق ا  من  ي ج ة معينة بةظ  إقامة  نشطة  و
 

االلتااازام باااتج اءات وشااا وط الوقاياااة واإلشاااعاعات المؤذياااة ، ويجاااب الوقاياااة مااان   طا هاااا و يضاااا ةالاااة  -ب
اإلشاااعاعات الصااااد ا عناااد اساااتعمال اللةاااام بالك  بااااء و ااكساااجين و شاااعة اللياااز  ولةاااام اا جاااون وال اااازات 

عمال اادوات الوقائية الش صية ملل النظا ات الوقائية ولبااس الم ياول الاواقي مان ااشاعة ال املة وذلك باست
 .و ي ها 

 

يجاب اتبااا  سااليب الساطمة فاي ةالاة تااداول  و نقال  و تةميال  و تنزيال  و ت ازين الماواد وان تسااتعمل  -ع
و جا ام إلاى مساتو   علاى مان كيلا 35لذلك وساائل النقال ايلاي المناسابة وان ال يسام  للعامال ب فا   كلا  مان

 .نصف اسفل البطن إال بمساعدا    ين 
 

جمي  العمليات التي ينجم عن ا  ت بة  و  د نة  و  ازات ضا ا بالعامل وزيادا عان المعادل المسامو  باك  -د
يجب  ن تتم في  ماكن منفصلة وان تزود بوسائل الوقاية الطزمة التي تكفال عادم انتشاا  هاذق الماواد فاي جاو 

 .لعمل بالمستو  الضا  ويجب علي العامل استعمال الكمامات الواقية المناسبة ا
 

ا  مكعباة ا ا  متاام اعااا إال يقال ةجام الفا اغ الم صاص للشا ص الواةاد فاي اامااكن الم لقاة عان عشا – اه
 .مت   4.5على إال يد ل في ةساب هذا الةجم  ي ا تفاا في   ف العمل يزيد عن  

 

سطلم والساقاالت والمما ات الم تفعاة ويجاب  ن تتاوف  في اا اةتياطاات الوقاياة والساطمة يجب  ن تج ز ال -و
ملااال اإلضااااءا ومنااا  االنااازال  والتعلااا  وتكاااون د اجاااات الساااطلم المساااتعملة جيااادا وبعااا   كااااف وان تةااااط 

 ضايات الجوانب بةواجز من الجاانبين إن لام يكان  ةاد جوانب اا بجاوا  الةاائط وان تةااط فتةاات الساطلم واا
والمباااني ةيااا مكااان العماال بسااياع يمناا  الماا و  وي طااي الفتةااات بأ طيااة معدنيااة تمناا  سااقوط  ي شاايء 

 .الما ين للسقوط في ا السكان و يع   من هم  سفل ا ل ط  اإلصابة في ا  و تع  
 

قيااة الةاااالت التااي تكااون في ااا طاا   العماال  طياا ا علااي العاااملين يجااب  ن يااتم تزوياادهم بااالمطبس الوا -ز
واادوات والوسااائل الش صااية كالقفااازات والقبعااات وااةذيااة وااقنعااة و ياا  ذلااك ماان الوسااائل علااي  ن تكااون 
مناساابة ويااتم تااد يب م علااي اسااتعمال ا ويااتم ةفظ ااا فااي مكااان نظيااف و ياا  ملااوا وان يلتزمااوا بتعليمااات دائاا ا 

 .السطمة والصةة الم نية ووزا ا العمل والدفاا المدني 
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ل منشاأا ات اااذ االةتياطااات الطزماة للوقايااة مان م اااط  الة ياا  طبقاا لمااا يةاددق الاادفاا الماادني علاي كاا - 
 .ةسب نوا العمل والمواد المستعملة ومواد اإلنتاع 

 

علاى كاال منشاأا تااأمين بيئاة عماال  مناة ماان الم ااط  الميكانيكيااة والطبيعياة والكيميائيااة والسالبية و ي هااا  -ط
 .من الم اط  الصةية 

 

 ن تكااون  عمااال البناااء والةفاا  وال اادم معتماادا ماان الج ااات الم تصااة ةسااب المواصاافات ال ندسااية وان  -ك
 .ي اعي في ا توفي  اةتياطات السطمة والصةة الم نية 

 

ماازودا بةااواجز جانبيااة إذا و  ،السااقاالت بعاا   كاااف ولابتااة ال تعاا   العاماال للسااقوطيجااب  ن تكااون  -ل
 .ن مستو  اا   ويزود العامل بااج زا الواقية مت  م 4كان ا تفاع ا يزيد عن 

 

كاناات طبيعااة العماال تقتضااي الصااعود إلي ااا  إذايجااب وضاا  سااياجات اامااان علااي  سااقف  ماااكن العماال   -م
وكااذلك ةااول المصاااعد والمناااو  التااي تت لاال هااذق ااسااقف  و ت طيت ااا بط يقااة تمناا  سااقوطا ااشاا اص  و 

 .الةتياطات و االج اءات الطزمة لةماية السكانم  ض و ا   ذ كافة ا ااشياء علي ا
 

 و الساااكان عمااال مظاااطت واقياااة بعااا   كااااف وةاااواجز با تفااااا مناساااب تعمااال علاااي وقاياااة العااااملين -ن 
 .والما ين  سفل ا من  ط  سقوط  شياء

 

وضا  إشااا ات وةاواجز ةااول المبااني الماا اد هاادم ا  و منااط  الاا دم ويجاب الباادء فاي عمليااات ال اادم  -س  
 . والش اف ن اعلي  و اعتماد ااسلوب المستعمل من المقاول من ج ة اإلم
 

والعمال علاي إزالت اا بواساطة  الت  اعلاي،يجب عدم إلقاء  نقا  ال دم وم لفات البناء والنفايات مان   -ا 
نا  بأسوا  م  ض و ا   ذ جمي  االةتياطات و اج اءات الوقاية و السطمة لم افعة  و مجا ي مائلة مةاطة 

 .الما اططب و  ي ض    و إصابة لل
 

على المقاول   ذ كافة اةتياطاات و إجا اءات اامان و الساطمة ، و وضا  كافاة الطفتاات اإل شاادية و  -ف
العاااملين و المااا ا ماا  طااطب و اإلشااا ات و سااياجات الةمايااة و اامااان و ذلااك للةفاااظ علااى سااطمة جمياا  ال

 .ضمانة س ولة تة ك و تنقل السكان
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 رعند الحف

يجااب باادء عمليااات الةفاا  دائمااا ماان اعلااي إلااى اساافل ماا  مطةظااة  ن تكااون الجااد ان بمياال مناسااب  .1
 .ةسب نوا الت بة

يجب دعم جوانب الةف  بوسائل الةماية الطزمة وةساب الد اساة ال ندساية ال اصاة باذلك والمعتمادا  .5
 .مسبقا من ج ة ااش اف

 .يات  ف  اات بةيجب  ن تج ز مم ات  منة للعاملين في عمل .3

 .يجب وض  ةواجز إشا ات والفتات تةذي ية على جوانب الةف  لمن    طا  السقوط .4

 .يجب عدم ت اكم اات بة الم فوعة من الةف  بجوا ها ويجب وضع ا علي بعد مناسب من الةف  .5
 عند استعمال اآلالت

بةاااجز واقااي و ن تةااول و ي هااا . يجااب ت طيااة ااجاازاء المتة كااة ملاال التاا وس والجنااازي  والساايو   .1
ويجااب  ن توضاا  . دون وصااول العاماال  و  عضاااء جساامك إلااى مناااط  ال طاا  والمناااط  الاادائ ا 

 .إشا ات تةذي ية عند  عمال الصيانة التي تعي  المم  ات والة كة

يجب عند استعمال  ي ج از  و  لة ك  بائية  و كابطت  و  سطك  و  ية توصيطت  و مفااتي   ن  .5
نااوا المساامو  باسااتعمالك طبقااا لمكااان االسااتعمال  ااا جي  و دا لااي وطبقااا للمواصاافات تكااون ماان ال

 .العالمية وتتف  م  ظ وف العمل

يجاااااب التأكاااااد مااااان  ن توصااااايل ااج ااااازا وايالت بالك  بااااااء ياااااتم بط يقاااااة  مناااااة وساااااليمة ومطابقاااااة  .3
 :للمواصفات ملل

 نوا التيا  الك  بائي مت ي ا  و مستم ا. 
  و النين  و وجك واةد وصل علي لطا  وجك . 
   قيمة الذبذبة المطلوبة. 
  د ات إضافية اكب  من قد ا الشبكةعدم إضافة وصطت  و ق 

 احتياطـــات أخـــرى
علااى المقاااول  ن يت ااذ جمياا  اةتياطااات السااطمة الطزمااة والضاا و ية بمااا فااي ذلااك الشاا   والتوعيااة  .1

م نااااادس االستشاااااا ي ، والااااازوا  بمصااااااد  ال طااااا  باااااالموق  لعمالاااااك وماااااوظفي صااااااةب العمااااال وال
، وعليااك  و كلااك السااكان شاا افوالماادعوين سااواء ماان طاا ف المقاااول  و صاااةب العماال  و ج ااة اإل
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كااذلك ات اااذ جمياا  االةتياطااات الطزمااة لمناا  وقااوا الةااوادا فيمااا يتعلاا  بتنفيااذ ااعمااال فااي موقاا  
 .العمل وان ي اعي السطمة بصو ا عامة

 الساكان تنقالذي  و إقاماة ةاواجز مؤقتاة ووضا   ناوا  عناد  مااكن علي المقاول وضا  إشاا ات التةا .5
علياك التنساي  كذلك عند  ماكن عبو  المشااا  و السايا ات فاي اليال و  ، و دا ل و  ا ع المبانيفي 

مااا  إدا ا المااا و  ، كماااا علياااك إقاماااة ممااا ات مؤقتاااة فاااي اامااااكن التاااي تتطلاااب ساااطمة عمالاااك  و 
 .الم ندس و نظمة السطمة الةكوميةالجم و  ، وذلك وفقا لتعليمات 

الجم ااو    السااكان و فااي ةالااة ةصااول  ي ةااادا بااالموق  فااان جمياا  االةتياطااات الوقائيااة لةمايااة .3
والمست دمين ضد الةوادا ، ساواء كانات با تياا  المقااول او ةساب تعليماات الم نادس ، ال تعفاي 

ك القاانون وفاي دفا  التعويضاات  و المقاول من مسئوليتك في التعامل م  ةاالت اإلصابة بما يف ض
 .ااض ا   و نفقة العجز  و ال  امات ، او  ي ق من ااض ا  والنتائ  

علي المقاول اةتساب تكلفة ملل هذق اإلج اءات واالةتياطات  الوقائياة ضامن  ساعا  الوةادات فاي  .4
 .جدول الكميات ومةملة على كافة بنود العقد 

سااعة مان وقاوا الةاادا ةساب  42الم نية باوزا ا العمال  اطل يجب إبطغ دائ ا السطمة والصةة  .5
 .القانون

 الحراســـة واإلنـــارة
على المتع د  ن يقوم بتأمين كل ما يلزم العمل من إنا ا وة اسة وسياع و قابة ةيلما كان ض و يا  و يطلب 

قتااك بتااامين  ي ة اسااة  و الم ناادس منااك تااامين ذلااك ويتةماال المتع ااد كافااة النفقااات كمااا يقااوم المتع ااد علااى نف
الساااكان و ا تطلب اااا  ياااة سااالطة مسااائولة ذات ا تصااااص فاااي سااابيل ةماياااة ااشااا ال  و لتاااامين ساااطمة   نااااإ

وفااي ةالااة ت لااف المتع ااد عاان القيااام بااذلك يكااون للم ناادس الةاا  بتأمين ااا علااى نفقااة . الجم ااو   و  طف اام 
 .المتع د وعلى ةسابك م ما بل ت

 
 حماية األشغال

ذا ينب ي عل ي المتع اد  ن يتةمال كامال المسائولية لةماياة ااشا ال المؤقتاة مناذ ابتاداء العمال وةتاى ن ايتاك وا 
ةصل  ي ض    و  سا ا في هذق ااش ال  و في  ي جزء من اا  و فاي ااشا ال المؤقتاة وم ماا كاان سابب 

ي   ي  لال في اا ذلك إال في ةالة الظا وف القااه ا فاان علاى المتع اد  ن يقاوم بتصاط  ذلاك الضا   وتصاة
وبشاكل ياؤمن إنجازهااا واساتكمال ا بموجاب شاا وط ومواصافات هااذق االتفاقياة ووفقاا لتعليمااات الم نادس وتكااون 
كلفة إصط  هذق ااض ا  على ةساب المتع د إال إذا كانت قد وقعت بسبب الظ وف القااه ا وعنادها يكاون 

وتشامل الظا وف القااه ا .  وف القااه اذلك على ةساب صاةب العمل ووفقا لنصوص القانون ال اصة بالظ
نااااة  و  ياااا  معلنااااة وةاااااالت ال اااازو ماااان قباااال العاااادو  و اللااااو ا  و لةاااااالت الةاااا ب سااااواء كاناااات مع: هااااذق 

االضط ابات التي ال يكاون لمسات دمي وعماال المتع اد ياد في اا وتشامل كاذلك ةااالت اشا ال صااةب العمال 
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وكااذلك الةاااالت التااي تناات  عاان العااوا    اسااتطما اي جاازء ماان ااشاا ال تاام تسااليم ا ن ائيااا بموجااب شاا اد
الطبيعية  ي  الم تقبة والتي ال يمكن اي متع د مما س ذو  ب ا كافية بملل هذق ااعماال تقادي ها  و ات ااذ 

 .ااةتياطات ازائ ا
 

 األولية اإلسعافات
متطلباااات  جميااا  إلياااكويةاااتفظ فاااي موقااا  العمااال فاااي مكاااان امااان يسااا ل الوصاااول  ياااؤمن  نعلاااى المقااااول 

ااوليااة وان  اإلسااعافات  عماااليكااون ات ااذ مساات دمي المقاااول مااد با علااى   نكمااا يجااب . ااوليااة اإلسااعافات
 .على ةساب المقاول يااول اإلسعافوتكون تكاليف ما يتطلبك . يكون موجودا في الموق  بصو ا مستم ا

 

 تنظيف الموقع
و قط    شاب الطوبا  الزائدا و المسامي  و ااساطك ينب ي علي المقاول المةافظة علي نظافة الموق  من 

 .الما ا  السكان وبالعمال و  ااذ فضطت تسبب  م لفات و و ما شاب  ا مننوات  ااعمال 
كمااا ينب ااي علااي المتع ااد عنااد انت اااء ااشاا ال  ن يقااوم بتنظيااف الموقاا  و إزالااة كاال مااا لااك فااي الموقاا  ماان 

فضااطك  و  وسااا   و  شاا ال مؤقتااة  و  ياا  ذلااك ماان ااشااياء التااي ال  م لفااات و معاادات  و مااواد زائاادا  و
ذا يةاجة لوجودها بةيا يقوم بتسليم الموق   و ما فيك من  ش ال نظيفا  و م تبا  بشكل  واف  عليك الم ندس وا 

فااة قااام المتع ااد بتسااليم  جاازاء ماان العماال  ااطل تنفيااذق ل ااذق ااشاا ال فعليااك  ن يقااوم بتسااليم هااذق ااجاازاء نظي
 .  صاةب العمل   وم تبة  يضا  و بشكل يكون مقبوال  لد
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 "General Provisions" األحكام العامة  -الفصل األول  .1

 

 : الفرقاء واالشخاص-) 1/1/2(المادة 

 :ما يلي) 1/1/2/2(يضاف إلى البند 

 ، "ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد"

  ممثل المقاول–) 1/1/2/5(يضاف الى البند 
 إن تسمية ممثل المقاول يجب أن تكون خطيًا

 
 ):إضافي (-) 1/1/2/11(البند 

 :الموظف

الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات 

 .ي تساهم بها الحكومةالت

 

 : المبالغ والدفعات-) 1/1/4(المادة 

 :يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة

 

 :: الدفعات األخرى)اضافي (-) 1/1/4/13(البند 

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو 

ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال " اآلخرين"المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى قيمة مادية دفعها 

الحصر وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير 

 ي من موظفيهم مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أ

أو وكالئهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

 المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه / المناقصة 

 .فعالً

 :وعة الدفعات الممن)اضافي (-) 1/1/4/14(البند 

هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو 

غير مباشر أو شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء 

لمقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من مباشرة أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل ا

وذلك فيما يتعلق " موظف"الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي 

المزاودة نفسها أو اإلحالة على / بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 .ضات التي تجري إلبرام العقد من اجل تنفيذه فعالًالمقاول أو المفاو

 

 " Country : "الدولة ) 1/1/6/1(

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

 فلسطين: الدولة 
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 "  Laws : " القوانين ) 1/1/6/5(

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

ة الوطنية الفلسطينية أو القوانين السائدة في مناطق السلطقوانين تعني جميع التشريعات واالنظمة وغيرها من 

 السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 :التفسير -)  1/2(المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

 بحيث يحسب "أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول"  الربـح في عبارة مقدارفي كل شروط العقد يحدد "

 ".كلفةمن هذه ال%) 5(الربح  بنسبة 

    

 :تفاقية العقدا -) 1/6(المادة 

 :بالفقرة التاليةيستعاض عنها األخيرة من النص األساسي وتلغى الفقرة 

كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه "

 ".القوانين النافذةتفاقية بموجب الا

 

 "   Care and Supply of  Documents : "لعناية بالوثائق والتزويد بهاا) 1/8(المادة 

 بما فيها آليات المقاول ونوعها):إن وجدت(يضاف الى الفقرة الثانية بعد ووثائق المقاول

 

 

 "The Employer"  صاحب العمل-الفصل الثاني  .2
 

 : صاحب العملأفراد  -) 2/3(المادة 

 :المادةتضاف الفقرة التالية إلى نهاية 

ي حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل، فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكاماً ف"

، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود مثل السالمةإجراءات لتزام بتوفير المماثلة للتعاون وا

 ".هؤالء المقاولين اآلخرين

 

 :مالية لصاحب العمل الترتيبات ال-) 2/4(المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على "

المشروع خالل مدة اإلنجاز، إال إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع 

 ".تمويله وخصوصياته األخرىوطريقة 
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 "The Engineer" المهندس -الفصل الثالث   .3
 

 : واجبات وصالحية المهندس-) 3/1 (المادة

 :، يراعى ما يلي"المادة"إيضاحا لما ورد في هذه 

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة 

 : عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في األمور التاليةويتعين

 .األوامر التغييريةإصدار  - 1

 . وتطبيق احكام تعويضات التأخيرتمديد مدة اإلنجازاقرار  - 2

 .الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين   -3

 .اصدار األمر بتعليق العمل   -4

 

 : استبدال المهندس-) 3/4(المادة 

 :يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي

يومـا مـن تـاريخ      ) 28(إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عـن                

وإذا كان  . االستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل              

يومـا مـن    ) 14( فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل            للمقاول اعتراض معقول عليه   

ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا      . تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه         

 .اتاًاإلشعار والتفاصيل المذكورة، يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائياً وب

 

 :جتماعات اإلداريةال ا)إضافية( -) 3/6 (المادة

جتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل، ويتعـين       الللمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى ا          "

 الحاضـرين   لكل من  منه   ةجتماع ويسلم نسخ  العلى المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات ا          

  أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكـام           نع عمل، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات     وإلى صاحب ال  

 ".العقد 
 

 "The Contractor" المقاول -الفصل الرابع  .4

 

  ـ االلتزامات العامة للمقاول1 . 4المادة 

 :تضاف الفقرة التالية في في نهاية د 

ـ إحداها ورقية واألخرى    ، شأ على نسختين  و على المقاول أن يقدم لصاحب العمل مخططات المن           أو ةألكتروني

  ).Hard and Soft Copy( باألحرى 

 ":المادة "نهايةتضاف الفقرة هـ في 

 .جميع الوثائق المذكورة في البندين أ و د خاضعة العتماد وموافقة المهندس
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 :ضمان األداء -) 4/2(المادة 

 :ن المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالييلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة م

"  لكتاب القبول "يوماً من تاريخ تسلمه     ) 14(يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل            "

وأن يرسل نسخه من الضمان إلى المهندس وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً            ، إال إذا نص على خالف ذلك     

 .احب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بهاعن عرض مناقصته ويحق لص

ينبغي أن يكون الضمان صادرا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يتم إعداده حسب النمـوذج                   

وإذا كان الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنـك محلـي               . المرفق بهذه الشروط الخاصة   

وإذا . تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصـة              مرخص، كما يجب    

لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادرا عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في                  

 .فلسطين وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل

األعمـال  مـن قيمـة    % 5مان األداء لتصبح بنسبة     بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفض قيمة ض         

األعمـال  من قيمـة    % 5بواقع  )  العيوب إصالحكفالة  ( أو أن يستبدل بها ضمان إصالح العيوب         المنفذة فعلياً 

 .المنفذة فعلياً

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عـرض                   

ة إلى أن ينجز المقاول األشغال وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه، وتبين بأن المقاول                المناقص

لن يكون مخوال بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة                  

 إنجاز األشـغال او اصـالح العيـوب    يوما، فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم     ) 28(

 .حسب واقع الحال 

 

 :تلغى الفقرة األخيرة ويستعاض عنها بالتالي

شهادة (  يوما من تاريخ شهادة االستالم األولى        21يتعين على صاحب العمل أن يعيد كفالة حسن األداء خالل           

 ).إصالح العيوب ( شريطة قيام المقاول بتقديم كفالة صيانة ) اإلنجاز

 

 : المقاولون الفرعيون-) 4/4( لمادةا

 ":المادة"تضاف الفقرة التالية في بداية 

 ".يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين كمقاولين فرعيين"

 

 ":المادة"يضاف ما يلي إلى نهاية 

 الفرعييـن  إن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهـا إلى المقاوليـن            "

 وعلى المقـاول    ، بموجب العقد  مسمياً كان المقاول الفرعي     إذا إالالمقبولة  من قيمـة العقد    )  ...........(هو  

أن يرفق بعرضه كشفاً يبين فيه األعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيين مع تحديد النسبة من قيمة                  

 على المقاول أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل          ،ي لكل عمل سينفذ من قبل أي مقاول فرع        العقد

جميع عقود المقاوالت الفرعية، كما يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينة آنفـاً                نسخ عن   ب

  .وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص
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 "Staff and Labour" المستخدمون والعمال -لفصل السادس ا .5

                                                                                                                 
 : تعيين المستخدمين والعمال-) 6/1(المادة 

 : تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

تـزام باتبـاع القـوانين      ليتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب واال          "

 ."المحلية المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم

 

 : ساعات العمل-) 6/5(المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

 . أيام العطل الرسمية وساعات العمل اإلضافيةتحدد في الشروط الخاصة

 

 : مناظرة المقاول-) 6/8(المادة 

 :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة

يجب أن يستخدموا   استعمال لغة االتصاالت، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين           حسن  للتأكد من   "

 ."هذه اللغة بطالقة، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين

 

 : مستخدمو المقاول-) 6/9(المادة 

 .لتحديد اعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ، يتم ادراج مثل هذه المتطلبات في الشروط الخاصة االضافية

 

 ):إضافية (-) 6/12(المادة 

 : ة الحشرات والقوارضمقاوم -أ 

حتياطات الالزمة لحماية جميـع المسـتخدمين والعمـال         اليتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ ا        

كما يتعين عليه   . العاملين في الموقع من أذى الحشرات والقوارض، وأن يقلل من خطرها على الصحة            

تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية      أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية           

 .محليـة، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات

 : حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية  -ب 

أو مخـدرات، أو أن يسـمح أو    كحولية  يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات           

  .الفرعيين بتعاطيها في الموقعيتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه 

 : حظر استعمال األسلحة - ج

يحظر على المقاول ان يحضر إلى موقع العمل، أو أن يستعمل فيه أية أسـلحة أو ذخيـرة أو مـواد                     

متفجرة يمنعها القانون، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفـرعيين              

 .الذخائر في الموقعمن حيازة مثل هذه األسلحة و
 :لتزام بالعطل الرسميةاحترام الشعائر الدينية واال -د  

 .لى المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية، وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليهاع 
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  التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية-الفصل السابع  .6
"Plant, Materials and Workmanship" 

 

 : العينات-) 7/2(المادة 

 ":المادة"تضاف الفقرة التالية في نهاية 

يتعين على المهندس أن يقدم إلى المقاول موافقته على العينات خالل مدة زمنية معقولة بحيث ال يؤدي ذلـك                    

 .إلى تأخر في إنجاز األشغال

 

 : االختبار-) 7/4(المادة 

يف ما يترتب على اجراء االختبارات المنصوص عليها        ايضاحاً لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكال         

 .أثناء التنفيذ وعند االنجاز) بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ( في العقد 

 

  العملتعليقخيرات وأ المباشرة والت-الفصل الثامن  .7
"Commencement, Delays and Suspension" 

 

 : برنامج العمل-) 8/3(المادة 

 :ية إلى نهاية المادةتضاف الفقرة التال

شـعار المهنـدس بضـرورة      إيوماً من تسلمه    ) 14( برامج العمل المعدلة خالل      أن يقّدم  المقاول   يتعين على "

  .تقديمها

 : تعويضات التأخير-) 8/7(المادة 

على قيمة تعويضات التـأخير      اإلضافية   الشروط الخاصة ملحق عرض المناقصة أو في      يجب النص في     -

 .غال وكيفية احتسابها في حالة التراكملكل قسم من األش

 

 

 "Tests on Completion"ختبارات عند اإلنجاز ال ا-الفصل التاسع  .8
 

 :  التزامات المقاول-) 9/1(لمادة ا

 : التالية إلى نهاية المادةاتتضاف الفقر

أو صـاحب   يجب أن تكون محايدة غير منحازة للمقـاول         ، الجهة التي سوف تقوم بعمل اإلختبار أو الفحص         

وحاصل على شهادة إشراف    ،  مركز القدس  –كما يجب أن يكون المختبر مصنف لدى نقابة المهندسين          ، العمل

 .واعتماد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

جميع تكاليف أعمال إجراء الفحوصات المخبرية أو اإلختبارات تكون على حساب المقاول ما لم يرد عكـس                 

 .ذلك
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على المختبر أن يقوم بدراسة وتحليل ومقارنة نتائج الفحوص واإلختبارات مع متطلبـات المواصـفات               يتعين  

وفي نهاية  ، لهذه النتائج حسب المواصفات العامة    ) ان وجد ( الحد األدنى واألعلى    ) في جداول   ( مبيناٌ  ، العامة

ه الفحوصات أو اإلختبـارات مـع       التقرير يجب على المختبر اعطاء نتيجة نهائية وواضحة بنجاح أو فشل هذ           

 .اعطاء التوصيات الالزمة

  
  تسلم األشغال من قبل صاحب العمل-الفصل العاشر  .9

 "  " Employers Taking - Over  
 

  :تسلم األشغال وأقسام األشغال -) 10/1(المادة 
 

 :تعاض عنها بما يليإلى نهاية المادة ويس...) يتعين على المهندس ( تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ

، "حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة"عندما يتم انجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها  -أ 

وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت االختبارات 

وارسال نسخة من (المهندس بذلك عند االنجاز المطلوبة بموجب العقد، فيجوز للمقاول ان يشعر 

على ان يرفق بهذا االشعار تعهداً منه بانجاز أية اصالحات أو أعمال  ) اشعاره الى صاحب العمل

 .متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اصالح العيوب

الصدار شهادة هندس ويعتبر هذا االشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى الم

 .سلم األشغالت

 

اً كشف على األشغال، ويقدم تقريربال من تاريخ تسلمه طلب المقاول يوماً) 14( المهندس خالل يقوم -ب 

 فإما أن يشهد بأن )نه إلى المقاولعنسخه  إرسالو(خالل هذه المدة كشفه إلى صاحب العمل بنتيجة 

ات خطية الى المقاول يبين فيها ان يصدر تعليمأو في وضع قابل للتسلم،  قد أنجزت وأنهااألشغال 

األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلم، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية 

  .الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال  بشكل مقبول لدى المهندس

 ذلك الى صاحب العمل، وفي هذه ان تقرير المهندس ليس دقيقاً، فله أن يبلغالمقــاول اذا رأى 

من تاريخ تسلمه تبليغ المقاول بالتحقق من الواقع بالطريقة )  يوما14خالل (الحالة يقوم صاحب العمل 

 .التي يختارها، للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تسلم االشغال

 

الذي يشهد فيه بأن األشغال قد تم ( المهندس ريرتق من تسلمه يوماً) 14(يقوم صاحب العمل خالل  -ج

 )ويكون المهندس أحد أعضائها(بتشكيل لجنـة تسلم األشغـال ) انجازها وأنها في وضع قابل للتسلم

ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال، وفي  - على ان ال يتجاوز عدد اعضائها عن سبعة -

 هزمالبإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات ول مع المقاأثناء ذلك يقوم المهندس 

 .اللجنةلتسهيل مهمة 
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 ومن ه،فوض من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من ييوماً) 14(لجنة خالل التقوم  -د 

وتسلم ، وكيله المفوضوالمقاول أو عليه أعضاء اللجنة ويوقع  تسلم االشغال،  محضرثم تقوم باعداد

وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء المعاينة ، نسخ منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس

يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاً، عندئٍذ يعتبر في هذه ) 28(واعداد التقرير خالل مدة اقصاها 

 .الحالة تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس

 

ان يصدر شهادة تسلم تسلم األشغال أيام من توقيع المحضر المتضمن ) 7(خالل عين على المهندس يت -هـ 

بدء فترة تاريخ محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغـال بموجب العقد، ويعتبر هذا التاريخ هو األشغال، 

صالحات  واإلكشف باألعمال المتبقيةشهادة بالما يتعين على المهندس أن يرفق ك، إصالح العيوب

االشعار  محددة من بدء فترة مدةالمطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل 

 .إصالح العيوبب

 

أيام من ) 7(يحق للمقاول ابداء مالحظاته او اعتراضه على تقرير اللجنة، على أن يتم ذلك خالل  -و

الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً الى المهندس 

 .الى صاحب العمل

  كيل األشغال وتقدير القيمة - الثاني عشر الفصل .10

 "Measurement and Evaluation"  

 
  :تقدير القيمة -) 12/3(مادة ال

 :من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي) أ، ب(تلغى الفقرتان 

 

  من الكمية المدونة في جـدول        %)25(  أو ينقص عن  لهذا البند بما يزيد     إذا اختلفت الكمية المكالة      -أ 

 حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحـدد          ، وكان أو في أي جدول مسعر آخر       الكميات  

من قيمة العقد المقبولة، وأن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه فـي العقـد               % 1في العقد لهذا البند يتجاوز      

  بسعر ثابت، أو على أنه بند

 

 –ب 

 ، و"الثالث عشر"ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل  - 1 

 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و - 2 

أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب، ألن طبيعة العمل فيه ليست  - 3 

مل ال يتم تنفيذه ضمن متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أن الع

 .ظروف مشابهة لظروفه
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إال أنه يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديالت معقولة لشـمول أثـر                    

 .أعاله، حسبما هو واجب للتطبيق منها) أو ب/أ و(األمور الموصوفة في الفقرتين 

وحدة الجديد، فإنه يجب اشتقاقه من خـالل تحديـد الكلفـة            وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر ال         

 .المعقولة لتنفيذ العمل، مضافا إليها هامش ربح معقول، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة

وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقـوم بوضـع                  

 . ألغراض شهادات الدفع المرحليةسعر وحدة مؤقت

 :في كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي 

  في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكميه التي تزيد عن الكميه المدونه في الجداول، و - أ

 .لفي حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقيه مما هو مدون في الجداو - ب

 

  Variations and Adjustments  تتعديالال التغييرات و-الفصل الثالث عشر  .11

 
  : بسبب تغير التكاليفتتعديال ال-) 13/8(المادة 

 . ما لم ينص عكس ذلك في الشروط الخاصة اإلضافيةغير مطبقة

 

  "Contract Price and Payment"  قيمة العقد والدفعات -الفصل الرابع عشر  .12

 

  :الدفعة المقدمة -) 14/2(المادة 

تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقـاول                  

 :بخصوصها

أي مـن   )أو سلطة أخـرى   (وبحيث تكون صادرة عن كيان ومن دولة        تضاف الى الفقرة الثالثة التي تنتهي ب        

 .خالل مؤسسة مالية تعمل في فلسطين

الى ذلك الوقت الذي يـتم       "وتنتهي بـ   ..." يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة      "لفقرة الخامسة التى تبدأ بـ      تلغى ا 

 :بالكامل ويستعاض عنها بالتالي" الدفعة المقدمة"عنده استرداد 

 :يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي"

 ".شهادة دفعمن قيمة كل  % 10 بنسبة سدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساطت

 

 :ما يلي" المادة"يضاف إلى نهاية هذه 

من قيمة العقد المقبوله خالل اسـبوعين مـن اكمـال            % 5يتم صرف القسط الثاني من الدفعه المقدمه بنسبة         

شهاده من  المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب             

 .المهندس

 ألغراض خارج نطاق المشروع، فإنه يحق لصاحب         المقدمة ةدفعإذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل ال       "

 ".العمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول

 



 - 14 - 

 : الدفع للمقاول–) 14/7(المادة 

 ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، : يليما" المادة"يضاف إلى نهاية هذه 

 .في فلسطينوايداع المبلغ في الحساب البنكي 
 

 : الدفعات المتأخرة-) 14/8(المادة 

 : تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي

و النقصان بموجب أية تعديالت يتم ادخالها على ويتم تعديلها بالزيادة أ%) 9(تحسب نفقات التمويل بنسبة "

 ".قانون اصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها
 

 :رد المحتجزات -) 14/9(المادة 

 :يلغى النص االساسي ويستعاض عنه بما يلي 

فالة خاصة بعد ان من المبلغ المحتجز مقابل ك %) 50(اذا تمت موافقة صاحب العمل فانه يمكن استبدال 

 .من الحد االقصى المحدد في ملحق عرض المناقصه %) 60(تصل قيمة المحتجزات الى 

بعد تسلم األشغال وعند ) في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعاله(يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصة 

 ).كفالة اصالح العيوب ( تقديم ضمان اصالح العيوب 

 

 ) :عند تسلم االشغال (   كشف دفعة االنجاز –) 14/10(المادة 

بالمخالصه حسب النموذج المرفق بهذه الشروط  ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعه ان يقدم اقرار

  ) .10-نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي رقم د(

 

 ):نهائي المستخلص ال(  طلب شهادة الدفعة الختامية –) 14/11(المادة 

 اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها -ب: من الماده المشار اليها اعاله بحيث تصبح ) ب(تعدل الفقره 

باالمور او االشياء المستجده بعد اصدار شهادة تسلم " تستحق له بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق تحديدا

 ).التسلم االولي ( االشغال 

 

 :مخالصة اقرار ال–) 14/12(المادة 

 ):ضمان األداء(يضاف ما يلي بعد مصطلح 

 ).، حسب واقع الحالكفالة الصيانةأو (

 

  تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول-الفصل السادس عشر  .13

 "Suspension and Termination by Contractor"  

 

 :حق المقاول في تعليق العمل -) 16/1(المادة 

 :ية هذه المادةتضاف الفقرة التالية في نها
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 علمأن يمن العقد ) 14/3(من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة أيام ) 3(خالل و المقاول على

 .الى المهندس"عن تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعةصاحب العمل 

 

 Risk and Responsibility ؤولية المخاطر والمس-الفصل السابع عشر  .14

 

 :اية الفصلالمواد التالية في نهضاف ت

 :  )اضافية (-) 17/7(ادة الم

 :الضمان اإلنشائي للمشروع

 للمواد ذات الصلة من أحكام كون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ي

 .القانون المدني فلسطيني

 

 : )اضافية (-) 17/8(المادة 

 :استعمال المواد المتفجرة

نبغي على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين ي

الصادرة عن السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد 

لى جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد، وينطبق هذا ع

 .يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها

 

نبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك، وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ي

له بهذا الشأن، كما عليه ذات العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى 

أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال 

التفجير، مع العلم أن هذه الترتيبات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقاً 

 .لتفجيراتللقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة با

 

 : )اضافية (-) 17/9(المادة 

 التصليحات المستعجلة

أو حدث آخر مرتبط باألعمال الجارية حسب العقد أو ألي جزء منها سواء خالل ، بسبب أي حادث أو فشل 

حاجة لعمل تصليحات مستعجلة ) حسب رأي المهندس( كان هناك ، تنفيذ األعمال أو خالل فترة الصيانة

مال أو السالمة العامة وكان المقاول غير قادر أو غير راغب أن يقوم بمثل هذه لضمان سالمة األع

عندها يحق لصاحب العمل بأن يقوم بهذه التصليحات وعلى حساب المقاول بعد أن ، التصليحات في الحال

 .يرسل إشعار خطي  للمقاول عن التصليحات المنوي القيام بها
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  "    Insurance"  التأمين –الفصل الثامن عشر  .15
 

 : المتطلبات العامة للتأمين-) 18/1(المادة 

 :ما يلي" المادة"يضاف الى نهاية هذه 

يكون المقاول هو الطرف المؤمن، كما ينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات  -

 Cross )ات التأمين المتقابله لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقي

Liabilities ). 

 تكون عملة التأمين هي العملة المحددة بالعقد -

 

 :التأمين على االشغال ومعدات المقاول) 18/2(  المادة 

 :ما يلي" المادة"يضاف إلى نهاية هذه 

 ".لةمن قيمة العقد المقبو%) 115(تعتبر القيمة االستبداليه واالضافات المتحققة عليها بما يعادل "

 

  المطالبات، الخالفات والتحكيم-الفصل العشرون  .16

 "Claims, Disputes and Arbitration"  

 

   Arbitration :التحكيـم -) 20/6 (المادة

) 1/4بلغة االتصال المحددة في المادة (وتنتهي بـ) ما لم يكن قد تم(تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ

 :ويستعاض عنها بما يلي

  "المجلس" تسوية الخالف ودياً، فإن أي خالف حول قرار تن قد تما لم يكم"

 :بشأنه، مما لم يصبح نهائياً وملزماً، تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي

 

ما لم يتفق الطرفان على غير (قانون التحكيم الفلسطيني النافذ م تسوية الخالف نهائياً بموجب تت   -أ 

 ).ذلك

 لتحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق، و  تشكل هيئة ا-ب 

 ).1/4(تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة    -ج 

 

   :"المجلس" انقضاء فترة تعيين -) 20/8 (المادة

 : من هذه المادة لتصبح كما يلي) ب(تعدل الفقرة 

 )".20/6(ى التحكيم بموجب احكام المادة يحال الخالف مباشرة ال" -ب 
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 - 18 - 

 كتاب عرض المناقصة) 1(رقم نموذج 
Letter of Tender 

 

 

 : .......................................العطاء رقم : .......................................... المشروع 

 

 

 .....................................................) : ........................صاحب العمل(إلى السادة 

لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 

والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول األخرى، ومالحق العطاء ذات 

ونعرض نحن . المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله................. :.................األرقام

الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي 

 ...............:...........................عاله مقابل مبلغ إجمالي وقدرهأيشمل كل هذه الوثائق المدرجة 

 .أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد

 

من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق " الفصل العشرين"بموجب " مجلس فض الخالفات"إننا نقبل تعيين 

 .على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة

 

يداع العروض، وأن يبقى النهائي إلريخ تااليوما من ) 90(نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة 

كما نقر بأن ملحق عرض . العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه

 ".كتاب عرض المناقصة"المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من 

 

شروط العقد، وأن من ) 4/2(نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة 

نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق 

 ".مدة اإلنجاز"العقد خالل 

هذا مع " كتاب عرض المناقصة"وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن 

 .الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا " ار اإلحالةكتاب القبول أو قر"

 

 .ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم

 

 : .......................عام: ................ من شهر:  ..................... حرر هذا العرض في اليوم

 

 : ........................................شاهد ................................... :توقيع المناقص
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 لحق عرض المناقصةم) 2(نموذج 
Appendix to Tender 

 .………………………… ......:العطاء رقم.  ..............................................:المشروع

 

 التحديداترقم المادة البيــــان
 : صاحب العملاسم

 :عنوانه

1/1/2/2 

 1/3و

 

 :اسم المهندس 

 :عنوانه

1/1/2/4  

 :اسم المقاول

 :عنوانه

1/1/2/3 

 1/3و

 

 دوالر(                )  التعليمات كفالة المناقصة

 األعمال المنفذة فعلياًقيمة  من )%5( التعليمات كفالة إصالح العيوب

 1/1/3/3 لألشغالنجاز إلمدة ا

 

 من تاريخ يوما تقويميا       ) (     

 أمر المباشرة

 يوما تقويميا  ) 365(   1/1/3/7 صالح العيوبإشعار بإلفترة ا

 فلسطينية السارية المفعولالالقوانين  1/4 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال

لى إل دخويمنح فيها المقاول حق الالمدة التي س

 الموقع

مر أأيام تقويمية من تاريخ ) 7( 2/1

  .المباشرة

 داءألقيمة ضمان ا

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح 

 )ضمان إصالح العيوب(العيوب 

 " المقبولةقيمة العقد "من %) 10( 4/2

قيمة األعمال المنفذة من قيمة %) 5(

 فعلياً

 غير مطلوب  4/9 كيد الجودةنظام تو

 مطلوب 

  6/5 المعتادةوقات العمل أ

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 

 للمباشرة

8/1  

 دوالر عن كل يوم تأخير)           ( 8/7 قيمة تعويضات التأخير
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  8/7 قصى لقيمة تعويضات التأخيرألالحد ا

 دوالر عن كل يوم مبكر      ) (  8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 

 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 يوما) 28( 10/1

المبلغ "عن  النسبة المئوية التي تدفع للمقاول

  إذا لم ترد في الجداول" الذي يتم صرفهاالحتياطي

 )     ( ب-13/5

  14/2 قيمة الدفعة المقدمة

  14/15 عمالت الدفع للمقاول

  18/1 تقديم وثائق التأمينات

  14/3 نسبة المحتجزات

  14/3 على للمحتجزات ألالحد ا

 لى الموقع   إالتحضيرات عند الوصول 

             

14/5  

  14/6 المرحلية دنى لقيمة الدفعةألالحد ا

  14/7 سعار تبديل العمالتأ

 سنوياً%) 9( 14/8 )نفقات التمويل (يةنسبة الفائدة القانون

لكل لف دوالر أ)      (         18/3 دنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالثألالحد ا

 حادث

 من عضو  واحد   20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

 عضاء أ من ثالثة  

 

  20/2  فّض الخالفاتفترة تعيين مجلس

ت في عضاء مجلس فّض الخالفاأ التي تعين الجهة

 حالة عدم االتفاق بين الفريقين

 جمعية المحكمين الفلسطينيين 20/3
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سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن 

 التعيين

فلسطيني البموجب قانون التحكيم  20/6

 النافذ

 عضو  واحد   20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم

 عضاء أثالثة  

 

قانون التحكيم  بموجب 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم

 فلسطينيال

 

نجاز إلمدة ا )1/1/5/6(شغال ألقسام اأ

الخاصة به 

)1/1/3/3( 

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم 

 .تأخير 

 قسم

 

  

 قسم

 

  

 قسم
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 كفالة المناقصة) 3(نموذج 
Form of Tender Guarantee 

 
 .…………………......……… : العطاء رقم..….....……………………………… :المشروع

 

 

): .............................................................................. صاحب العمل(إلى السادة 

: ........................................................................ شركة: لقد تم إعالمنا أن المناقص

عاله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أ

 : تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا

: يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ...................................................... بنك 

عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن .............................. ..............................

 :الطلب ما يلي

 

أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو  -أ 

 يوما، أو) 90(قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ

من ) 1/6(نه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولك -ب

 شروط العقد، أو

من ) 4/2(أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة  -ج

 .شروط العقد

 

لينا، كما أن هذه يوما ويتعين إعادتها إ) 90( أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ىوعل

 .الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في فلسطين

 

 : ...........................................البنك/ توقيع الكفيل 

 :   ...........................................المفوض بالتوقيع

 ...:             .........................................التاريخ
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  اتفاقية العقد) 4(نموذج
Form of Contract Agreement 

 

 

 : .......................................العطاء رقم: ........................................... المشروع

 

 

 لسنة ................... من شهر .............. حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 

 

 بين

 

 "الفريق األول"على اعتباره ............................................................  العمل صاحب

 و

 "الفريق الثاني"على اعتباره .............................................................. المقاول      

 

 :  ...................................ال مشروعلما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغ

............................................................................................................ 

 

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها 

 ليمها وفقا لشروط العقد،وتس

 

 :فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي

 

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار  - 1

 .إليها فيما بعد

 :تفسيرها بهذه الصورةتعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها و - 2

 

   ...........................................................  " كتاب القبول" -أ 

   ........................................................... كتاب عرض المناقصة" -ب 

 .......................: ...................................مالحق المناقصة ذات األرقام -ج 

 )الخاصة والعامة(شروط العقد  -د 

 المواصفات -هـ 

 المخططات -و 

 )جداول الكميات والجداول األخرى(والجداول المسعرة  -ز 
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 .......................................................  "قيمة العقد المقبولة" - 3

 .......................................................   "مدة اإلنجاز" 

 

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ  - 4

 .األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد

 

 فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب - 5

 .بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد

 

وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك 

 .وفقا للقوانين المعمول بها

 

 )المقاول( الثاني الفريق
 

 )صاحب العمل(الفريق األول 

 : ...........................................التوقيع

 

 : .............................................االسم

 

 : ...........................................الوظيفة

 

 

 ..: ..............................وقد شهد على ذلك

 

 : ...........................................التوقيع

 

 : .............................................االسم

 

 : ...........................................الوظيفة

 

 

 : ................................وقد شهد على ذلك
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  اتفاقية فض الخالفات)5(نموذج
Dispute Adjudication Agreement 

 )مجلس بعضو واحد(

 ......................................................................  :اسم المشروع ورقم العطاء

 

 ...............................................................................  :وصف المشروع

 

 : ...................................عنوانه............................. ......  : صاحب العمل

 

 : ...................................عنوانه...................................    :المقاول

 

 ...: ................................عنوانه...................................   :عضو المجلس

 

 

مجلس فض "وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو " اتفاقية العقد"لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام 

 ، فإن كال من صاحب العمل والمقاول "DAB "–" المجلس"، ليكون العضو الوحيد، ويسمى أيضا "الخالفات

 :وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي

 

ه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات، مع إدخال التعديالت التالية تعتبر الشروط الملحقة بهذ - 1

 : ..........................................................................................عليها

 

من شروط اتفاقية فض الخالفات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو ) 16(عمال بأحكام المادة  - 2

 :مجلس على النحو التاليال

 .دوالر عن كل يوم كمياومات)  ( -

 .مضافا إليها النفقات األخرى -

 

) 16(إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة  - 3

و كمس" المجلس"من شروط اتفاقية فض الخالفات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام 

 .للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية

 

، إزاء أدائه لمهام "المجلس"يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو  - 4

من ) 16(فض الخالفات بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة 

 .شروط اتفاقية فض الخالفات
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 .قية خاضعة ألحكام القانون فلسطينيإن هذه االتفا - 6

 

 

 عضو المجلس
 

 

 صاحب العمل المقاول

 

 وقد شهد على ذلك
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  اتفاقية فض الخالفات)6(نموذج
Dispute Adjudication Agreement 

 )مجلس بثالثة أعضاء(
 

 

 ......................................................................  :اسم المشروع ورقم العطاء

 

 ...............................................................................  :وصف المشروع

 

 : ...................................عنوانه...................................   : صاحب العمل

 

 : ...................................هعنوان...................................    :المقاول

 

 : ...................................عنوانه...................................   :عضو المجلس

 

 

مجلس فض "وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو " اتفاقية العقد"لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام 

، فإن كال من صاحب العمل والمقاول "المجلس"األعضاء الثالثة الذين يشكلون  ، ليقوم بمهام أحد "الخالفات

 :وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي

 

تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات، مع إدخال التعديالت التالية  - 1

 ...........................................: ...............................................عليها

 

من شروط اتفاقية فض الخالفات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو ) 16(عمال بأحكام المادة  - 2

 :المجلس على النحو التالي

 .دوالر عن كل يوم كمياومات)  ( -

 .مضافا إليها النفقات األخرى -

) 16(فع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بد - 3

من شروط اتفاقية فض الخالفات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس 

 .اآلخرين كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية

 

جلس، إزاء أدائه لمهام فض يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو الم - 4

من شروط ) 16(الخالفات، بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة 

 .اتفاقية فض الخالفات
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 .رئيسا للمجلس.............................   يعتبر عضو المجلس  -5

 .إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون فلسطيني - 6

 

 لمجلسعضو ا
 

 صاحب العمل المقاول

 وقد شهد على ذلك

 



 - 29 - 

  ملحق اتفاقية فض الخالفات

 شروط اتفاقية فض الخالفات) 7(نموذج 
 
يوما من تاريخ مباشرة العمل، ) 28(خالل ) الحكم أو الحكمة(يسمى عضو المجلس أو األعضاء  - 1

 .ه إلى المجلسولكن مهام المجلس ال يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف وإحالت

باالتفاق بين الفريقين، وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء ) الحكمة(يمكن إنهاء تعيين الحكم  - 2

 .فترة اإلشعار بإصالح العيوب

يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقين، وال يجوز له تقديم النصح إلى  - 3

 .لفريق اآلخرأي فريق إال باطالع وموافقة ا

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية  - 4

تامة، وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إال بموافقة الفريقين، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي 

 .فقة الفريقينطرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إال بموا

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين، بإعطاء كل منهما فرصة  - 5

 .معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر

ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن  - 6

 .ا قام به ناتج عن سوء نيةإثبات أن م

، ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة )وليس كمحكم(يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز  - 7

لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسبا، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد، 

 :ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية

 يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه،أن  -أ 

 ،)إن توفرت(أن يستعمل معرفته المتخصصة  -ب 

 أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانوني، -ج 

 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد، -د 

دات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شها -هـ 

 الخالف،

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله، لحضور جلسات  -و 

االستماع، وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور، بعد 

 .التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة

للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء ال يجوز  - 8

 ).إن وجدوا(المجلس اآلخرين 

 يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل  - 9

 .به

ل المهلة المحددة، شريطة أن يرسل إلى يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خال - 10

 .أيام) 7(الفريقين إشعارا بذلك مدته 
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إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم، يقوم صاحب العمل بالدفع  - 11

 .إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها

وفي حالة استقالته أو . يوما) 28(ل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته يمكن للحكم أن يستقي - 12

موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه 

 .يوما من تاريخ انقطاعه) 14(القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خالل 

والفريقين، ولغة التداول في ) الحكمة(تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم يتعين أن  - 13

 .الجلسات، باللغة المحددة في العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر

أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك ) الحكمة(يتعين على الحكم  - 14

يوما من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض ) 84(ل فترة ال تتعدى خال

يجب أن يكون القرار مسببا، وأن ينوه فيه بأنه . الخالفات، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه

 .يتم وفقا لهذه الشروط

، أو تصرف بسوء نية، فإنه يعتبر غير آنفا بعلمه) 3(إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم  - 15

 مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها 

له، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير 

 .فاعلة

 :لنحو التاليعلى ا" بالمياومات"تدفع أتعاب الحكم  - 16

عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات واعداد        -

 القرارات،

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر  -

 واإلعاشة،

 يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه، -

يوماً من تاريخ تسلمه ) 28(عين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل يت -

 .منها للمقاول الحقا%) 50(للفواتير الخاصة بذلك، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته 

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها، فإنه  - 17

 .تم النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم فلسطينيي
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 )كفالة حسن التنفيذ(ضمان األداء ) 8(نموذج 
Performance Guarantee 

 

: .............................................................................................. إلى السادة

: ............................................................................. رفنايسرنا إعالمكم بأن مص

 : ............................................................................قد كفل بكفالة مالية، المقاول

.......................................................................................................... 

 

 ) /  (بخصوص العطاء رقم 

: ..................................................................................... المتعلق بمشروع

 .....................................................دوالر أمريكي : ( ........................ ) بمبلغ

 وذلك لضمان........................................................................................... 

 تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن 

 أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور–ندفع لكم 

  مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته –شرط 

 . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع–بموجب العقد 

يخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تار

ما لم يتم تمديدها ................................. من عام ............... شهر ........... مبدئيا بتاريخ 

 .أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل

 

 : ..............................مصرف/ توقيع الكفيل 

 : ....................................ض بالتوقيعالمفو

 : ..............................................التاريخ
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 )كفالة إصالح العيوب(ضمان إصالح العيوب ) 9(نموذج 
Defects Liability Guarantee 

 

...................... ...............: ...........................................................إلى السادة

............................................. ..: ................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

 .............................................: .................................قد كفل بكفالة مالية، المقاول

............................................................................................................ 

 

 ) /  (بخصوص العطاء رقم 

: ..................................................................................... المتعلق بمشروع

 .........................................................دوالر أمريكي .......... ) : ( ..............بمبلغ

وذلك ضمانا اللتزام المقاول ............................................................................... 

 .ام عقد المقاولةلتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحك

 

 المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ 

قد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب الع

 .مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام 

 .لب صاحب العملالمقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على ط

 

 : ...........................مصرف/ توقيع الكفيل 

 : ..................................المفوض بالتوقيع

 : ............................................التاريخ
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  كفالة الدفعة المقدمة)10(نموذج
Advance Payment Guarantee 

 

.................................................................................. : ..............إلى السادة

: ................................................................. يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول

............................................................................................................ 

دوالر أمريكي : ( ...................... ) بمبلغ

............................................................. 

: ............................................. وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم

: ...................................................................................... وعالخاص بمشر

 .بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء

 

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم، وذلك 

 .لنظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاولبصرف ا

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة، ويتم 

 .تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل

 

 : ..............................مصرف/ توقيع الكفيل 

 : ....................................وقيعالمفوض بالت

 : ..............................................التاريخ
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 مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند التسلم األولى) 11(نموذج 
 

 

 

 .....: ................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه

............................................................................................................ 

 

 : ............................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 .دوالرا أمريكيا.................) (..........مبلغ ................................ ........بأننا قبضنا من 

 

 .............................................وذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع انشاء 

 .......................................................................................موضوع العطاء رقم 

وحكومة فلسطين .................................................................... ذمة برئن فإنناوبهذا 

مشروع المذكور اعاله مع المن المبلغ المذكور اعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب 

 ..............................تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى 

دون ان يشكل هذا ( من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية " خالل فترة اربعة وثمانين يوما

 وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المده) بصحة هذه المطالبات ..................من " اقرارا

ها وقيمتها بحيث تبرأ المذكوره نكون قد اسقطنا حقنا باية مطالبة مهما كان نوع

وحكومة فلسطين من أي حق او عالقه بالمشروع المبين اعاله السابقة .................................ذمة

 .لتاريخ التسلم االولي للمشروع

 ......................وعليه نوقع تحريرا في 

 

 :              .................................اسم المقاول

 :    .................................م المفوض بالتوقيعاس

 :  .................................توقيع المفوض بالتوقيع

 :الخاتم
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 إقرار بالمخالصة) 12(نموذج 
Discharge Statement 

 

 

 .....................: ...............................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه

........................................................................................................... 

 

 : ...........................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 .دوالرا أمريكيا........................) (...مبلغ ................................... بأننا قبضنا من 

 

من الشـروط العامـة للعقـد       ) 14/13،  14/12،  14/11(وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد        

 ...: ..............................................................................،وذلك عن مشروع إنشاء

.......................................................................................................... 

 : .............................................................................موضوع العطاء رقم

 وبهذا فإننا نبرئ ذمة دنصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعق

وحكومة فلسطين من أي حق أو عالقة .......................................................... 

 .مطلقا ال رجعة فيه" شامال" بالمشروع المبين أعاله إبراء عاما

 

 ......................وعليه نوقع تحريرا في 

 

 .......................:              ..........اسم المقاول

 :    .................................اسم المفوض بالتوقيع

 :  .................................توقيع المفوض بالتوقيع

 :الخاتم



  

التزامات المقاول) 13(نموذج    
Contractor’s Commitments 

 

 .............: ..................................     المقاول - 1

 : ...............................................    المدير العام - 2

 : ............................................... رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات - 3

 : ...............................................    فئة التصنيف - 4

 : ...............................................    مسقف االلتزا - 5

 : ...............................................   المشاريع الملتزم بها  - 6

رقم  اسم المشروع الرقم

 العطاء

قيمة اإلحالة   اسم صاحب العمل

 بالدوالر

قيمة األعمال 

 المتبقية دوالر

 رةتاريخ أمر المباش مدة التنفيذ

1 -        

2 -        

3 -        

4 -        

5 -        

6 -        

7 -        

    المجموع

 



 بســم هللا الرحمن الرحيــم

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التربية والتعليم العالي 

 مكتبة جامعة بوليتكنيك فلسطين
 

 "جامعة بوليتكنيك فلسطين " 

 

 

 

 

 

 -3-ملحق 
 

 

 

 

 

 االضافية الخاصةالشروط 
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 منوذج إستالم وثائق املناقصة

 
أأاااأ نااادننس أااا  وةاااوثعئ  للاااي وق لااال   وقولق اااي  وق ل اااي ..  ………………………أنااال وقع أاااه أ نااال  
 _____________________:  لمشةةةة      _______________بالمناقصةةةةم  قةةةة  

 

 .أ يوق ع ة قثعنل .1

 وعث علئ وقعنلأ ي .2

 .وقشأ ط وقعلعي .3

 .وقشأ ط وق ل ي .4

 ضلل يشأ ط  ل ي و .5

 .نع ذج   غي والعالن .6

 .نع ذج عحضأ والجوعلع وقوعه  ي .7

 نع ذج وق  أ وق فلءة قثعقل ق ن .8

 نع ذج   غي والوفلأ ي .9

 .وقفن يوقع و فلئ  .11
 ج و ل وق ع لئ.  11 

 .وقع ططلئ .  12
 . عثح  عأض وقعنلأ ي نع ذج عأض وقعنلأ ي .13
 نع ذج ععل وق للطي. 14

 
 .........:.................اس  المقا ل

 ............................    توقيع املقاول

                                                                :    ……………………………………                       التاريخ 
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 العطاءدعوة لالشرتاك يف  .1

 
 
 لثةط ن ننلء  وشط ب ع وني لس جلععي ن ق و نك: عشأ عوق

  وق ث ل:عحللظي

  وقةثطي وق طن ي وقفثةط ن ي  نوع  ل عن
 

  -----/ --/  --:    وقولأ خ 
المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في المجال والدرجة جامعة بولبتكنك فلسطين تدعو    .1

فيذ األعمال الموضحين أدناه كحد أدنى، الى التقدم  بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتوريد وتن

 .المطلوبة في العطاء

، مقابل دائرة االبنية والمشاريع في جامعة بوليتكنك فلسطين من يمكن الحصول على وثائق العطاء  .2

 .رسوم العطاء غير المستردة لكل نسخة بالقيمة المبينة أدناه  

م رفض أي يجب تقديم العطاءات في العنوان الموضح أدناه في تمام أو قبل الموعد الموضح وسيت .3

عطاء يصل بعد هذا الموعد،  ويجب أن تكون جميع العطاءات مرفقة بتأمين دخول العطاء حسب 

الموضح أدناه  ، وسيتم فتح المظاريف بحضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور في نفس 

 .  الموعد

بة على وسيتم االجاالجامعة في حال وجود أي استفسار لدى المقاولين فيجب كتابتها الى  .4

 .االستفسارات التي تصل حتى ثالثة أيام قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات

 :والجولة الميدانية ( ما قبل العطاء)التمهيدي  االجتماع .5

جميع المقاولين مدعوين للمشاركة في الجولة الميدانية التي ستكون في الموعد الموضح، حيث سيتم 

حيث  ( c)مبنى التمهيدي في  االجتماعالجولة مباشرة سيتم عقد  وبعد انتهاء( c ) مبنى  االنطالق من

 .يعمل المقاولين على تأمين مواصالتهم
 

   :مجال  :التصنيف المطلوب كحد أدنى 

 .شيكل --------- :رسوم العطاء غير المستردة لكل نسخة  

 ---------------ق المواف ----------ً  يوم------الساعة   :الموعد النهائي لتقديم العطاءات 

من قيمة العطاء اإلجمالية بأي عملة قابلة للتحويل  ---%5 :دخول العطاء (كفالة )تأمين

يوم من تاريخ الموعد النهائي  91وتكون الكفالة سارية لمدة 

 لتقديم العطاء

( ما قبل العطاء)التمهيدي  ماعتاإلج

 :والجولة الميدانية 

  ----------------الموافق  --------صباحًا يوم  --------في الساعة 

 ---------------------( c ) مبنى
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  لعطاءتعليمات ا. 2

 

نعطل ااع عن ونااع نلق لعاال  ون عثاان أن  ناا ن نلقشاا  ل  أضااع عثاان وقنةاا ي ول ااث ي قثعنلأ ااي قا   وقعناالأ  ع .1
 .غ  أ لس عن ونعوقجلععي عن أي و  طأ 

 
قشعه ولحعأ ع و ب عث ع وة   أأ  وقعنلأ اي لقاط   ن أي اشالأة وق   وقعنلأ ي لس عغثف عقفل  ع و   نل .2

 .و ل عثن وة  وقعنلأ     ضه وقعطلء  و ل وق ن    وقع    ق ضه وقعطلءوئ

  
 ااو  اةااوال  أ ااي  قاان  .........وقع ولاا ......... والأ خ اأفاالل وقعنلأ ااي ا وقةاالعي وقللن ااي عشااأة ظهااأو  عان  اا   .3

 .عطلءوئ وأ  نع  اذو وقولأ خ

 
 قان وقنال أي وةوفةالأوئ واأ  أنال  نث  و ن اكجلععاي وقأ ي وةوفةلأوئ عان ع ضا ع وقعنلأ اي وقا    ط ال وقان  .4

 . وقع ع  وقنهل س قوق    وقعطلءوئ ندأل عن لاللي أ ل 

 
ون و لق ف وحض أ وقعطلء اس عن عةاو ق ي وقعنالأ   حا    قان  او  وع  ضاع عنهالا  عثان وقعنالأ  وقق ال   .5

قود ااا  عااان حجااا  ولععااالل وقعطث ناااي  والةوفةااالأ عااان وقجهااالئ وقععن اااي عااان  للاااي وقععث عااالئ نز ااالأة وقع أاااه  و
 . وقعوعثقي نلقعشأ ع

 
   ضااه ةااعأ وق حا ة ق اال  اانف حةاب وقجاا  ل  قاان  قناال أي  قشاا  لو واب أةااعلأ وقعطاالءوئ نالقحنأ  نل( أ .6

 . عل ق   ن  عثن ذقك لس  لل   وقعنلأ ي( عنثغ عقط ع ) عأض غ أ عف ل 
وقحاا  لااس عأوجعااي ولةااعلأ وقعق عااي ةاا وء عاان ح اام عفأ ووهاال أ  عجع عهاال ( قجنااي وقعطاالءوئ) جلععاايقث( ب      

جأوء وقو ح حلئ وقعلق ي عن  وقضأ أةا  عثن وقعنالأ  و أ اه جع اه أ أو  وقعنلأ اي   ل اي جا و ل ولةاعلأ   و 
 . طد لس عطل ع  ة ف قن  نظأ ندي و علء  ق   عن  لحب وقعطلء نع  لوح وقعظلأ ف نح  ل . 
 
 -:نوق    وقعأ ض وق ح حي  و ح ح أي  طد حةلنس حةب وقولقس وقن  و ن كةوق   جلععي  .7

 .ل  نللأأل  وقع و ني حأ لل  علس حلل  ج   و والف لس ولأأل  وقع و ني أع و و  حأ لل  ة و  والعو .أ
حا ة  و اح ح وإلجعالقس ل  نلق  علس حلل  ج   و والف لس وقحةلب ن ن وق ح ة  وإلجعلقس ة و  والعو .ب

نناالء عث ااعا وال وذو  جااا  أن وق طااد  ن اااأ لااس عقااا وأ وق حاا ة عاان طأ ااا   ضااه وقعالعاااي وقعشااأ ي عااالال 
 .و  ننلء عث ع و ح ح عق وأ وق ح ةنطأ   وق طد  عن ال ة و  والعو و  نلإلجعلقس   

 

ك وقع و اافلئ وق ل ااي عثاان وقعناالأ  ون  قاا   أةااعلأ  نناالء عثاان وقشااأ ط وقعلعااي  وق ل ااي قثعنلأ ااي   ااذق .8
نلقعطلءا  وق    وقعأض  عونأ وقوزوعل عو  و  نهذ  وقشاأ ط  وقع و افلئ  ال  حا  قاع شاطب أ  وعا  ل أي عان 

 . شأ ط وقعطلء أ  وقع و فلئ وقفن ي  لس حلل ع لقفوع قذقك  عونأ عطلء  الغ ل  

 اا   وقاا  عس ونواا وء عاان ( 151 ( جااب ون  ااو  ونف ااذ وقعطاالء  ااالل وقفوااأة وقعحاا  ة لااس  لاال   وقعنلأ ااي  اااس .9
ا  و أ ه وقعنلأ  عثن  لال   وقعطالء  عوناأ ع ولقاي عثان ذقاك   ةا ف  او  وطن ا  غأوعاي أعأ وقعنلشأةولأ خ 
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عن  ل  ا   واد  أ عان ااذ  وقعا ة نلقق عاي وقعحا  ة الحقال ا   ن أي حلجاي وقان أعاأ أضال س أ  أ اي اجاأوءوئ 
 . أةع ي أ أى

 

 ل  عن  و أة وقجعلأك  وقع  س  ون  حضأ عنا  وقطثاب شاهل ة  ثا  طاأف  جب أن    ن عق   وقعطلء عأ  .11
ا قللااع عاان وقععاال  قثجلععااي  عاان أناال اااذ  وقاا و أة  لااس حاالل وااد أ  عاان احضاالأال قعاا ة وز اا  عاان شااهأ  حاا  

 .  ونف ذ نلأس ولععلل عثن حةلنع نلقغي عل نثغئ  ال  ح  قع وقعطلقني ندي وع  ض

 
عاال .11 ن ولةااعلأ لاس جثةااي عثن اي  نحضاا أ عان  أغااب عان وقعنلأ اا ن وقعوقاا ع ن ةا ف  ااو  لاوح وقعطاالءوئ  و 

 .C))عننن_ي وقن قنو ن كجلععلس عقأ .......وقةلعي وقللن ي ..../..../.... وقع ول ........  ذقك    

 

  -:أنل ون  و  وقوق    وقوف  ثس قثعطلءوئ ةوق   قجني وقعطلءوئ نوح    عل  ثس  .12
 . ل و أ عل  ح حل ععن قه  وقوف  ض نلقو أ ه وذو  لن وقعطلء ع أع –أ 

 . وذو عل  لن  وقعطلء  ح حل  عوجل نل عه أ أو  وقعنلأ يا  وال ة و  ألضع –ب 
 

نقنااا ل أأااال ولةاااعلأ  قهاال وقحااا  لاااس أن وحاا   وقعنااالأ  وقفااال ز أ  اقغااالء  يغ اااأ عثزعااجلععااي وقن ق و ن اااك  ون .13
ون وقعطالء وقعقنا ل  وقعوجال ب عاه أ أو  وقعنلأ اي . ةانلبوقعطلء أ  وعل ة  طأحع عاأة أ اأى   ن انا وء ول

اااا  ذقاااك وقعطااالء وقاااذي  وجااال ب عاااه  ااال وقشاااأ ط  وقع و ااافلئ   ن أي وحفاااظ أ   اااأ ج غ اااأ عقنااا ل عثااان 
 .وقشأ ط  وقع و فلئ 

 
وقععث عاالئ وق ل ااي نل و االأ و  و ضاا ح أ  وق اا   أ  عقلأنااي وقعطاالءوئ  وقو  اا لئ وق ل ااي نلإلةاانل  ال  ااو   .14

 لح عنهل قثعنلأ  ن أ  أي ش   آ أ ق س قاع عالأاي نهاذ  وإلجاأوءوئ حوان  او  وإلعاالن عان احلقاي وإلل
نععث االئ وقوق اا    وقجلععاايوقعطاالء ا  عاال أن أ اال  أي عنااللس نعحل قااي وقواادل أ عثاان وإلجااأوءوئ وقوااس وقاا   نهاال 

 .  وقوأة ي أ   و ي وقن وةونعل   ألض عطلء اذو وقعنلأ  

 
  وقجلععاي وأل ولةعلأ لس و لأ عان عنلأ اي  عةاو لس ق للاي وقعوطثنالئ ا لاحن عان حا لس حلل   ن عقل ل  .15

وأةاا ي عطاالء  وحاا  عثاان وقعقاال ل ا   ع اان احلقااي و لااأ عاان عطاالء عثاان عقاال ل  وحاا   قغل ااي لااالم عطاالءوئ 
 حاا  أأ اان  ذقااك لااس وقحاالالئ والةااولنل  ي  حةااب عاال وقوضاا ع وقع ااثحي وقعلعااي  ذقااك   ن وقحلجااي إلناا وء 

 .ةنلبول

 

 .عثن وقعقل ل وحضلأ عل لنئ نلنع أل  ندععلل عشلنهي قهذو وقعشأ ع .16

 
 و  و أ ه وقعطلء عن أنل ش   عف ض نلقو أ ه ا   أل  عه وقعطلء و   ال ع ق ل ع  أل عان  لواب وقعا ل  .17

 . 

 

  (90)قعا ة  ععن أ عي وقعطلء   لقح%( 5)ننةني    ل وقعطلء  ل عأض  جب أن    ن ع ح نل  ن فلقي  .18
  عال   عان والأ خ اأفالل وقعنلأ ايا  ال  جا ز ةاحب وقعااأض أنال ونوهالء ااذ  وقعا ة و  أنال وأةا ي وقعطاالء  وال 
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 ةاا ف قاان  ثوفاائ .   ن حلجااي الو االذ أي اجااأوءوئ أضاال  ي  وقجلععااي ااو  ع اال أة  فلقااي وقعنلأ ااي  ق االقح 
 جب ش ك نن س ع    أ   فلقي ع ح ني ن فلقي وقعنلأ ي ن لعل وقعنثغ وقعطث ب  نعوق وقن وقعطلءوئ غ أ

نن  ااي  اال أ ن عاان أحاا  وقنناا ك وقعلعثااي ضااعن عناالط  وقةااثطي وق طن ااي وقفثةااط ن ي  ال  جاا ز  عاا  و لااأ عاان 
 .  فلقي و  ش ك ع    ل لأ عن عنلأ ي  

 
وأ   فلقي وقعنلأ ي وقن أ حلب وقعطلءوئ غ أ وقعقن قي ن  ن طثب عنه  نع  احلقي وقعطلء و  ونوهالء وقعا ة  .19

 .وقعح  ة ق الح ي وقعطلء 

 
عااان وقعنثااغ وإلجعااالقس  %10 فلقااي حةااان وقونف ااذ  نق عااي  طثااب عاان وقعنااالأ  وقفاال ز أنااال و أ ااه وقعقاا  وقااا     .21

لاس عا ة ال ووجال ز أةان ع عان والأ خ ا طالأ  نقنا ل عطالء   ونقان  أنا    اس/جلععاي وققا سقثعنلأ ي ق لقح 
 . ل وقعقل ل  للي وقوزوعلوع حةب وقنن   وقوعلأ  ي  لقحي ط ول لوأة ونف ذ وقعق  ا  وأ  عن  وةو عل

 
حب أناا ل ةااقثجلععااي  لااس وقع عاا  وقعحاا   لحنااع  جاا ز( %10)وذو قاا   قاا   وقعقاال ل وقفاال ز  فلقااي حةاان وقونف ااذ  .21

نحقهال نطثاب أي وع  ضالئ أ   ةال أ قحقائ نهال جلععاي وققا س عطل ع  ع ل أة  فلقي وقعنلأ ي ا  وحوفظ 
 .عن جأوء ذقك 

  
أف عةااوحقلئ وقعقال ل عاان ولععالل وقعنفااذة ن وةااطي عةو ث الئ  قاا عهل وقعقال ل عألقااي نلقفح  االئ و ا( أ .22

لء عثاان نةااني والنجاالز لااس وقعطاا ونناالء  عهناا س وقعشااأف وقوقع نأ ااي قالععاالل وقعنجاازة ع ولاا  عث هاال عاان أناال 
 :نح م و  ن نةني وق أف  عل ثس

  عن وقعةوحقلئ%  21عن ولععلل   أف قع %  25ونجلز. 
  عن وقعةوحقلئ% 41عن ولععلل   أف قع % 51ونجلز. 

  عن وقعةوحقلئ% 61عن ولععلل   أف قه %75ونجلز                        . 
 .وقعقل ل عثز  نوق    للو أة أةع ي عشوغل عأ   عن  ل عنثغ  ةوثعع( ب

 
وقعنثااغ  ثااع عناا  عاان أ عااي  اال عةااو ث  قحاا ن والنوهاالء عاان جع ااه ولععاالل ا   ااو   ااأف %10  ااو  حةاا   .23

 .شهأ 12وقوةث   ول قس  عقلنل  فلقي   لني نن  ي غ أ عشأ طي   لقحي ط ول لوأة وق  لني  ع وهل 

 
  وقجلععاي ولةعلأ وقوس  ضعهل وقعقل ل شلعثي قجع اه وقضاأو ب وقح  ع اي أ  أ اي و الق ف اضالل ي  قان ووحعال .24

  .لءأ ي اضلللئ عثن ةعأ وقعق  وإلجعلقس وقعح   لس   غي وقعط

 
وةوال   نفل أ  ننا و عان ننا   وقععال أ  أ لاأ  جا  ل هال نق ال  وقجلععيألضئ قجني والةوال  أ  عهن س  اذو .25

و  ع لقفي قثع و فلئ   طأ وقعقل ل  ولني ندةانلب وقاألض  ن جا ب وعا  ل عال  طثاب عناع  االل ةانعي أ ال  
 ي ع و  و  أععلل غ اأ عقن قاي  عثان نفقواع عثن ول لأ عن ولأ خ وق    وقولقس قإل طلأا  عثن وقعقل ل ازوقي أ

 . وق ل ي
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شهأ عن ولأ خ والةوال  ول قس  12عثن وقعقل ل ون  ضعن ولععلل  حةن ونف ذال عثن وق جع ول عل قع ة  .26
 وقواااس وفاااس  وقنثهااال وقجلععااايذقاااك  قااا   وقعقااال ل وقضاااعلني وقواااس  عااال قااا   ااان  نلقعقااا  عثااان غ اااأ ذقاااك  قوحق ااا 

 (.  فلقي وق  لني) عن اجعلقس ولععلل وقعنفذة %10أ عوهل ننةني  نلقغأض وقعطث ب  و  ن
 
عثاااان وقعقاال ل أناال وقعنلشااأة لااس أي ععاال عشااع ل نلقعقاا  ا ون  قاا   عثاان حةاالنع وق اال  نلقح اا ل عثاان  .27

 ونقل هل ةلأ ي وقعفع ل حون انجلز جع ه ولععلل  لعثي  و  ا وأ شاهل ة والةاوال  وقنهل  اي ا  وقودع نلئ وقولق ي
 -:هعل  قه نع  وآل أ أ 
وقوااادع ن عثااان وقععااالل  وقعةاااو  ع ن قع اااثحي وقعلقاااك نعااال ال  قااال عااان وقعنااالقغ وقواااس  ةاااوحقهل  ااال عااانه   .أ

 . نع جب وقق ون ن  ولنظعي  وقوعث علئ وقةل  ة عن وقح و م  وإل لنلئ  ع للدة نهل ي وق  عي
 . نةنب ونف ذ أععلل وقعشأ ع  عةو ق ي وقعلقك عن ولضأوأ وقوس وثح  نلقفأ   وقللقم  ععوث لوع .ب
 .وقودع ن وقشلعل ض  جع ه ول طلأ نحة  وقعلقك  .ج
 :وقودع ن ض  وقح و م عثن وقة لأوئ  وآلق لئ وقعلعثي لس وقعشأ ع  .د

 
 عن نال عث هال وةا   وقجلععي عثن وقعقل ل ون  ق   عجع عو ن أ ث و ن عن ن وق  وقودع ن وقن

عث هل أنال وقجلععاي دع ن ا  ون  ح ال عثان ع ولقايوقعشأ ع  وفل  ل وقوغط ي وقعشع قي نلقو
 . وقعنلشأة نللععلل 

 نعا ة ال وقال عان لاللا ن   عال  وقجلععي  جب ون  ذ أ  أوحي لس  ل ن ق  ي شأط ا طلأ
عناا عل  نااا ي وقعقاال ل اقغلءاااال و  وعاا  ثهل ا  ون عثااان وقشااأ ي وقعوعناااي عةااو ق ي وقوق ااا  نهاااذو 

 .وقجلععي وقشأط قع ثحي 

 واا ي ناا وق  وقواادع ن عثاان شااأط  ااأ ح نعنااه شااأ ي وقواادع ن عاان وقأجاا ع عثاان  جااب ون وح
نونف ااااذ وقعشااااأ ع  وقجلععااااي و  ععلث هاااال أ  ع ظف هاااال و  عثاااان وقجهاااالئ وقوااااس وقاااا   وقجلععااااي

لي  وقجلععاايق االقحهل قوح اا ل أ ااي عناالقغ ألعاائ وقشااأ ي وقعوعنااي قثعشااأ ع ناا لعهل قثعقاال ل 
 . ةنب عن ولةنلب 

 
هل  ي حةب وق ع لئ وقوس و  انجلزال  وقوس وعائ وقع ولقاي عث هال نعا  ععث اي وق  ال وقهن ةاس ةوو  وقعحلةني وقن .28

 . وقعقل ل ععل   وقجلععيعن أنل جهلزي 

 
ح اااام ون وقعنلأ اااالئ ةاااا ف  ااااو  وق  عهاااال عاااان نلح ااااي وقةااااعأ  وقعااااواالئ وقفن ااااي وقوااااس قاااا ى وقعقاااال ل  واااا  . أ .29

قفن ااي لااحن عثاان وقعقاال ل وعن ااي  و أ ااه   ااو  ول أو  و    ااهل قثعشااأ ع ا  قثعةاالع ة عثاان وق اا   وقنلح ااي و
 .(نع ذج وق  أ وق فلءة قثعقل ق ن ) وقعألقي وق ل ي نذقك  وقوس وعونأ جزءو  ال  وجزأ عن  لل   وقعنلأ ي 

وقحاا  لااس ةااحب وقعطاالء اذو لناائ ون وقععث عاالئ وقع جاا  ة لااس نعاا ذج وقاا  أ وق فاالءة قثعقاال ق ن قثجلععااي  .ب
 و  عالل ولععالل ( اذو  لن أا  نا أ نلقونف اذ ) ع ل أة وق فلالئ  و أ ف وقعقل ل عن وقععل عغث طي ح م ة و 

عثاان حةاالنع عهعاال نثغاائ وقو االق ف  وحع ثااع وقعةااو ق ي عاان ولضااأوأ وقوااس أاا  واانج  عاان ذقااك   ن أن   اا ن 
 .قثعقل ل وقح  نلقعطلقني ندي وع  ض 
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ال   جااا  قهااال ننااا   لاااس  وقعنلأ اااي   ذوئ طن عاااي   اذو وأوضااائ وقضاااأ أة ونف اااذ أععااالل اضااالل ي لاااس وقعشاااأ ع .31
و وثف عن ولععالل وقعنفاذة ا لحناع ةا و  وقوفال ض عاه وقعقال ل وقعنفاذ عثان ولةاعلأ  لاس حالل عا   والوفال  

ونف ذ وثك ولععلل اعل ن وةطوهل أ  ن وةطي و ث ف عقال ق ن آ اأ ن   ن أن   ا ن قثعقال ل  وقجلععي ععع  ح 
وض أ  طثب وقوع  ض عن ذقاك   عثان وقعقال ل وادع ن وقظاأ ف وقعنلةاني قونف اذ وثاك ولةلةس وقح  نلالعوأ 

 .ولععلل 

 
ناادي  اا غي  لناائ  ةاا وء  وقجلععااي ب أ  أشاا ة أحاا  عاا ظفس أ  عةااو  عساذو حال ل وقعقاال ل وقغااا أ  وقوالعاا .31

 وو اااالذ  اقغاااالء وقعقاااا   ع اااال أة وقودع ناااالئ  وق فاااالالئ وقجلععااااينشاااا ل عنلشااااأ و  ن وةااااطي وقغ ااااأ لحنااااع  حاااا  
 .وإلجأوءوئ وقوس وأوال عنلةني 

 

 وحعل وقعقل ل  للي و لق ف وقعأوةالئ وقنأ   ي   ووعلب وقوح  الئ وقنن  ي وقعوعثقي نلق لعلئ و  و ي وع أ  .32
 .و أى و   وقعشأ ع

 
 

________________________________________:المــــقاول اســـــم



_________________________________:بالتوقيع المخول الشخص اسم



___________________________________________:الوظيفـــــــــة



_____________________________________: المقاول وختم توقيع



__________________________________________:التاريــــــــخ
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 الش  ط العامم.3
 

 (9111فيديك )الش  ط العامم  يت  العمل حسب
 

 (دفت  عقد المقا لم الم حد للمشا يع االنشائيم)
 الجزء األ ل

 
 
 

- 9-ملحق  ق   
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 ش  ط خاصم.4
 

 يت  اعتماد الش  ط الخاصم الفلسطينيم  النماذج
 

 (دفت  عقد المقا لم الم حد للمشا يع االنشائيم)
 الجزء الثاني

 
 
 
 

- 2-ملحق  ق   
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 ش  ط خاصم اضافيم.5

 
 

 -3-ملحق  ق   
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 االجتماع التمهيدينموذج محضر .7

  
   :اسم المشروع

                                                                                        __________________________________ : مشروع رقم
 /  /  :التاريخ:                                                                                     الزمان

 
 

 المقاولين الذين حضروا االجتماع التمهيدي
 

 التوقيع رقم الفاكس رقم الهاتف اسم المندوب اسم المقاول الرقم
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
11      
11      

 
 

 :اعضلء وقعقل ل 
 …………………… 
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 (على المقا ل االلتزا  بتعبئم النم ذج)
 

 نم ذج تقدي  الكفاءة للمقا لين. 8
 

وقععث عاالئ وقعق عاااي عااان وقعقااال ل عثااان اااذ  وق ااافحلئ ةااا ف وةاااو    لغاااأوض وق اا   أ أوواااع نلقنةاااني قونف اااذ ااااذو 
 .وقعطلء 

 .. .…………………:أأ  وقعطلء  -
 .. .…………………:وة  وقعطلء  -
 

 قثعقل ق ن وقعةوقث ن  -1
  -( :وأل  نة ي عن عق  ودة س عوةةي وقعقل ل ) ن ع وقعوةةي   1 – 1
 

 ..……………………………………………: ع لن وةج ل وقعقل ل           -
 ..……………………………………………:عنطقي وقععل ولةلة ي قثعقل ل   -
 
  -( : أل  ) ةعس قثش   وقع أه نلقن لني عن وقعقل ل وقو   ل وقأ  

  -: حج  أععلل وإلنشلءوئ وقعنفذة  الل وقةن وئ  وقعلض ي نلق  الأ ولعأ  س  أ  نلق  نلأ ولأ نس   2 – 1
 ..………………:  2118ةني  
 ..………………:  2119ةني  
  .. ………………: 2111ةني  
 ..………………:  2111ةني  
 ..………………:  2112ةني  

           
حجاا  ولععاالل وقعنفااذة عاان نفااس ناا ع اااذو وقعطاالء  ااالل وقةاان وئ وق عةااي وقعلضاا ي عن نااي نلقاا  الأ ولعأ  ااس أ    3 –1 

 :نلق  نلأ ولأ نس 
 
ن   العمل المنفذ  سنم  اس  صاحب العمل اس  المش    

 االنتهاء
 قيمم العمل المنفذ

2118     

2119     

2111     

2111     

2112     
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 : وقعع وئ وقع  ني أ نل  ضأ أ ي قونف ذ وقععل قذقك  أجن عن وقعقل ل وعن ي وقععث علئ وقعطث ني عنهل   4– 1
- ( :لس حلقي   ن وقعع وئ عةودجأة أ  وحئ وقشأوء ل أجن ذ أ وة  وقعوجأ أ  وة  وقنل ه وقعحوعل ) 

 

ملك المقا ل ، مستأج ة ، ) بيان الملكيم حالم المعدة سنم الصنع ن   المعدة ال ق 
 (تحت الش اء 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

- (:وأل  نة ي وقة أة وقذوو ي) عواالئ   نأة وقع ظف ن وقأ  ة  ن وقعأشح ن قونف ذ  و  وأة ولععلل   5 – 1
 

عدد سن ات الخب ة في  ظيفم  عدد سن ات الخب ة اإلجماليم االس  ال ظيفم
 مماثلم

    ع  أ عشأ ع. 1
    عهن س وقعشأ ع. 2
    عهن س وقع أه . 3

عأوأااااااااااااااااااب ولععاااااااااااااااااالل . 4
 وقأ  ةس 

   

 

 : أععلل وقعقل الئ عن وقنلطن وقعزعه وثز عهل  أةعلء وقعأشح ن قثق ل  نهل   6 – 1
 

اس   عن ان الم شح  قيمم المقا لم من الباطن أجزاء العمل ال ق 
 لتنفيذها

 المجال مدة العمل في هذا

1.     
2.     
 

وةا   عنا ون وقنناك وقاذي  وعلعاال ععاع وقعقال ل  وقاذي  ع ناع ون  عطااس ن لنالئ ق الحب وقععال عان عقاا أة   7 – 1
  -: وقعقل ل وقعلق ي 

 ___________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
( : ع و عن حةلب وقنن ك و  لس حلقي ع   و لأ عنلقغ  لل ي لس وقنن ك ) النلئ عق أة وقعقل ل وقعلق ي   8 – 1

علل ح  واللوأوض وقعةأح قع نع عن أنل وقننك و  وقة  قي وقعلق ي وقعو لأة  لأج وقنن ك أ  أ ي عق أة 
 .علق ي أ أى ألنثي قثة  قي 

 :عن أ ي أضل ل أل عي حلق ل  لس وقعحل    وقعقل ل طأف نهل  أجن اعطلء ععث علئ   9 – 1
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 المبلغ المتقاضى عليه سبب الخالف الط ف اآلخ  وقأأ 

1.    
2.    
 
 . جب األل  نة ي عن  طي ونف ذ وقععل وقزعن ي  ولةث ب وقعزعه وونلعع لس وقونف ذ   11 – 1
 :قثعقل ق ن وقعوآقف ن ععل    - 2
                                          ق ااااااال شاااااااأ ك عثااااااان حااااااا ة نشااااااا ل  9 – 1اقااااااان ننااااااا   1 – 1ععث عااااااالئ وقعطث ناااااااي عااااااان ننااااااا  وعناااااااد وق   1 – 2

 .عنفأ  
 .وعند قثشأ لء ععل    11 – 1وقععث علئ وقعطث ني لس نن     2 – 2
 .عن وقوآقف ععل  وأل  وق  لقي وققلن ن ي قثش   وقع أه قثعطلء  وقوس و  قع نلقو أ ه ن لني    3 – 2
وألاا  نةاا ي عاان والوفلأ ااي ناا ن وقشااأ لء وقعوااآقف ن  وقوااس قهاال وق ضااع ي وققلن ن ااي وقعثزعااي ق اال عاانه   وقوااس    4 – 2

 : ون ن وقولقس 
               (وقعق  )جع ه وقشأ لء عثزع ن جعلع ل   لأ  ل  نونف ذ ولععلل ع ض ع وقعطلء (أ       
 .عة  ال  نلقن لني عن وقوآقف   ةعن أح  وقشأ لء(ب      
 .ن وقولقف ونف ذ  لعل وقعق  نعل ل ع وةوال  وق لعلئ ة و  عنلشأة عه وقطأف وقعةعن عة  ال  ع( ج  
 

عثن وقعقل ل وع  ن عهنا س ونف اذي قثع أاه  و وجا  نشا ل  و ا    علال وقعقال ل عثان ون ال وقال  نأواع  -:عالحظي 
 .  وقفن ي وقالزعي ولنلء وقونف ذعن  عس ةن وئ   ذقك و  أ  ل وقط وأ

 
 ت قيع المقا ل
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 أمةة  تكةةليف
 

 
 ش كم / إلى المقا ل 

 
 بعد التحيم 

 
 -----------------------------ح م أنع أ  أح ل قعه و   عنلأ ي عشأ ع 
ني  لعثي نع ة وقعشأ ع نلالضللي وقن ة% ( 11) قذقك عث    وق     فلقي حةن وقونف ذ نق عي 

 ذقك وقودع ن قثعشأ ع ذقك قثن ء لس ونف ذ وقعشأ ع  ذقك ل أ وةثع   اذو ولعأ عثعل ندن ع ة 
عن ولأ خ و أ ه وقعق    لقل قثعنلأ ي  ج  ل وق ع لئ        151ونف ذ وقعشأ ع اس  

 . وقع و فلئ وقفن ي  عل  وطثنع وقععل 
 

  اقبل ا التحيم
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 يغة االتفاقيةنموذج ص.1

 
 وقعشأ عووفلأ ي   غي 

 

--  نعقاأ ---------قعال   -------عن شاهأ  -------وقع ول  ---------ونع لس     
-------------------- واا  و أ ااه ووفلأ ااي  وق ل ااي نعشااأ ع  ------------------

 . ل عنن ن  ------
 طأف أ ل

 ن فوع وقعلقك-------------------/    علثع وقة    .---------------- -1
  ------------------وثف ن                      

 
 طأف للنس

ن فوع --------------------/  علثهل وقة      -------------------- -2
 وقعقل ل

 ___________________لل س _______________ وثف ن                     
 

 وقعق عي 
ضاعن نأنالع   ------------------- عشاأ ع ثان وقق ال  نونف اذح ام أن وقطاأف ول ل عالز  ع

وطااا  أ وقن  اااي وقوعث ع اااي  و ااال جلععاااي ن ق و ناااك لثةاااط ن  أغناااي وقجلععاااي لاااس وطااا  أ أااا أوئ  عهااالأوئ 
وعلثئ وثك وقأغناي لاس وإلعاالن لاس وق احف وقعحث اي عان عنلأ اي علعاي قونف اذ وقعشاأ ع  ون  وذ وقطثنيا

-نوالأ خ . -------- ا    إلعالن نعطالءووه   وا  لاوح وقعظالأ ف نوالأ خوق   وقعقل ق ن  ل  شأ ط و
--  وقاذي  نثاغ ------------------   لن وقعطلء وقعقا   عان أنال شاأ ي -----------

ااااااااا  أأاااااااال ( شاااااااا  ل ----------------------------) شااااااا  ل --------------
نححلقاااي وقعشاااأ ع عثااان وقشاااأ ي  ئقجناااي وقناااوقعطااالءوئ ةاااعأو   وناااع نعااا  وقوحث ااال  وقوفأ اااغ  وقوق ااا   أ  ااائ 
 واا  وأةاا ع  ضااعن وقع زون ااي وقعأ اا  ة قااع  وقعااذ  أة قونف ااذ جع ااه عاال  أ  نااع عاان نناا   و اا  وقعشااأ ع

عثااان أن  اااو  ونف اااذ  ---------------------- وقعشاااأ ع  لااا  ول ااا ل وقعونعاااي عثااان شاااأ ي
------------------------)شاا  ل  --------------أععالل ندجعاالقس ال  ز اا  عاان 

وقاالز    لا    عثان وقنحا   قونف اذ وقعشاأ ع  أغنوع  وةوع و   ى وقذي ون   .( ش  ل لقط الغ أ -----
ا ونع نع جب أن ل  و  جلب عونل ل  وعال  ولاث اي قرطاأوف وقع أعاي عثان وقعقا  وا   وقعةون وئ  وقوعث علئ
 -:والوفل  عثن عل  ثس 
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 ( 1عل ة 
 .  ذقك وقعالح    وجزأ عن والوفلأ ي  ع عثي قثعةون وئ وق ل ي نلقعشأ عوعونأ  وقعق عي جزء ال 
 

  ( 2عل ة 
 لقال قثع ططالئ  وقو الع    وعث عالئ وقجهاي وقعشاألي ------------- عشاأ ع  ق   وقعقل ل نونف اذ

 .ضعن نطل  ولح ل  وق وأ ة نلقعةون وئ جع عهل
 

 (  3عل ة 
 ------------------) شااااا  ل  ------------جلععاااااي ن ق و ناااااك لثةاااااط ن نااااا له قااااا   و

 ذقااك ققاالء ولععاالل وقعااذ  أة لااس عةااون وئ وقعطاالء  جع ااه     عونااأ اااذو وقعنثااغ ااا  أ عااي وقعقاا (  شاا  ل
 لضعل  قثز ل ة أ  وقنق لن  ل  وقعقل ةالئ  وقف الئ  ولععالل  (أ عي وقعق )     ن اذو وقعنثغ   وقعالح 

ل وقعقاال ل لعااال  عثاان وقطن عااي  ال  جاا ز قثعقاال ل وجاال ز وقق عااي وقعقااأأة وقوااس ةاا نفذا  وق ع االئ  والقوزوعاالئ
 .لس وقعق  وال نع ولقي  ط ي عن وقجهلئ وقعة  قي عن وقعشأ ع

 
  ( 4عل ة 

نع جاااب وقأ اااأ عااان  قثعلقاااك اااو   اااأف وقق عاااي قثعقااال ل عااان  اااالل عةو ث ااالئ   أ اااي  اااو  وقوقااا   نهااال  
شااأ ط  وقع و اافلئ نعاال لااس ذقااك حجاا  وقععلقااي وقوااس واا  وشااغ ثهل ولععاالل وقعنوه ااي  وقعةااثعي  وقعطلنقااي قث

 ذقاااك عقلنااال لااا وو أ  لاااس ةاااجالئ وقحضااا أ  والن اااأوف جهااالز وإلشاااأوفنع جاااب وقجااا  ل وقععوعااا  عااان 
عاان ولععاالل وقعشاالأ اق هاال % 91ل عاال  ااو   ااأف نةااني   اافأ ي ع أعااي   ع و عااي عاان  و ااأة وقجعاالأك 

 .ذة حون وةوال  وقعشأ ع ونو و  ل  قضعلن ولععلل وقعنف% 11 وحوجز نةني 
نعااا  وةاااوال  وقعشاااأ ع ونوااا و  ل  عااا أجل  ل اااع أ عاااي % 111  اااأف قثعقااال ل وقعةاااو ث  وق وااالعس ننةاااني 

ولععاالل وقوااس واا  ونف ااذال لعااال  نعاا    اا  وقعناالقغ وقوااس ةاان   ااألهل عثاان وقحةاالب أ  أ ااي عناالقغ أ ااأى 
ي وقاالز   نعا  وق  عاع قشاهل ة عان ضاأ ني وقا  ل عةوحقي عث ي ن     ع   وق للء ننةني وشغ ل وقععلق

و ضح نةني والةوقطلع وقضأ نس  ذقك شهل ة نضعلن ولععلل    لنوهل  الل وقةني ول قان عان ععاأ 
عاان أ عااي ولععاالل %  11وقعشااأ ع نعاا  وةااوالعع ونواا و  ل  اضااللي اقاان  فلقااي نن  ااع غ ااأ عشااأ طي نق عااي 

ل ن وجنلئ وق  لني وقعوأوني عثن ةا ء وقع انع ي أ  أ وءة وقعا و  وقعنفذة  ذقك  ضعلن عثن وقوزو  وقعقل  
 .وقعةوععثي لس وإلنشلء

 

 
 ( 5عل ة 

 قااأ وقعقاال ل ندنااع وطثااه عثاان جع ااه عةااون وئ وقعقاا  نعاال لااس ذقااك وقع ططاالئ  وقوعث عاالئ  وقع و اافلئ  
  وعها   جا ئ  عحضاأ ولجوعالع وقوعه ا ي   وقعالحا  أن     وقشأ ط وقعلعي  وق ل ي  ج  ل وق ع الئ

 ل و نونف ااذ ولععاالل عثاان وق جااع ول عاال طنقاال  قعةااون وئ وقعقاا    ااالل وقع وع اا  وقعحاا  ة  ااا   حاا   وقعةاا
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عن  ل عةون وئ وإلنشلء  عال قا   لنائ  ال أة عناع  عةا  ل أ ضال عان نوال   ول طالء وقا وأ ة ل هال عال 
قااذي  ضااعن ةااالعي وقعشااأ ع قاا   ننااع عنهاال أناال ونف ااذال ن أاائ  االف نعاال   فاال و ااح حهل عثاان وق جااع و

 . وقع ثحي وقعأونطي نع 
 

 ( 6عل ة 
 وقود اا  عاان  ال و ااأف قثعقاال ل أ عااي أ ااي أععاالل اال اذو  لناائ عطلنقااي قثعقاا   عةااون ووع  ول اا ل وقفن ااي

 . له عةوحقلئ وقععلل  لعثي
 

 (  7عل ة 
  ______ ااال أ عااان نناااك ________ خ  وااالأ  ___________  أااا   وقعقااال ل  طااالب ضاااعلن ناااأأ

عااان أ عاااي وقعقاا   ذقاااك  ضااعلن عثااان حةااان %  11  علااال اااذو وقضاااعلن نةااني ول    _______نعنثااغ 
 .نلالضللي وقن ةني وقونف ذ  الل ع ة وقععل نلقعشأ ع

 
  ( 8عل ة 

 ثوااز  وقعقاال ل   وعهاا  نوةااث   وقععاال  االعال   لاا  وقع ططاالئ  وقو االع    وقع و اافلئ  وقشااأ ط وقععوعاا ة 
    ل ضاعن ااذ  وقعا ة وقوجه ازوئ  وقوأو نالئ  و أ ه وقعق عن ولأ خ  وق  عس      951 لس ع ة أأ لال

وقالزعي قثن ء لس وقععل  لس حلقاي واد أ  عان وقع عا  وقعاذ  أ   ضاه قثغأوعالئ  وإلجاأوءوئ وقعن ا   
أ عثاان أال  عاان  اال  اا   وااد شاا  ل  511عث هاال لااس عةااون وئ وقعطاالء   ااو  حةاا  غأوعااي وقوااد  أ ن وأااه 

 .عن اجعلقس أ عي ولععلل وقعنفذة%  11عي وقغأوعي ووجل ز أ 
 

 (  9عل ة 
 و اا  وقعقاال ل ونااع وقاا   نعطاالءة عاان ناا ن وقعونللةاا ن عثاان وقعشااأ ع  لاا  ول اا ل وقعونعااي  وقعنن ااي عثاان 
حأ ااي  نزواااي وإلجااأوءوئ   ث ااال عاان وقوالعااب  ونااع قاا   عااأض أ   عطااس أ ااي عع اازوئ نطأ قااي عنلشااأة أ  

ن أ  أشاا ل  عااأونط ن نلقعطاالء  ااذقك ةاا ف قاان  قاا   نعااأض حاا ولز أ  ع لل االئ غ ااأ عنلشااأة قعاا ظف 
 ااالل عاا ة ونف ااذ وقعشااأ ع ل عاال  وعهاا  وقعقاال ل نوععاا   ذقااك عثاان عةااو  ع ع لااس وقعشااأ ع  وقااذي  وعهاا  

 .نعة  ق وع وقعطثقي عن أ و ه   وقوزوعلوه   ذقك  لقل  قثنظل  وقععع ل نع
 
 

 (  11عل ة 
 م عاان أ ااي أعطاالل عثاان وق اا علئ  وقعناالنس وقعجاال أة عاان وهاا   عحوعاال نةاانب  ضااعن وقعقاال ل عاال  حاا

 .   وحعل وقعة  ق ي  لعثي  وقعشأ ع
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 (  11عل ة 

 ج ز قثجهي  لحني وقععل ا قلف وقععل  ث ل أ  جز  ل  لاس أي  أائ لاس حلقاي ع لقفاي وقعقال ل القوزوعلواع 
لئ أ  ول طااالء وقواااس وطثنهااال وقجهاااي  ااالحني وقوعلأ  اااي أ  عنااا  وعونلعاااع عااان ازوقاااي أ  ا اااالح وقع لقفااا

وقعشأ ع   وحعل وقعقل ل  ح ة وقعةا  ق ي وق لعثاي وقنلجعاي عان ذقاك عاه وحوفالظ وقجهاي  الحني وقعشاأ ع 
 .نلقح  لس وو لذ وإلجأوءوئ وقالزعي قضعلن وقحق   وقعلعي

 
 

  ( 12عل ة 
حا ل وطن ا  أح ال  وقعقا     ا ن و و  نقلني وقعهن ة ن لس وقف ل لس أي  الللئ ونشاد نا ن وقطاأل ن 

  .أأوأال عثز  قثطأل ن
 
 

 (  13عل ة 
ال  جاا ز قثعقاال ل وقوناالزل عاان ونف ااذ اااذو وقعشااأ ع أ  أي جاازء ل ااع أ  وقوعلأاا  نلقناالطن اال نعاا  وقح اا ل 

ن وقجهي  لحني وقععل   ظل وقعقل ل عوضلعنل  عه وقعونلزل اق ع أ  وقعوعلأا  عثن ع ولقي  ولن ي عةنقي ع
ععااع عاان وقناالطن لااس وق لاالء نجع ااه والقوزوعاالئ وقوعلأ  ااي لااس وقحاا    وقوااس  ولقاائ عث هاال وقجهااي  االحنع 

  .وقعشأ ع
 
 

  ( 14عل ة 
وقحاا  نلقعطلقنااي    ال  عطاان وقعقاال ل جاا ز قثجهااي  االحني وقعشااأ ع ان وز اا  أ  واانق  عاان أ عااي وقعقاا  

 .نز ل ة ولةعلأ عهعل  لنئ نةني وقز ل ة و  وقنق لن
  
 

 (  15عل ة 
 عاال . وأةاال جع ااه وإلشااعلأوئ وقوااس و جااع قثعقاال ل نعقوضاان اااذو وقعقاا  نلقنأ اا  وقعةااجل أ  وقوةااث   نلق اا  

علقاك و  قثو جع جع ه وإلشعلأوئ اقن وقجهي  الحني وقعشاأ ع عان أنال وقعقال ل عان طأ ا  وقوةاث   نلق ا  
 .ععلثع

 
 

 (16عل ة أأ  
ةاالعلئ   ع اال  ال  ةااعح ناادي أععاالل  االأج  أاائ وقاا  و  اال  8ةاالعلئ وقاا  و  وقأةااع ي لااس وقع أااه اااس 

 .قثضأ أة   نع  أ ذ وقع ولقي وق ط ي عن وقعهن س وقعشأف 
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 ( 71عل ة أأ  
 . ---------------------لةثعئ اح وال قثعقل ل  نة ي  نة و نحأأ اذو وقعق  عن 

 
 

 طرف أول                                             طرف ثاني                         
 ……………………:االسم ……………………                         :االسم 
 ……………………:التوقيع……………………                         :التوقيع

 ...…………………: التاريخ...                        …………………:التاريخ 
 

 شاهد                                                           شاهد                   
 ……………………:االسم ……………………                         :االسم 
 ……………………:التوقيع……………………                         :التوقيع

 ...…………………:التاريخ   ...                      …………………:التاريخ 

 
 
 

 محضةةة  تسةةةةةلي  مةةةة قع

Site Hand Over 

 

  

-----------------: الق يم /المدينم------------------------------- : اس  المش   

 -

--------------- : ا يخ المباش ة ت------------------------------- :  ق  المش   

--------------- : المقا ل        

 
م قع العمل  ------------------------، قد ت  تسةةلي  المقةةا ل   2194/     /   انه بتا يخ        

 : ذلك بحض   كل من  ---------------------------------لمش     

9-  -------------------------------------------

2-  -------------------------------------------

3-  -------------------------------------------
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 : ت  الطلب من المقا ل ت في  ما يلي قبل الش    في تنفيذ المش   

 .ب نامج العمل  التدفق النقدي -9

 .شبكيم تبين مناسيب اال ض الطبيعيم -2

 .كفاالت  تأمينات المش     العمال -3

 .الجهاز الفني العامل في المش    -4

 .الفتم المش    -5

 .تحضي  نماذج التقا ي   طلبات اعتماد الم اد  االعمال -6

 

 المقةةةا ل    المالك
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 المواصفات الفنية. 91
 
 

- 4-ملحق  ق   
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 جداول الكميات .99
 

 .عمال الحفريات والردميات وتسوية الموقعأ.1

 
 الكمية الوحدة الوصف رقم البند

سعر الوحدة 
 بالشيكل

السعر الكلي 
 شيكلبال

حفر في التربة  لزوم عمل القواعد  وجسور االرضية  حسب ما  1.1
جاء بالمخطط حتى المنسوب الصالح للتأسيس والذى يعتمده 

 المهندس المشرف
 368.76 3م

   

توريد وردم من ناتج الحفر والسعر يشمل الرص والدك وذلك  1.1
سم  قبل الدمك والوصول 12على طبقات ال تزيد كل طبقة عن 

من الكثافة النسبية حسب فحص % 52إلى نسبة دمك ال تقل عن 
البركتور المعدل وذلك لزوم  تغطية االساسات وردمية االرضية 

 داخل المبنى 

 279.3 3م

   

     

  الحفر والردم  ألعمالالمجموع الكلي 
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 1. أعمال الخرسانة.

 

 الكمية الوحدة الوصف رقم البند
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر الكلي 

 بالشيكل

سم درجة    11اجور وتكاليف توريد وصب خرسانة عادية سماكة   1.1
(B-200  ) لعمل طبقة نظافة بدون دبش اسفل القواعد واألساسات

ميكرون  211و توضع فوق طبقة من لفائف البوليثيلين سمك 
وذلك حسب المناسيب التصميميه والسعر يشمل تنظيف االساسات 

يع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه وحسب يدويا، وجم
 .المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

 228 ²م

  
(  B-300)أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة من نوع 1.1 

وذلك للقواعد واألساسات  والسعر يشمل حديد التسليح و الطوبار 
ا يعادلها او م(  Nitoproof-30)و العزل بطبقتين من مادة 

وجميع ما يلزم إلنجاز العمل على اكمل وجه وذلك حسب 
 . المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

 ³ 80م

  
(  B-300)أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة من نوع 1.3 

والسعر يشمل حديد التسليح و ر ااالرضية وذلك لعمل جسو
(  Nitoproof-30)مادة الطوبار والصب و العزل بطبقتين من 

او ما يعادلها وجميع ما يلزم إلنجاز العمل على اكمل وجه وذلك 
 . حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

 ³ 50.1م

  
سم    11اجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة سماكة   1.2 

والسعر يشمل  حديد التسليح .للمدات االرضية  ( B-300)درجة 
بزر باالتجاهين توضع فوق طبقة من لفائف البوليثيلين سمك م

وعمل كل  ما يلزم لتحضير االرضية وذلك حسب .ميكرون  211
 .المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

 780.9 ²م

  
(  B-300)اجور وتكاليف توريد وصب  خرسانة مسلحة   1.2 

وبار  معالجة قضبان لألعمدة و رقاب األعمدة والسعر يشمل  الط
التسليح القائمة من الصدأ بالمواد المعتمدة  و عمل تشريك كاف 
للقضبان واستخدام مواد التشريك المعتمدة والقضبان الحديدية  
حسب المواصفات و ايضا  عزل رقاب األعمدة بطبقتين من ماده  

(Nitoproof-30 ) او ما يعادلها  حسب المواصفات و
 المهندس المشرف  المخططات و تعليمات

 ³ 70.033م

      

-B)كالبند السابق اجور وتكاليف توريد وصب خرسانه مسلحة   1.2.1
وذلك للجدران ورقاب الجدران  وذلك حسب المخططات (  300

والسعر يشمل عزل رقاب الجدران , وتعليمات المهندس المشرف
او ما يعادلها و حسب ( Nitoproof-30)بطبقتين من مادة 

 .اصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفالمو

 135.87 ³م

  
-B)كالبند السابق اجور وتكاليف توريد وصب خرسانه مسلحة  1.2.1 

ورمبات   ات والشواحطوذلك لألدراج الداخلية  والبسط(  300
ذو االحتياجات الخاصة وذلك حسب المواصفات والمخططات 

 وتعليمات المهندس المشرف   

 29.2 ³م
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-B)أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة من نوع    1.2
للعقدات   والسعر يشمل الجسور الساقطة الجانبية ( 300

والوسطية وكذلك يشمل حديد التسليح والطوبار والصب وطوب 
سم  وطوب  بولسترين سماكة 11العقدات الخرسانية  سماكة 

على اكمل وجه وذلك حسب  سم وجميع ما يلزم إلنجاز العمل11
الكيل . المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 .هندسي من منتصف سماكة الواجهات

 1800.32 ²م

               -    

لتغطية تشاريك حديد االعمدة و ( B-150)خرسانة عادية من درجة   .1.2
 6.6 ³م الجدران المسلحة فوق السطح و حيثما يلزم 

               -    

    

    -             مجموع أعمال الخرسانة
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 .أعمال الحجر. 3
  

رقم 
 البند

 الكمية الوحدة الوصف
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر الكلي 

 بالشيكل

سم حجر   12 تقديم وبناء جدران حجرية  بارتفاع أجور و تكاليف 3.1
خب اول  واللون يحدده المهندس المشرف طبزة من صور معين ن

سم بعد الدقاقة  2وخال من العيوب والتشققات وبسماكة ال تقل عن 
و المونة من (  B-200)والسعر يشمل خرسانة التصفيح بقوة 

االسمنت والرمل والصب والطوبار وتوريد وبناء عازل 
(Rnadoban ) سم، وال تعطى عالوة على القطع الحجرية  3سماكة

اصة كالقمط وحجر األقواس والدمغ وسالحات الشبابيك واألبواب الخ
والزوايا والتعطى عالوة على القطع المعدنية المجلفنة مثل الدسر 
ويشمل السعر الكحلة من االسمنت األبيض حسب المخططات 

 . والمواصفات والكيل هندسي لواجهة الحجر بعد خصم الفتحات

 1770 ²م

                -    

أجور و تكاليف تقديم وتلبيس حجر على الجدران المسلحة و االعمدة    3.1
سم حجر مسمسم مزي صلب خال من العيوب والتشققات  12بارتفاع 

سم بعد النقش وتهذيب السطح باالزميل على  2وبسماكة ال تقل عن 
والسعر يشمل المونة و , شكل خطوط مساوية ومتوازية افقيا وعموديا 

وشبكة الحديد قطر ( B200)بخرسانة  من درجة  الصبة خلف الحجر
سم والسلك المجلفن والثثقيب والتركيب و الكحلة وال (11*11)ملم 8

تعطى عالوة على القطع الحجرية الخاصة كالقمط وحجر األقواس 
 والدمغ وسالحات الشبابيك واألبواب والزوايا 

 236 ²م

                -    

حجر على وجهين لجدران المنحى من تصوينة  كالبند السابق و لكن 3.1.1
حسب )متر اعلى الطابق الثالث   1الطابق االرضي حتى ارتفاع  

 175 ²م ( المخططات

                -    

3.3 
أجور وتكاليف تقديم وتركيب وبناء جبه حجر منشار طبيعي غير 

سم وذلك  31سم مكسوحة الحواف العلوية بعرض  2مجلي سماكة 
ة األسطح وبيت الدرج وحيثما يلزم، من نفس نوع حجر البناء لتصوين

 3والسعر يشمل الكحلة وعمل مجرى ماء على ان تبرز من الجهتين 
 سم وذلك حسب المواصفات والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس

 153 ²م

                -    

    

   مجموع أعمال الحجر
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 أعمال العزل. 2

 

 الكمية الوحدة الوصف ندرقم الب
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر الكلي 

 بالشيكل

 B200جور وتكاليف عمل مدة ميالن لألسطح من الخرسانة من نوع أ  2.1
وميل (  سم3)من خلطة مكونة من العدسية واإلسمنت  بسماكة ال تقل عن 

مع صقل السطح ميكانيكيا بإستعمال الهيلوكبتر مع عمل تثمينة % 1
لزوايا إلتقاء المدة مع التصوينة او مع حمايات ( سم11×11)بعرض 

وكل ما يلزم إلنجاز العمل حسب المخططات ,  تشاريك االعمدة الداخلية 
 .والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 737.74 ²م

              -    

أجور وتكاليف تقديم وتركيب فواصل التمدد الراسية واالفقية الموضحة  2.1
مخططات للمبنى وذلك من الداخل والخارج للمبنى والسعر يشمل  بال

توريد وتثبيت زوايا المنيوم والحبل المطاطي والمعجون من مادة مالئة 
أو ما يعادله مع عمل التغطية الالزمة من الصاج " سيكافلكس" مرنة مثل 

ملم وعمل جميع ما يلزم حسب المواصفات الخاصة  1المجلفن سماكة 
 ...تمدد و تعليمات المهندس المشرفبفواصل ال

 9.8 ط.م

              -    

أجور تكاليف تقديم وتركيب فواصل التمدد األفقية من األعلى على السطح  2.3
والسعر يشمل توريد  وتركيب الحبل المطاطي والمعجون من مادة مالئة 

أو ما يعادله حسب مواصفات الشركة الصانعة " سيكافلكس" مرنة مثل 
ملم وكل ما يلزم  1ع عمل التغطية الالزمة من الصاج المجلفن سماكة م

لمنع تسرب الماء داخل الفاصل وعمل جميع ما يلزم حسب المواصفات 
 ..الخاصة بفواصل التمدد و تعليمات المهندس المشرف

 19.3 ط.م

              -    

    

   المجموع الكلي اعمال العزل
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 القصارة أعمال.  2

 

 الكمية الوحدة الوصف رقم البند
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر الكلي 

 بالشيكل

للحوائط ( ظهارة+بطانة+رشة مسمار)أجور وتكاليف قصارة داخلية ثالثة وجوه  2.1
وسقف بيت الدرج  وأسفل وجوانب األدراج  والسعر ,الداخلية باستخدام الودع 

او ما يعادله وتقديم وتركيب شبك  (نوع ألماني)يشمل الزوايا المعدنية المجلفنة 
ملم لربط 12-11سم ذو فتحات سداسية  11معدني مجلفن ومتمدد بعرض 

كذلك في زوايا الغرف الداخلية  باألسقفالجدران الطوب بالجدران الخرسانية او 
 وفوق التمديدات الكهربائية والصحية وحيثما يتوقع حدوث تشققات

 1977.2 ²م

              -    

رشة مسمار )أجور وتكاليف تقديم  قصارة خارجية ثالثة وجوه   2.1
مع اضافة المواد المانعة , باستخدام الودع لتصوينة السطح ( ظهارة+بطانة+

للرطوبة ووضع زوايا معدنية مجلفنة لالعمدة نخب اول  وبما يتطابق مع 
 المواصفات الفلسطينية  او ما يعادله

 362.3 ²م

              -    

    

   مجموع أعمال القصارة
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 أعمال البالط و الرخام.  2

 

 الكمية الوحدة الوصف رقم البند
سعر الوحدة 

 بالشيكل

السعر الكلي 

 بالشيكل

سم من اجود األنواع  3×31×31أجور وتكاليف تقديم وتركيب بالط تيرازو قياس  2.1

( تقدم عينات للموافقة عليها قبل التوريد )  2صناعة محلية مع كسر رخام إيطالي نمره 

( سمسمية )سم وكذلك فرشة الطمم من الحصمة 3بسماكة ( 3: 1)والسعر يشمل المونة 

مع عمل وجه بولش  التنظيف الميكانيكيالسعر الترويب باالسمنت األبيض وويشمل 

سماكة  في الموقع  كذلك يشمل السعر اجور وتكاليف تقديم وتركيب بانيل لوجه البالط

سم وبحيث يتطابق حلول البانيل مع حلول 11سم  من نفس نوع البالط بارتفاع  1.2

ويجب أن يكون البالط مربع وخالي من العيوب واألخطاء، والكيل . البالط األرضي

 وال عالوة على البانيلهندسي صافي من وجه البانيل 

 1499 ²م

            -    

 11× 11ب بالط سيراميك مانع لإلنزالق لالرضيات أجور وتكاليف تقديم وتركي  2.1

سم نخب اول وخالي من العيوب بما يتطابق مع مواصفات البالط االسباني او  1.21×

لوحدة الحمامات  والسعر يشمل  المشرف ما يعادله  وباللون الذي يحدده المهندس

لمفلفل باالسمنت الرمل ا وفرشة الطمم من( 3:  1)والمونة  العزل بمادة مانعة للرطوبة

B100  والترويب بواسطة روبة جاهزة بما يتطابق مع مواصفات روبة فوزرك

 .(تقدم عينات للموافقة عليها قبل التوريد)أو ما يعادلهما ، والتنظيف  ( MAPEI)او

 76.3 ²م

            -    

م س 1.21×11×11أجور وتكاليف تقديم وتركيب بالط صيني للجدران ال يقل عن   2.3

نخب اول  وخالي من العيوب بما يتطابق مع مواصفات البالط االسباني او ما يعادله و 

لوحدة الحمامات، والسعر  يشمل القصارة وجه  المشرف بااللوان التي يحددها المهندس

خشنة والمونه خلف البالط والترويب  بواسطة روبة جاهزة بما يتطابق مع مواصفات 

ا يعادلهما، والتنظيف وتركيب زوايا المنيوم حيثما أو م( MAPEI)روبة فوزرك او

 (.تقدم عينات للموافقة عليها قبل التوريد)يلزم في مناطق التقاء البالط 

 526 ²م

            -    

أجور وتكاليف تقديم وتركيب كسوات رخام بلدي من حجر صور معين او ما يعادلة  2.2

وبين ) ب لألدراج الداخلية والخارجية مجلي أبيض اللون خالي من العيوب و الشوائ

سم للمرايا و المونة من الرمل الناعم  1سم للدعسات و 3بسماكة ( المستويات 

والكيل بالمتر الطولي يشمل المرايا و الدعسة معا والسعر يشمل  3-1واإلسمنت بنسبة 

مجلي مردات الماء والتنظيف و الترويب باإلسمنت األبيض  وتركيب بانيل رخام بلدي 

سم بحيث تكون حافته العليا موازية 1سم فوق انف الدعسة وبسماكة 11للدرج بارتفاع 

لشاحط الدرج ومن نفس نوعية الدرج واستكمال مردات الماء والبانيل لشواحد الدرج 

 القائم

 302.8 ط.م

            -    
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بانيل قياس سم  لبسطات الدرج و ال 3سم بسماكة  21*31رخام بلدي مجلي قياس    2.2

سم على ان تركب بشكل متقن بمونة من االسمنت والرمل والناعمة بنسبة 1*11*31

ويشمل السعر ايضا وضع مردات . والسعر يشمل الترويب باالسمنت األبيض 1-3

 .الماء على جوانب الدرج الداخلي والخارجي 

 29.45 ²م

            -    

ي صور معين او ما يعادلة مجلي أبيض اللون جور وتكاليف تقديم وتركيب رخام بلدأ 2.2

خالي من العيوب و الشوائب لبراطيش الشبابيك و فتحات البرندات وأعتاب األبواب 

 3-1سم و أن يركب بشكل متقن بمونة من االسمنت والرمل والناعمة بنسبة  3بسماكة 

كل ذلك و( ما عدا األعتاب)والسعر يشمل الترويب باالسمنت األبيض وعمل حز ماء  

 حسب المخططات و الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 47 ²م

            -    

  
  

   مجموع أعمال البالط والرخام

 



 

 31 

 
 أعمال الدهان.  8

  

 الكمية الوحدة الوصف رقم البند
سعر الوحدة 

 بالشيكل

السعر الكلي 

 بالشيكل

نخب اول ومن )صناعة محلية  أجور وتكاليف تقديم وعمل دهان أملشن  8.1

للجدران الداخلية والممرات والدرج الداخلي وحيثما يلزم ( اجود االنواع

والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس سوبر بوند رول وعمل وجهين  

معجونه  وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه 

 .المشرف  المهندس

 (عن طريق الكمبيوتر يحضر اللون بخلط الي: مالحظة)

   1768.6 ²م

  

أجور وتكاليف تقديم وعمل دهان أراسيد السقف الحمامات  وسقف بيت  8.1

وجه تأسيس (   )نخب اول ومن اجود االنواع)الدرج صناعة محلية 

من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف ( ووجهان أراسيد

جميع ما يلزم كامال حسب والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة و

 المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات

   111.5 ²م

            -    

    

 مجموع أعمال الدهان
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 .أعمال المنجور.  5

  

رقم 

 البند
 الكمية الوحدة الوصف

سعر الوحدة 

 بالشيكل

السعر الكلي 

 بالشيكل

واب خشبية كبس سويد  صنف اول أب أجور وتكاليف تقديم وتركيب 5.1

 المشرف ملبسة فورمايكا حسب اللون و النوع الذي يحدده المهندس

ملم 12*22مع اطار من خشب الزان قياس ( سم2.2)سماكة صافية 

ملم وبكامل سماكة 1والحلق الرئيسي من الصاج المجلفن سماكة 

وفي حالة )عرض الجدار مضافا إليه سماكة القصارة من الجهتين 

بواب الحمامات يكون عرض الحلق يغطي كامل سماكة الجدار بما ا

في ذلك القصارة من الجهتين والمونة وسماكة البالط الصيني  مع 

( سم11)تثبيت الحلوق بكانات حديدية مجلفنة ال يقل طولها عن 

( B200)سم مع تثبيته وصب باطون خلفه من درجة 2وشبر عرض 

دهان الحلق الرئيسي وجهين والسعر يشمل . باستخدام العدسية 

معجونة ووجه أندركوت ووجهان دهان زياتي و دهان فرنيش نصف 

لمعة الطار الزان وباللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس وكذلك 

االيطالي  Wallyالقطع المعدنية والزرافيل بما يتطابق مع مواصفات 

لسلندر االصلي او ما يعادله واأليادي حسب العينة المعتمدة  وا

وإشارة للحمامات وثالث مفصالت فوالذية مقاومة للصدأ واستوبات 

سم عن البالط مع  8ويكون ارتفاع درف الباب للحمامات . كاوتشوك

،  و .سم 11من الستانلس ستيل بارتفاع   U  kick plateتركيب

         لوفر و برواز من  خشب الزان مدهون الكر

    -             6 عدد D1 (100*210 cm)  أ

    -             1 عدد D2 (200*210 cm)  ب

للحمامات  D3 (80*210 cm)  ج     -             14 عدد 

     

   مجموع أعمال المنجور
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 األعمال المعدنية و األلمنيوم.  11

 

 الكمية الوحدة الوصف رقم البند
سعر 

الوحدة 
 بالشيكل

السعر الكلي 
 بالشيكل

11.1 
عرض  من نوع سوبر نمرجور توريد وتركيب ابواب حديد ا

واحدة او دفتين مع الحلق الرئيسي من  ةسم مكونة من دف 2.3
من  ف الحلقملم مع تثبيته وصب باطون خل 1الصاج سماكة 

والدفة تتكون من بروفيل . باستخدام العدسية ( B200)درجة 
81*21*1mm   على الداير والوسط مغلفة بواسطة صاج
والسعر يشمل التثبيت  . ملم من الجهتين 1.12اكة سم

ملم و الحبل 3والسكاكر و رداد الماء من الحديد المبسط سماكة 
والزرافيل بما يتطابق مع دفة الباب  المطاطي على زوايا

االيطالي االصلي او ما يعادله واأليادي  Wallyمواصفات 
ياسات السلندر حسب المواصفات و القو حسب العينة المعتمدة

والسعر يشمل الدهان من اجود االصناف المحلية . الفلسطينية
hammer  و يشمل السعر . تأسيساو ما يعادلها فوق طبقة

 ملم مقوى بأسالك 2الزجاج 

    

    

   6 عدد D4 (120*220 cm)باب  -أ
                 
-    

 D5 (150*220 cm)باب -ب
 2 عدد

  
                 
-    

   1 عدد دفتينD6 (200*220 cm)باب -ج
                 
-    

   1 عدد (121+121)دفتينD7 (300*220 cm )باب  -د
                 
-    

 (121+121)دفتينD8 (280*220 cm )باب  -ه
 1 عدد

  
                 
-    

ة    أجور وتكاليف تقديم وتركيب درابزين حديد لالدراج الداخلي 11.1
سم عن دعسة الدرج والسعر يشمل الحف والتنعيم و 51بإرتفاع 

الدهان وجهين تأسيس وتفقيد معجونة ووجهين دهان زيتي 
باللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس والسعر يشمل ايضا  
كل ما يلزم من اكسسوارات و قطع وبراغي حسب المواصفات 

 .شرفو المخططات المرفقة وتعليمات المهندس الم

 144.33 ط.م

  
                 
-    

" 1.12أجور وتكاليف تقديم وتركيب درابزين ستانلس ستيل  11.3
سم  يتم تثبيتها على  51 بارتفاعالمعاقين  مبةمم لر 1وسمك 

بواسطة زوايا من الستانلس ستيل حسب  مبةجدار او طرف الر
 سم والسعر يشمل كل ما 31مواصفات الشركة المصنعة كل 

يلزم من اكسسوارات و قطع وبراغي  و حسب المخططات  
 .والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 22.16 ط.م

  
                 
-    
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أجور وتكاليف تقديم وتركيب شبابيك المنيوم صناعة وطنيه  11.2
ميكرون واللون  81-21مجرين، بحيث تكون سماكه البوليستر 

 2سعر يشمل الزجاج مزدوج سماكة الذي يختاره المهندس ، وال
ملم والمنخل الالزم وسيالة المطر   2ملم والفراغ بين اللوحين 

سم  يركب على حرف الشباك  2عرض  -لف  -واطار  زاوية  
الخ ... من الداخل وجميع القطع الالزمة من زرافيل وبيش 

حسب الكاتالوج ويشمل السعر ايضا المعجنة حول الحلوق 
-w1)ن  وذلك حسب المخططات بمعجون سيليكو

w8)والكيل هندسي . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
 .لمساحة الفتحة بدون عالوات للبراويز وغيرها 

 162.49 ²م

  
                 
-    

 (w9-w11( )شبابيك قالب)كالسابق ولكن    11.2.1
 90.2 ²م

  
                 
-    

    

   نية وااللمنيوممجموع أعمال المعد

 
 
 
 

 ( ceiling sefal)أعمال السقف المستعار . 11

 

 الكمية الوحدة الوصف رقم البند
سعر الوحدة 

 بالشيكل

السعر الكلي 

 بالشيكل

سقف مستعار لسقف القاعات والممرات وحيثما  توريد وتركيبأجور  11.1

عدنية مصنوع من االلياف الم( سم21*21)قياس ( عدا الحمامات )يلزم 

مع مادة عازلة للصوت ومقاوم للحريق  بما يتطابق مع الموصفات  

 واللون يحدده المهندس 

 1511 ²م

          -    

    

   مجموع أعمال السقف المستعار 
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 المخططات. 92
 
 
 

 (على المقا ل االلتزا  بتعبئم النم ذج)
 

 ذج عرض المناقصةنمو . 39
 

  ولب عأض وقعنلأ ي    (1)نع ذج أأ  
Letter of tender 

 

 ننلء  وشط ب ع وني لس جلععي ن ق و نك لثةط ن:  :وقعشأ ع  
 ........................................وقعطلء أأ   
 

 ...................( : ................................................. لحب وقععل )اقن وقةل ة 
 عل أعنل ن أوةي شأ ط وقعق   ,وقظأ ف وقعح طي نع قق  أعنل نز لأة وقع أه  وقوعأف عثن

 , وقج و ل ول أى , عثح  عأض وقعنلأ ي , ج  ل وق ع لئ ,  وقع ططلئ , وقع و فلئ,
شغلل وقعشأ ع وقعوعثقي نونف ذ أ: ................................  عالح  وقعطلء ذوئ ولأأل  

 نعأض نحن وقع أع ن أ نل  أن نق   نونف ذ ولشغلل   ونجلزال   وةث عهل   . وقعذ  أ أعال 
 ا الح أ ي ع  ب ل هل  لقل قهذو وقعأض وقذي 

:  شعل  ل اذ  وق لل   وقع أجي أعال  عقلنل عنثغ اجعلقس   أ أ  
......................................... 

 . أ   نح عةوحقل قنل نع جب شأ ط وقعق أ  اي عنثغ أ 
 

عان شاأ ط وقعقا   ةا ف نقا   " وقف ل وقعشاأ ن "نع جب "عجثس لض وق الللئ "اننل نقنل وع ن 
 .  نلالوفل   عثن وع  ن أعضل ع حةب عثح  عأض وقعنلأ ي

 
,   عاال عاان وقواالأ خ وقنهاال س إل اا وع وقعااأ ض( 90)ن ولاا  عثاان والقواازو  نعااأض وقعنلأ ااي اااذو قعاا ة 

 عال نقاأ  .  ع ان   أن قاع لاس أي  أائ أنال ونقضالء عا ة والقوازو  ااذ  , أن  نقن وقعأض عثزعال قنال
 . ولب عأض وقعنلأ ي"نلن عثح  عأض وقعنلأ ي  شعل جزءو ال  وجزأ عن 



 

 36 

 
عان شاأ ط ( 4/2)أن نقا   ضاعلن ول وء وقعطثا ب نع جاب وقعال ة  ,نوعه  لس حالل أنا ل عأضانل

 ون ننجز ولشغلل  نةثعهل  ن ثح أ اي ع ا ب ل هال , نولأ خ أعأ وقعنلشأة  ون ننلشأ وقععل ,وقعق 
  لقل قعوطثنلئ  لل    

 ".ع ة والنجلز "وقعق   الل 
 والب عاأض وقعنلأ اي "لالن  , وقان ان  او  ذقاك , عل ق   و  اعا و   و أ اه ووفلأ اي وقعقا  ل عال ن ننال

 .ع  عونأ عق و عثزعل ل عل ن ننلوقذي و  أ ن"  ولب وققن ل أ  أأوأ وإلحلقي "اذو عه "
 
 .  نعث   ذقك ندن   غ أ عثزع ن نقن ل وأل وقعأ ض أ عي أ  اي عن وقعأ ض وقوس وق   اق    
 

عاااااااال  :..................عاااااااان شااااااااهأ : ....................حااااااااأأ اااااااااذو وقعااااااااأض لااااااااس وق اااااااا   
 .........................: 

 
  ............................:..................و أ ه  وقعنلأ  

 

 وقعطلءعثح  عأض ( 2)نع ذج 
Appendix to tender 

 

وقعطاااااااااالء أأاااااااااا   - نناااااااااالء  وشااااااااااط ب ع ونااااااااااي لااااااااااس جلععااااااااااي ن ق و نااااااااااك لثةااااااااااط ن : وقعشااااااااااأ ع
  ......................................: 

 وقوح   وئ أأ  وقعل ة وقن لن
 :وة   لحب وقععل 

 :عن ونع 
2\2\1\1 

 3\1  

 

 : وة  وقعهن س 
 :عن ونع 

4\2\1\1 

 

 

 : وة  وقعقل ل 
 :عن ونع 

3\2\1\1 

  3\1  

 

 ش  ل)          (  وقوعث علئ   فلقي وقعنلأ ي 
عااان أ عاااي وإلععااالل (  % 5)  وقوعث علئ   فلقي ا الح وقع  ب 

 وقعنفذة 
  عااااااااال وق  ع ااااااااال عااااااااان ( 151)  3\3\1\1 ع ة والنجلز قإلشغلل 
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  أعأ وقعنلشأولأ خ 
   عل وق  ع ل ( 365)  7\3\1\1 لوأة وإلشغلل نح الح وقع  ب 

وققااااااااا ون ن وقفثةاااااااااط ن ي ةااااااااالأ ي   4\1 وققلن ن وقذي  ح   وقعق  
 وقعفع ل 

 وقثغي وقعأن ي  4\1 وقثغي وقععوع ة لس وقعق  
 وقثغي وقعأن ي   4\1 قغي والو لل 

وقعاا ة وقوااس ةاا عنح ل هاال وقعقاال ل حاا  وقاا   ل 
  اقن وقع أه

أ ااااال  وق  ع اااااي عااااان وااااالأ خ ( 7) 1\2
 أعأ وقعنلشأ 

أ عي ضاعلن ول وء أ عاي ضاعلن ول وء  االل 
ضاااااااعلن )لواااااااأة وإلشاااااااعلأ نح اااااااالح وقع ااااااا ب 

 (ا الح وقع  ب 

أ عااااااااااااي وقعقاااااااااااا  "عاااااااااااان %(11)  2\4
 وقعقن قي 

عااااااااان أ عاااااااااي وإلععااااااااالل %( 5)
 وقعنفذة لعث ل 

 غ أ عطث ب   9\4 نظل  و     وقج  ة 
 عطث ب 

  5\6 ععل وقععول ة أ ألئ وق
وقفوااااااأة وقعحاااااا  ة قعنلشااااااأة وقععاااااال نعاااااا  واااااالأ خ 

 وقعح   قثعنلشأة 
8\1   

عاان  اال  شاا  ل(   511)       7\8 أ عي وع  ضلئ وقود  أ 
     ود  أ 

  7\8 وقح  ولأ ن قق عي وع  ضلئ وقود  أ 
عاان  اال  اا    شاا  ل )        ( 13\8 ع للدة والنجلز وقعن أ 

 عن أ 
   عل ( 28)  1\11 قعح  ة قثجني وةث  وإلشغلل وقفوأة و

وقعنثغ " وقنةني وقع   ي وقوس و له قثعقل ل عن 
والحو ااالطس وقاااذي  اااو   اااألي اذو قااا  واااأ  لاااس 

 وقج  ل 

 )         ( ب -5\13

  2\14 أ عي وق لعي وقعق عي 
   15\14 ععالئ وق له قثعقل ل 
   1\18 وق     لل   وقودع نلئ 

   3\14 جزوئ نةني وقعحو
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   3\14 وقح  ولعثن قثعحوجزوئ 
   5\14 وقوحض أوئ عن  وق   ل اقن وقع أه 

   6\14 وقح  ول نن قق عي وق لعي وقعأحث ي 
   7\14 أةعلأ ون  ل وقععالئ 
 ةن  ل%( 5)  8\14 (نفقلئ وقوع  ل )نةني وقفل  ة وققلن ن ي

ق ااااااال  شااااااا  ل وقاااااااف )        (  3\18  وقح  ول نن قق عي وقولع ن ض  وقطأف وقللقم
 حل ئ 

 عن عض   وح  o 2\21 وش  ل عجثس لض وق الللئ 
   2\21 لوأة وع ن عجثس لض وق الللئ 

وقجهااااااي وقوااااااس وعاااااا ن أعضاااااالء عجثااااااس لااااااض 
 وق الللئ لس حلقي ع   والوفل  ن ن وقفأ ق ن 

  نجعع ي وقعح ع ن وقفثةط ن   3\21

ةااااااثطي وعاااااا ن وقعح عاااااا ن لااااااس حلقااااااي و ثااااااف 
 وإلطأوف عن وقوع ن 

نع جااااااااااااااب أاااااااااااااالن ن وقوح اااااااااااااا     1\21
 وقفثةط نس وقنللذ 

 عض   وح   o  6\21 ع   أعضلء ا  ي وقوح    
نع جااااااااااااااب أاااااااااااااالن ن وقوح اااااااااااااا    1\21 وقق وع  وإلجأو  ي قثوح    

 وقفثةط نس 
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 نموذج عمل اليافطة.94
                                               

    

Program :  Development Projects 

                  

 برنامج المشاريع التطويرية

 

Palestinian National Authority Financed by: السلطة الوطنية الفلسطينية :تمويل 
 

) Local Council (Name of :Super Vision اشراف:  

 

 Higher Super Vision: 

 

 :االشراف العلوي

 

Name: ctProje المشروع:  

:Name Contractor المقاول: 

 

/  / -Project Duration:  /  /    يوم تقويمي  951:مدة تنفيذ المشروع 

 

 

 
 
 
 

 

 



 
 
  
  

 
 
 
 

 

 دولة فلسطين
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 د المقاولة الموحد عق
 
 
 
  )1999فيديك(الشروط العامة 

 الشروط الخاصة الفلسطينية
 

 
 
 
 

 القدس 
) 2006( 

 



 1 

 
  
  

 
 
 
 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان
 مركزيةدائرة العطاءات ال

 
 د المقاولة الموحد دفتر عق

 ائيةللمشاريع االنش
 

 الجزء أألول
 الشروط العامة

  )1999فيديك(
 

 
CONDITIONS OF CONTRACT FOR 

 CONSTRUCTION (FIDIC 99) 
 
 
 
 6200 القدس
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א  א

GENERAL CONDITIONS
 الفهرس

 GENERAL PROVISIONS________________________10 أحكام عامة  :الفصل األول .1

 Definitions___________________________________________10 : " التعاريف .1..1

 Interpretation"_________________________________________15 : " التفسير .2..1

 Communications"_____________________________________15 : " االتصاالت .3..1
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 GENERAL PROVISIONS   أحكام عامة:الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Definitions : " التعاريف .1..1
المعاني المخصصة  ) العامة منها والخاصة  (يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في شروط العقد هذه           

ى، ما لـم    لها أدناه، كما أن الكلمات التي تشير الى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخر               

 :يقتض السياق غير ذلك

  "The Contract: " العقد 1.1.1

 " Contract : " العقد   1.1.1.1.
يعني اتفاقية العقد، وكتاب القبول، وكتاب عرض المناقصة، وهذه الشروط، والمواصـفات والمخططـات،              

 . في اتفاقية العقد أو في كتاب القبولمدرجة) ان وجدت( وثائق أخرى ة وأي،والجداول
 " Contract Agreement : " داتفاقية العق 2.1.1.1.

 ).1/6(المشار اليها في المادة ) ان وجدت(تعني اتفاقية العقد  

 "  Letter of Acceptance : " كتاب القبول 3.1.1.1.
 مذكرات يتم   ةيعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة، شامال ألي             

واذا لم يتم إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب القبـول           . وقيعهااالتفاق عليها بين الفريقين، ويقومان بت     

 .هو تاريخ اصدار كتاب القبول" اتفاقية العقد"، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع "اتفاقية العقد"يعني 

  "  Letter of Tender: " كتاب عرض المناقصة  4.1.1.1.
ستكملها المقاول، وتشمل العرض المتعلق باألشغال يعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي ا

 .الذي وقعه المقاول وقدمه الى صاحب العمل
 "  Specifications :  "المواصفات 5.1.1.1.

المواصفات والتي تحدد مواصفات االشغال المشمولة في العقد واي تعديالت عليها او تعني الوثيقة المسماة 

 .فات اليها تتم وفقا الحكام العقداضا

 "  Drawings : " طاتمخطال 6.1.1.1.
تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل 

 .، بموجب احكام العقد)أو من ينوب عنه(

 "  Schedules " : الجداول 7.1.1.1.

ى وثائق الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة، وتضم العني الوثائق المسماة ت

 .العقد بهذه الصفة ويمكن ان تشمل هذه الجداول جدول الكميات والبيانات والقوائم وجداول اسعار الوحدة
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  " Tender  : "عرض المناقصة  8.1.1.1.
 . تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثائق أخرى معه، كما يشملها العقد

 "  Appendix to Tender : " ملحق عرض المناقصة   9.1.1.1.

والمرفقة بكتاب عرض المناقصة، والتي " ملحق عرض المناقصة"تعني الصفحات المستكملة والمسماة 

 .تشكل جزءا منه
 "  Bill of Quantities " : الكمياتول اجد 10.1.1.1.

  "Daywork Schedule: " جدول العمل بالمياومة

 ."اولالجد"والمشمولة ضمن ) ان وجدت (تعني الوثائق المسماة كذلك

 

 " Parties And Persons : "  الفرقاء واألشخاص 2.1.1
 " Party : " الفريق 1.2.1.1.

 .يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق
 "  Employer : " صاحب العمل 2.2.1.1.

 .نيه القانونيءكذلك خلفاويعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة 
 " Contractor : " المقاول 3.2.1.1.

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

  .ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين
 " Engineer : " المهندس 4.2.1.1.

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

ر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت عرض المناقصة بهذه الصفة، أو أي شخص آخ

 ).3/4(آلخر، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للمادة 
 "Contractor’s Representative : " ممثل المقاول 5.2.1.1.

) 4/3(يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت آلخر بموجب المادة 

 .ليتصرف نيابةً عنه
   "Employer’s Personnel : " أفراد صاحب العمل 6.2.1.1.

وغيرهم من موظفي وعمال المهندس و صاحب ) 3/2(يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في المادة 

العمل، وكذلك أيا من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب 

 .العمل
 "   Personnel Contractor’s: " مستخدمو المقاول 7.2.1.1.

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من 

 .جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، واالشخاص االخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ االشغال
 "   Subcontractor : " المقاول الفرعي  8.2.1.1.

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

 .االشغال، والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء
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   "DAB : " مجلس فض الخالفات 9.2.1.1.
يعني الشخص أو االشخاص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفة في العقد، أو أي اشخاص اخرين يتم تعيينهم 

 .من هذه الشروط) 20/3(أو المادة ) 20/2(كام المادة بموجب اح
 " .FIDIC " االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه بـ  10.2.1.1.

 
 "  Dates, Tests, Periods and Completion: "التواريخ، االختبارات، المدد واالنجاز 3.1.1
 "  Base Date : "التاريخ االساسي  1.3.1.1.

 .يوما) 28(لنهائي اليداع عروض المناقصات بـ يعني التاريخ الذي يسبق الموعد ا
 " Commencement  Date : "تاريخ المباشرة  2.3.1.1.

 ).8/1(يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم االشعار به وفقا للمادة 
 "   Time for Completion : "مدة االنجاز  3.3.1.1.

محسوبة من ) 8/2(بموجب المادة ) حالحسب واقع ال(تعني المدة المحددة النجاز االشغال أو أي قسم منها 

تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، مع أي تمديد لمدة االنجاز يتم بموجب المادة 

)8/4 .( 
 " Tests on Completion : "االختبارات عند االنجاز  4.3.1.1.

قين، أو التي تطلب كتغيير، تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الفري

حسب واقع (، قبل أن يتم تسلم االشغال أو أي قسم منها "الفصل التاسع" بموجب احكام اجراؤهاوالتي يتم 

 .من قبل صاحب العمل) الحال
 " Taking - Over Certificate : "شهادة تسلم االشغال  5.3.1.1.

 ".صل العاشرالف"تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام 
 "  Tests after Completion : " االختبارات بعد االنجاز  6.3.1.1.

 بموجب احكام الشروط اجراؤهاالمنصوص عليها في العقد، والتي يتم ) ان وجدت(تعني تلك االختبارات 

 .من قبل صاحب العمل) حسب واقع الحال(الخاصة، بعد ان يتم تسلم االشغال أو أي قسم منها 
 "Defects Notification Period: "صالح العيوبفترة االشعار با  7.3.1.1.

لالشعار باصالح العيوب في االشغال أو أي ) 11/1(تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة 

: مع أي تمديد لها يتم بموجب المادة( كما هي محددة في عرض المناقصة )حسب واقع الحال(قسم منها 

 االشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة تسلم االشغال المشار محسوبة من تاريخ انجاز) 11/3

 ).10/1(اليها في المادة 
  " Performance Certificate: " شهادة االداء  8.3.1.1.

 ).11/9(عني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة ت
 "day : " اليوم  9.3.1.1.

 .يوما) 365(يعني يوما شمسيا، والسنة تعني 
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 "  Money And Payments : " مبالغ والدفعاتال  4.1.1

 "Accepted Contract Amount  : "قبولة العقد الم قيمة  1.4.1.1.
 .مقابل تنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها" كتاب القبول"تعني قيمة العقد كما تم قبولها في 

  "Contract Price: " قيمة العقد 2.4.1.1.
 .وفقا الحكام العقدتتم وتشمل أي تعديالت عليها ) 14/1(دة تعني قيمة العقد المعرفة بموجب الما

  " Cost: "الكلفة  3.4.1.1.

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

 .في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها، ولكنها ال تشمل الربح
 "Final Payment Certificate : " شهادة الدفعة الختامية  4.4.1.1.

 ).14/13(تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة 
 " Final Statement : "المستخلص النهائي  5.4.1.1.

 ).14/11(يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة 
 "Foreign Currency : " العملة االجنبية  6.4.1.1.

 .، ولكن غير العملة المحلية)أو كلها(من قيمة العقد تعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما 
 " Interim Payment Certificate : "  شهادة الدفع المرحلية 7.4.1.1.

 .، غير شهادة الدفعة الختامية"الفصل الرابع عشر"تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام 
 "  Local Currency : " العملة المحلية 8.4.1.1.

 .م تنفيذ االشغال فيها يتالتيتعني عملة الدولة 
 " Payment Certificate :  "شهادة الدفع  9.4.1.1.

 ".الفصل الرابع عشر"تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام 
 "Provisional Sum : " المبلغ االحتياطي 10.4.1.1.

يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من االشغال أو لتزويد ) ان وجد(عني أي مبلغ ي

 ).13/5(د أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب المادة موا
 "Retention Money : " المحتجزات 11.4.1.1.

والتي يقوم برّدها ) 14/3( بموجب المادة عن الدفعتعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل

 ).14/9(بموجب المادة 
 " Statement : "الكشف أو المستخلص  12.4.1.1.

الفصل الرابع "طلب شهادة الدفع، بموجب احكام جزء من ه المقاول كعني أي كشف أو مستخلص يقدمي

 ".عشر
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   "Works and Goods : " االشغال واللوازم 5.1.1
 " Contractor’s Equipment : "معدات المقاول  1.5.1.1.

تعني جميع األجهزة والمكنات والعربات وغيرها من االشياء الالزمة لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح 

وال التجهيزات ) إن وجدت(يوب فيها، ولكنها ال تشمل االشغال المؤقتة  وال معدات صاحب العمل أية ع

 .اآللية أو المواد أو االشياء االخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من االشغال الدائمة
 "Goods : " اللوازم  2.5.1.1.

 .و أي منها، حسبما هو مناسبتعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات اآللية واالشغال المؤقتة أ
 "Materials : " المواد 3.5.1.1.

التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من االشغال ) غير التجهيزات اآللية(تعني االشياء من كل األنواع 

 .التي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقدو) ان وجدت(الدائمة، بما في ذلك المواد الموردة فقط 
 "  Permanent Works  : "االشغال الدائمة   4.5.1.1.

 .تعني االشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد
   "Plant : " التجهيزات اآللية   5.5.1.1.

 .تعني االجهزة والمكنات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من االشغال الدائمة
 " Section : "قسم  6.5.1.1.

 ).إن وجد(عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من االشغال عني أي قسم من االشغال يتم النص ت
  "Temporary Works: " االشغال المؤقتة 7.5.1.1.

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

 . االشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها
 "Works : " االشغال  8.5.1.1.

 .ي االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسبتعن

 

 "  Other Definitions : " تعاريف أخرى 6.1.1
 "Contractor’s Documents : " وثائق المقاول 1.6.1.1.

تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات واالدلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات 

 .تي يقدمها المقاول بموجب العقدال) إن وجدت(الطابع الفني 
 " Country : "الدولة 2.6.1.1.

 .حيث يطلب تنفيذ االشغال الدائمة فيها) أو معظم الموقع(تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع 
  "Employer’s Equipment  : " معدات صاحب العمل 3.6.1.1.

 عمالها من قبل لغرض استالتي يقدمها صاحب العمل) إن وجدت(تعني االجهزة والمكنات والعربات 

 ولكنها ال تشمل تلك التجهيزات اآللية التي لم ،المقاول في تنفيذ االشغال كما هي محددة في المواصفات

 .يقم صاحب العمل بتسلمها بعد
 "Force Majeure : " القوة القاهرة 4.6.1.1.

 ".الفصل التاسع عشر"كما هي معرفة في 
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 "  Laws : " القوانين 5.6.1.1.

 سلطة ة وغيرها من القوانين الوطنية، وكذلك االنظمة الصادرة عن أيتعني جميع التشريعات واالنظمة

 .عامة مشكلة قانونيا
 "Performance Security  : "ضمان األداء 6.6.1.1.

 ) .4/2(المطلوبة بموجب المادة ) أو الضمانات، ان وجدت(يعني الضمان 
 "Site : " الموقع 7.6.1.1.

 ةتسليم التجهيزات اآللية والمواد فيها، وكذلك أيعني االماكن التي سيتم تنفيـذ االشغال الدائمة عليها وت

 .اماكن أخرى ينص العقد تحديدا على اعتبارها جزءا من الموقع
 "Unforeseeable : " غير المنظور  8.6.1.1.

 .عني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاريخ ايداع عرض المناقصةي
 "Variation : " ]االمر التغييري[التغيير   9.6.1.1.

الفصل الثالث "الموافقة عليه كتغيير بموجب احكام و  لهيعني أي تغيير في االشغال يتم اصدار التعليمات

 ".عشر

 "  Interpretation : "  التفسير .2..1
 :في العقد، باستثناء ما يقتضيه السياق خالفا لذلك، تكون

 . الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس اآلخر-أ 

كلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً  ال-ب

 .الى المفرد

يشترط أن تكون تلك الموافقة مسجلة " اتفاق"أو " موافق عليه"أو " يوافق" االحكام التي تتضمن كلمة -ج

 .كتابيا

لكاتبة أو المطبعة أو الطباعة االلكترونية بحيث تعني التحرير بخط اليد أو اآللة ا"  كتابةً"أو " خطي "-د

 .تشكل سجال دائما

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

 

 "Communications : "  االتصاالت .3..1
تقديرات أو حيثما تنص هذه الشروط على اعطاء أو اصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول، أو 

 : اشعارات أو طلبات، فإن هذه االتصاالت يجب

، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو )مقابل اشعار باالستالم(أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد   -أ 

 بواسطة شخص ما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في ملحق عرض المناقصة، و

 ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في ملحق عرض المناقصة، ومع أن يتم تسليمها أو نقلها أو  -ب

 :ذلك

 اذا كـان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك، و . 1

، جاز ارسالها على العنوان  عندما يطلب قبوال او موافقة اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان .2

 .منه الطلبالذي صدر 
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 القبول أو تأخير اصدارها  التقديرات أوال يجوز االمتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو

دون مبرر معقول، كما أنه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا االشعار الى الفريق االخر أو الى 

 .حسبما تتطلبه الحالةالمهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الفريق اآلخر 

 

 "  Law and Language : "  القانون واللغة .4..1
 .كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة) أو أي سلطة أخرى(يكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة 

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

 .تمدة تعتبر اللغة المع

يتعين تحديد لغة االتصال في ملحق عرض المناقصة، فاذا لم يتم تحديدها، تعتمد اللغة التي صـيغ بهـا                   

 ".اللغة المعتمدة"، بأنها هي )أو معظمه(العقد 

 

 "  Priority of Documents : " أولوية الوثائق  .5..1
 أنه لغايات تفسير العقد تكون      تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، على          

 :  أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي

 ، )ان وجدت( اتفاقية العقد -1

  كتاب القبول، -2

  كتاب عرض المناقصة، -3

  الشروط الخاصة، -4

  الشروط العامة هذه، -5

 ، المواصفات -6

 ، مخططات ال-7

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

أما اذا تبين أن هنالك غموضا في الوثائق، أو تباينا فيما بينها، فانه يتعين على المهندس اصدار التعليمات                  

 .أو االيضاح الالزم بخصوص ذلك

 

 "  Contract Agreement : " اتفاقية العقد  .6..1
لكتاب القبول، اال اذا اتفـق      يوما من بعد تسلم المقاول      ) 28(يتعين على الفريقين ابرام اتفاقية العقد خالل        

 . وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة. الفريقان على غير ذلك

التي قـد  ) ان وجدت(كما يتعين على صاحب العمل ان يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة  

 .   تتحقق بموجب القانون على ابرام هذه االتفاقية 

                

 "  Assignment : " التنازل .7..1
. ال يحق ألي فريق ان يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه                     

 : اال انه يجوز ألي فريق
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ر وحـده حريـة   يخاللفريق اولأن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق اآلخر المسبقة،  -أ 

 لشأن، والتقدير في هذا ا

تحويل ما استحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنـك أو مؤسسـة     -ب

 .مالية

 

 "   Care and Supply of  Documents : "العناية بالوثائق والتزويد بها  .8..1
يـتم   ،على غير ذلـك   في العقد   لم ينص    وما. تحت عناية صاحب العمل    المواصفات والمخططات تحفظ  

ويتحمـل المقـاول نفقـات       د المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقـاً،           تزوي

 .استصدار أي نسخ اضافية منها

. فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول مالم وحتى يتم تسلمها من قبل صاحب العمل             " وثائق المقاول "أما  

نسخ مـن كـل مـن    ) 6( مقاول أن يقدم للمهندسالومالم ينص على غير ذلك في العقد، فانه يتعين على 

 ".وثائق المقاول"

 ووثائق  المواصفاتيتعين على المقاول ان يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في               

ويحـق  . والتغييرات، وغيرها مـن االتصـاالت المتعلقـة بالعقـد         والمخططات،  ،  )دتجان و (المقاول  

 . الطالع على جميع هذه الوثائق في كل األوقات المعقولةلمستخدمي صاحب العمل ا

اذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أٍي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها فـي                     

 .تنفيذ االشغال، فإنه يتعين على هذا الفريق اعالم الفريق االخر فورا عن مثل هذا الخطأ أو العيب

 

 " Delayed Drawings or Instructions": لمخططات أو التعليماتتأخر اصدار ا  .9..1
 اشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ األشـغال الـى التـأخير أو             يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس      

االعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات أو تعليمات خالل فترة محددة، على ان تكون تلك الفتـرة                  

طة أن يتضمن هذا االشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية واالسباب الداعيـة             معقولة، شري 

 .الصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على تأخر اصدارها من اعاقة للعمل أو تاخيره

ـ             /اذا تكبد المقاول أي تأخير و      ات أو أي كلفة بسبب اخفاق المهندس في اصدار اية مخططـات او تعليم

ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشعره بشأنها مع بيان اسباب الحاجة اليها، فانـه يتعـين علـى                    

مع مراعـاة احكـام المـادة       ، المقاول أن يقدم اشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحاقات المقاول بشأنها          

 :من حيث ) 20/1(
 
 
 

ان االنجاز قد تاخر او سوف يتاخر وذلك بموجب         اذا ك التاخير  ذلك  أي تمديد في مدة االنجاز بسبب        -أ  

 و، ) 8/4(المادة 

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

ـ عمـاال للم إأن يقوم  اآلخرعارـ االشاكما يتعين على المهندس بعد استالمه لمثل هذ          ، )3/5( ادةــ

 .هاته بشأنباالتفاق على تلك االمور أو اعداد تقديرا
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اال أنه اذا كان تأخر المهندس في اصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما فـي                    

ذلك أي خطأ او تاخر في اصدار وثائق المقاول ، فانه في مثل هذه الحالة، ال يحق للمقاول أي تمديد في                     

 . مدة االنجاز او تعويض عن أي كلفة او ربح 

 

  " Employer’s Use of Contractor’s Documents : العمل لوثائق المقاول صاحبخدام است .10..1
" بوثائق المقـاول  " وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق       النشرفي العالقة بين الفريقين، يحتفظ المقاول بحق        

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

 الستنساخ  حقا كامال غير منقوص   قية العقد أنه يعطي صاحب العمل       يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفا     

 : أو التداول بوثائق المقاول، بما في ذلك ادخال التعديالت عليها، وهذا الحقاستخدام أو 

، يعتبر مطبقا خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االشغال ذات العالقة، أيهما أطول               -أ

 و 

والتـداول بوثـائق    خدام  تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واسـت          يخول أي شخص     -ب

  والمقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وهدمها،

ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب فـي          المقاول  وثائق  خدام  يسمح باست  -ج

حددها العقد، بما في ذلك استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقاول قد            الموقع أو أي أماكن أخرى ي     

 .قام بتزويدها

ـ بأن يقوم طرف ثالـث باسـتخدام أو استن        ) أو من ينوب عنه   (ينبغي أن ال يسمح صاحب العمل        اخ أو  س

دون موافقـة   ) ا لصـالحه  هأو تم اعـداد   ( التصميم التي أعدها     وثائقالتداول بوثائق المقاول وغيرها من      

 ".المادة"لمقاول، ألغراض غير تلك المسموح بها بموجب أحكام هذه ا

 

 " Contractor’s Use of Employer’s Documents  :استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل .11..1
 وحقوق الملكية الفكرية األخـرى لكـل مـن          النشرفي العالقة بين الفريقين، يحتفظ صاحب العمل بحق         

 ).أو التي تم اعدادها لصالحه(من الوثائق التي أعدها صاحب العمل المواصفات والمخططات وغيرها 

وما لـم   . يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد              

تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فإنه ال يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق                 

  .باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقدتنساخها أو التداول بها، أو اس

 "  Confidential Details :  " التفاصيل السرية .12..1
يتعين على المقاول أن يفصح للمهندس عن كل المعلومات السرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصورة                

 .معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق احكام العقد

 " Compliance with Laws : " لقوانينالتقيد با .13..1
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ومالم ينص على غير ذلـك    

 : في الشروط الخاصة، فانه

على التصاريح الالزمة بشأن تعليمـات  ) أو سيحصل(تعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ي  -أ 

 تراخيص أخرى تم تحديدها فـي       ةلتنظيم أو التراخيص المتعلقة باالشغال الدائمة، وأي      التخطيط أو ا  



 19 

ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة اخفـاق                المواصفات

 ، وذلكالقيام بصاحب العمل في 

ئب، والحصـول علـى   يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال االشعارات، وتسديد الرسوم والضـرا   -ب

التصاريح والموافقات التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب             

كما ينبغي على المقاول أن يحمي صاحب العمل ويقيه من أي ضرر نتيجة اخفاق المقاول في                . فيها

 .القيام بذلك

 

        Joint and SeveraL Liability :المسؤوليات المشتركة والمفردة .14..1
أو أي تجمع مـن شخصـين أو         أو مشاركة    ائتالفاً   )بموجب القوانين الواجبة التطبيق   ( شكل المقاول    ذاا

 : الشركة، فإنه يجب مراعاة ما يلي أكثر في شكل يختلف عن 

  و،يعتبر هؤالء االشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد . أ  

  االئتالف ، وبحيث يكون قائد    االئتالف أن يقوم هؤالء األشخاص بابالغ صاحب العمل عن اسم قائد          . ب

 و،  هؤالء األشخاصوكل منله سلطة الزام المقاول 

 .  أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل االئتالفأن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين .ج
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  THE EMPLOYER     لعملصاحب ا  :نيالفصل الثا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   " Right of Access to the Site : "عـالموقالى  الدخـولحق    1.2
ل الى جميع أجزاء الموقع، وتمكينه من حيازتها، فـي          دخويتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق ال        

ال يخص بهـا    يمكن أن    في ملحق عرض المناقصة، إال أن حق الدخول والحيازة           المحددة) أو االوقات (الوقت  

 .المقاول وحده

إذا نص في العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق حيازة أي أساسـات أو منشـأ أو                      

قة المحددة في   تجهيزات آلية أو طريق وصول، فإنه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطري              

 .المواصفات، إال أنه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول أو الحيازة حتى يتسلم ضمان األداء

إذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في ملحق عرض المناقصة، فإنه يتعين على صاحب العمـل أن يعطـي                    

 من مباشرة تنفيذ االشغال والسـير       المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول          

 ).8/3(فيها وفقا لبرنامج العمل المــشار اليه في المادة 

أو كلفة ما نتيجة الخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أوحيازتـه               /إذا تكبد المقاول تأخرا و    

قات المقاول بشأنها، مع مراعـاة      خالل ذلك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقا           

 : ، للبت في)20/1(أحكام المادة 

أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام   -أ 

 و، )8/4(المادة 

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

) 3/5( تسلم هذا االشعار أن يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة              ويتعين على المهندس بعد   

 .سواء باالتفاق عليها أو اجراء تقديراته بشأنها

ناتجا عن خطأ أو تأخير من قبـل  ) والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر   (اال أنه إذا كان تأخر صاحب العمل        

، فإنه في مثل هذه الحالة ال يستحق للمقاول أي "وثائق المقاول"خر في تقديم المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأ    

 .تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح
 

  "Permits, Licenses or Approvals  : " أو الموافقاتالتراخيصالتصاريح أو   2.2
بخصوص ) عند طلبه (ل  بتقديم المساعدة المعقولة للمقاو   ) اذا كان في وضع يمكنه من ذلك      (يقوم صاحب العمل    

 : ما يلي

  والحصول على نسخ قوانين البلد المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية، - أ 

 : أو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين البلدالتراخيصطلبات المقاول للحصول على التصاريح أو   -ب

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

  واللوازم، بما في ذلك التخليص الجمركي،األجهزة و لتوريد -2

 . لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع-3
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 " Employer’s Personnel  : " صاحب العملأفراد  3.2
 (  فـي الموقـع    معـه ه ومستخدمي المقاولين اآلخـرين العـاملين        أفراديكون صاحب العمل مسؤوال عن أن       

 :)بخصوص ما يلي 

 و، )4/6( مع المقاول في جهوده حسب أحكام المادة يتعاونون )للتعاون (  –أ 

ـ من المقاول بموجـب البن   بتوفير اجراءات السالمة كما هي مطلوبة        ونلتزمي )لإللتزام   ( -ب أ، ب،  (ـود  ـ

 ).4/18(، وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة )4/8(من المادة ) ج

 

  Employer’s Financial Arrangements : العملالترتيبات المالية لصاحب   4.2
يوما من بعد تلقيه أي طلب من المقاول بتسليم المقاول دليالً معقوالً على أنـه               ) 28(يقوم صاحب العمل خالل     

، طبقا الحكـام    )وفق التقديرات في حينه   (قد قام بعمل الترتيبات المالية الالزمة لتوفير انسيابية دفع قيمة العقد            

 ".الرابع عشرالفصل "

اما اذ اعتزم صاحب العمل اجراء أي تعديل جوهري على هذه الترتيبات المالية، فانه يتعـين عليـه اشـعار                    

 .المقاول بالتفصيالت المتعلقة بذلك

 

 " Employer’s Claims : " مطالبات صاحب العمل   5.2
ذه الشروط، أو لغير ذلك من  دفعة ما، بموجب أي شرط من هأن له حقا في تلقياذا كان صاحب العمل يعتبر 

ين عليه، أو على ـالح العيوب، فإنه يتعـديد لفترة االشعار باصـأو أي تم/االسباب المتعلقة بالعقد، و

 اشعارات ةورغم ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أي. ار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيلـالمهندس، إشع

، أو مقابل )4/19(ادة ـوجب المـك الماء والكهرباء والغاز بمتحقة له بخصوص استهالـتتعلق بالمبالغ المس

 .، أو مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول)4/20(المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعماال للمادة 

دراية بالواقعة أو  ينبغي ارسال االشعار في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ان يصبح صاحب العمل على

فانه "  بإصالح العيوبفترة االشعار"، اما اإلشعار بتمديد اتي ادت الى نشوء مثل هذه المطالبالظروف الت

 . يجب اصداره قبل انقضائها

صاحب ء  العقد أو األسس األخرى للمطالبة، وأن تتضمن اثبات صحة ادعا         " مادة"يتعين ان تحدد هذه التفاصيل      

ويتعين على المهندس في مثل     . بموجب العقد أن له حقا فيها     بر   التمديد التي يعت   اتأو فتر / و بتلك المبالغ العمل  

 : لالتفاق عليها أو اعداد التقديرات لما يلي) 3/5( بموجب احكام المادة اتهذه الحالة أن يدرس تلك المطالب

 أو/و  المقاول له،استحق لصاحب العمل ليدفعهت) تان وجد(لغ ا مبةأي) 1(

 ). 11/13(شعار بإصالح العيوب، عمال بأحكام المادة لفترة اال) ان وجد(أي تمديد ) 2(

اال أن صاحب العمل ال يعتبـر مخـوالً         .  في قيمة العقد وشهادات الدفع     يات كخصم الغ يمكن تضمينه  ا المب ههذ

 وفقـا ،   لغير ذلك  ضد المقاول ة  مطالببدفع، أو التقّدم    أو خصم أي مبلغ تم تصديقه في شهادة         باجراء المقاصة   

 ."المادة"حكام هذه أل
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 THE ENGINEER     المهندس     :الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Engineer’s Duties and Authority   ":وصالحية المهندس واجبات 1.3
يكون مستخدمو المهندس ويجب أن . للقيام بالواجبات المحددة له في العقد" المهندس"يقوم صاحب العمل بتعيين  

ليس للمهندس صالحية في  .من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين الداء مثل هذه الواجبات

 .تعديل احكام العقد

.  المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورةاتللمهندس ممارسة الصالحي

، فإن مثل هذه ماالمهندس ان يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية وإذا كان مطلوباً من 

ويتعهد صاحب العمل بأن ال يفرض على المهندس أية قيود . المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة

 .، اإل إذا تم ذلك بموافقة من المقاول بخصوص ممارسته لصالحيتهاضافية

 فانهموافقة صاحب العمل، الحصول على تتطلب  ما  يقوم المهندس بممارسة صالحية وفي كل االحوال، فعندما

 .تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمللغايات هذا العقد 

 : باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط

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

 و، مفهومة ضمنيا منه، فإنه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل

 صالحية في اعفاء أي من الفريقين من أي من الواجبات أو االلتزامـات أو المسـؤوليات                 لمهندسليس ل   -ب

 ؛ والمحددة في العقد

ي تعليمـات أو اشـعار، أو        أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أ             مصادقة أي   ان  -ج

ال ) بما في ذلك اغفال عـدم الموافقـة        ( من قبل المهندس    مماثل أي تصرف  أو طلب اختبار، أو      ،اقتراح

 عـن االخطـاء أو      تهعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب احكام العقد، بما في ذلك مسـؤولي             ت

 .االغفاالت أو التناقضات أو حاالت عدم التقيد بالشروط

 

   " Delegation by the Engineer : "من قبل المهندس  لتفويضا 2.3
أو يفوضه بأي من الصالحيات مساعديه القيام بأي من الواجبات سند الى اي من    أن ي  -من وقت آلخر  -للمهندس  

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

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

إال أنه ال يحق    .  وال يعتبر مثل هذا االجراء نافذا اال بعد تسلم الفريقين اشعارات بذلك            ،التفويض أو االلغاء خطياً   

 .، اال اذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض)3/5(اال للمادة للمهندس تفويض صالحيته بإعداد التقديرات إعم

يشترط في هؤالء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية الالئقة، ومؤهلين ألداء واجباتهم والقيـام بالصـالحية                 

 .من العقد) 1/4(المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في المادة 

تفويضهم بصـالحية مـا، أن يصـدروا        اسناد واجبات اليهم أو     ى كل من مساعدي المهندس، الذين تم        يتعين عل 

ـ  تو. يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة لهم بالتفويض      الى المقاول، وأن    التعليمات    أو  مصـادقة  ةعتبر أي

 أو طلب أو اختبار، أو      ،راح أو اشعار، أو اقت    ، أو فحص أو تفتيش أو اصدار تعليمات       موافقةتدقيق أو شهادة أو     

 : ورغم ذلك عن المهندس، ة صادرا وكأنه-ضمن حدود تفويضه-القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم 
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المصادقة إن أي اخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد ال يعني                   ف  - أ  

لمهندس لحقه في رفض تلك األعمال أو التجهيزات اآلليـة أو           ، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارسة ا       عليها

 ،المواد

اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فإنه يجوز للمقاول أن يحيـل                   -ب

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

 

 "   Instructions of the Engineer : "لمهندستعليمات ا 3.3
للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات و مخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت الزمـة لتنفيـذ                    

  .االشغال أو اصالح أية عيوب فيها، عمال بأحكام العقد

فوضين رسـميا بموجـب احكـام هـذا         من المهندس، أو من أي من مساعديه الم       اال  يتلقى المقاول التعليمات    ال  

الفصـل الثالـث   " فإنه يتم تطبيق احكام ]أمراً تغييرياً[أما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا      ". الفصل"

 .عليها" عشر

مساعده المفوض حول أي أمـر يتعلـق         يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدراليه من المهندس أو          

  ، التعليمات يجب اصدارها خطيا كان ذلك عملياً فانوكلما. بالعقد

 :اما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض

 باصدار أمر شفوي،   -أ

بخصوص االمر الشفوي خالل يومي عمل مـن تـاريخ          ) أو من ينوب عنه   ( وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول       -ب

 صدورها،

عليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ تسـلمه اشـعار           أو اصدار ت  / ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و       -ج

 المقاول،

عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا االمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفـوض،                  

 . حسب واقع الحال

 

 "  Replacement of the Engineer  : "استبدال المهندس 4.3
يوما من تاريخ االستبدال    ) 42(دس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن          اذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهن     

وليس لصاحب العمل   . أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل             

ر صـاحب   أن يقوم بتعيين المهندس البديل اذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه، على أن يقوم المقاول بإشـعا                

 .العمل باعتراضه، مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك
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 " Determinations  : " التقديرات 5.3
الغراض االتفاق أو اعداد التقديرات ألي أمر،       " المادة" هذه الشروط أن يقوم المهندس بإعمال هذه         قتضيحيثما ت 

يـتم  امـا اذا لـم      . ي للتوصل الى اتفاق   فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدّ            

التوصل الى اتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب احكام العقـد، آخـذا فـي               

 .االعتبار كل الظروف ذات العالقة

ويتعين . ةثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيالت المؤيد                

اعـادة   )تـتم أو الى أن    (على كل من الفريقين أن يلتزم باالتفاق أو التقديرات الواردة في االشعار، اال اذا تمت                

 ".الفصل العشرين"، بموجب احكام النظر فيها
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    THE CONTRACTOR المقـاول:  الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "  Contractor’s General Obligations  " :االلتزامات العامة للمقاول  1.4

وأن ينفذ االشغال وينجزها بموجب احكام      ) الى المدى المنصوص عليه في العقد     (يتعين على المقاول أن يصمم      

 . العقد ووفقا لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها

المحددة في العقد، وجميع افراد جهازه المنفذ،       " وثائق المقاول "جهيزات اآللية و    يتعين على المقاول أن يقدم الت     

واللوازم والمستهلكات وغيرها من االشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب             

 .منه الداء مهام التصميم والتنفيذ وانجاز االشغال واصالح أية عيوب فيها

، وباستثناء  مسؤوال عن كفاية واستقرار وسالمة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب االنشاء يعتبر المقاول 

 :ما هو منصوص عليه في العقد، فان المقاول

، واالشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات اآللية والمواد          "وثائق المقاول " يعتبر مسؤوالً عن جميع      -1

 بات العقد، وليكون هذا البند موافقا لمتطل

 .  فيما عدا ذلك، ال يعتبر المقاول مسؤوالً عن تصميم ومواصفات االشغال الدائمة-2

 أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات واساليب تنفيذ االشغال         - كلما طلب منه المهندس ذلك     -يتعين على المقاول    

ث تغييرا جذريا في هـذه الترتيبـات أو         وال يجوز للمقاول أن يحد    . التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال     

 .االساليب بدون اعالم المهندس مسبقاً عن اجراءاته

لم ينص على غير     اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزء ما من االشغال الدائمة، فعندها وما              

 :ذلك في الشروط الخاصة

لهذا الجزء مـن االشـغال وفقـاً لالجـراءات          " لمقاولوثائق ا "يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس          -أ 

 المنصوص عليها في العقد؛ و

متسقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغـة االتصـال     " وثائق المقاول "يشترط ان تكون      -ب

وأن تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها الضافتها الـى المخططـات            ) 1/4(المحددة في المادة    

 غرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين؛ وب

يعتبر المقاول مسؤوالً عن هذا الجزء من االشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز االشغال موفياً        -ج

 بالغرض الذي أنشئ من أجله كما هو مطلوب في العقد؛ و

 مخططات المنشأ   -ختبارات عند االنجاز  قبل مباشرة اجراء اال   –يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس          -د

وبشكل مفصل، حتى يـتمكن صـاحب       ، ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد      "كما تم تنفيذه  "

العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه وال يعتبرهذا الجزء من االشغال، أنه قد تم                

 .اال بعد تقديم هذه الوثائق وأدلة التشغيل الى المهندس) 10/1(انجازه لغرض تسلمه بموجب المادة 

 "  Performance Security : "ضمان األداء  2.4

ضمان األداء لغاية االنجاز الالئق لألشغال، وذلك بالقيمة ونوع         ) على حسابه (يتعين على المقاول أن يستصدر      

 المبلغ في ذلك الملحق فعندها ال تطبـق         العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة، واذا لم يكن قد تم تحديد           

 ".المادة"أحكام هذه 
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، "كتاب القبول "يوما من تاريخ تسلمه     ) 28(يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء الى صاحب العمل خالل            

 .وأن يرسل نسخة منه الى المهندس

ا من قبل صاحب العمـل،      موافق عليهم ) أو سلطة أخرى  (ومن دولة   كيان  ينبغي أن يكون الضمان صادرا عن       

 .وأن يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل

يتعين على المقاول ان يتأكد من أن يظل ضمان األداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول االشغال وينجزهـا                   

لـن يكـون    لمقـاول   أن ا ى تاريخ النقضائه، وتبين     أما اذا احتوت شروط الضمان عل     . ويصلح أية عيوب فيها   

يوما، فإنه يتعين عليه أن يقـوم       ) 28(بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ       " شهادة االداء "مخوال بتسلم   

 .بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز االشغال واصالح أية عيوب فيها

ـ     فيما يخص    اال    االداء ضمان خصوصيتعين على صاحب العمل أن ال يقدم مطالبة ب          هالمبالغ التي تسـتحق ل

 :  في الحاالت التالية ،بموجب العقد

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

 ، أولصاحب العمل أن يطالب بالقيمة الكاملة لضمان األداء

له، سواء كان ذلك بناء علـى موافقـة مـن            ي أن يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق       اخفاق المقاول ف   -ب

) 42(، وذلك خـالل     "الفصل العشرين "، أو بموجب احكام     )2/5(المقاول أو كما تم تقديره بموجب المادة        

 أويوما من تاريخ هذه الموافقة أو اعداد التقديرات، 

يوما من بعد تسلمه اشعار صاحب العمل المتضـمن         ) 42(ل   ما خال  يعالج تقصيرا اخفاق المقاول في أن      -ج

  أو،بمعالجة التقصيرطلبه 

، وذلك بغض النظر عما اذا      )15/2( ادةـالم  التي تخول صاحب العمل أن ينهي العقد بموجب احكام         الظروف

 .كان قد صدر اشعار باالنهاء

بما في ذلك أتعاب    (لخسائر والنفقات   يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع األضرار وا           

 الضمان، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه        خصوصمما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل ب       ) ونفقات التقاضي 

 .صاحب العمل أنه غير محق في مطالبته

 .اءيوما من تاريخ تسلمه لشهادة االد) 21(يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضمان األداء الى المقاول خالل 

 "  Contractor’s Representative  : "ممثل المقاول   3.4

وأن يعطيه كامل الصالحية الضـرورية للنيابـة عنـه بموجـب            " ممثل المقاول "ينبغي على المقاول أن يعين      

 .العقدمقتضيات 

قدم الى  أن ي  -قبل تاريخ المباشرة  -وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد، فإنه يتعين على المقاول               

ـ    . المهندس، للحصول على موافقته، اسم ومؤهالت الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل لـه             م ـواذا لـم تت

الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من قبل المهندس، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه                   

 . آخر يكون مناسباً لهذا التعيينصخيتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهالت ش

 .ال يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك

على تنفيذ اشـغال المقـاول، واذا مـا تطلبـت            يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة للمناظرة        

الموقع أثناء تنفيذ األشغال، فإنه يتعين على المقاول أن يسمي بديال مناسباً            الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن       

 .بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك
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يجوز لممثل المقـاول أن  ) 3/3(عماال للمادة  ِإيتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول،         

الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفـويض فـي أي وقـت              و صالحيته   أته أو مهامه    سلطايفوض بعض   

ولكن مثل هذا التفويض أو االلغاء ال يعتبر نافذا اال اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقاً                   . الحق

ية الصـالح والسلطة أو المهـام أو      موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسم مثل هذا الشخص المفّوض ومؤهالته            

 . أو التي تم إلغاؤهاالتي فّوض بها

يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء األشخاص متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة بموجب المادة               

)1/4.( 

 
 "  Subcontractors  : "المقاولون الفرعيون  4.4

 .ين فرعيينال يحق للمقاول أن يلزم االشغال بكاملها الى مقاول

اء أي مقاول فرعي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك االفعـال              طال واخ عسؤوال عن اف  عتبر المقاول م  ي

 :أو االخطاء صادرة عن المقاول نفسه، ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه

م ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد، أو بشأن أي مقاولة فرعية تم ذكر اس                  -أ

 المقاول الفرعي بخصوصها نصا في العقد؛ و

 و يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين اآلخرين؛ -ب

يوما مـن التـاريخ المسـتهدف       ) 28(يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعاراً بمهلة ال تقل عن              - ج

 ؛ ورة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقعلمباشرة عمل أي مقاول فرعي، وعن المباش

يشترط في اتفاقية كل مقاولة فرعية أن تحتوي على نصوص تخول صاحب العمل أن يتم التنازل عـن                    -د

، أو في حالة انهاء العقد من قبـل         )عندما يلزم تطبيقها  ) (4/5(هذه المقاولة الفرعية اليه، بموجب المادة       

 ).15/2(صاحب العمل بموجب احكام المادة 

 "  Assignment of Benefit of Subcontract  : "التنازل عن المقاولة الفرعية   5.4

، وقيـام   "فترة االشـعار باصـالح العيـوب        "في حالة استمرار التزامات المقاول الفرعي الى ما بعد انقضاء           

الفرعية الى صاحب العمل،    ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة       ، بالطلب الى المقاول  ) قبل هذا التاريخ  (المهندس  

وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسؤوالً امام صاحب العمل عـن             . فانه يتعين على المقاول أن يقوم بذلك      

أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد أن تصبح عملية التنازل نافذة، ما لم ينص على غيـر ذلـك فـي كتـاب                       

 .التنازل

 " Co-operation  ":  التعاون 6.4

ن على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهنـدس، أن يقـدم التسـهيالت                   يتعي

 :المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل

  و صاحب العمل،افراد -أ

  وأي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل، -ب

  عامة مشكلة قانونيا، ات أية سلطالعاملين لدى -ج

 .تنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير االعمال المشمولة في العقدلهم استخدامممن يتم 
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 تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكـاليف غيـر              )ال  ( إن مثل هذه التعليمات سوف    

عمال ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون أو المقاولون اآلخرون يمكن أن تشمل است   . منظورة

 .التي تعتبر من مسؤولية المقاولو دخول الى الموقعمعدات المقاول واالشغال المؤقتة وترتيبات ال

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آليـة                 

لى المهندس مثل هذه الوثـائق فـي        ، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم ا       "وثائق المقاول " بموجب   دخولأو حق   

 .الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات

 " Setting Out  : "تثبيت االبعاد   7.4

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقـاط االصـلية واالسـتقامات والمناسـيب المرجعيـة                  

 المقاول مسؤوال عن دقة التثبيت لجميع اجزاء        كما يعتبر . الموصوفة في العقد، أوتلك التي يزوده المهندس بها       

 .االشغال، وعليه أن يقوم بإصالح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات االشغال

يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك                  

 يتعين على المقاول أن  يبذل قصارى جهده فـي التحـري عـن دقتهـا قبـل                   التي زود المقاول بها، اال انه     

 .استخدامها

أو في كلفتها بسبب تنفيذ أشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في           /اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ االشغال و       

 وأن يتالفـى    النقاط المرجعية، ولم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك األخطاء بصـورة معقولـة               

أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشـعارا الـى المهنـدس لتقـدير                   /التأخير و 

 : لما يلي) 20/1(استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة 

 بموجب المادة    أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك                -أ  

 و، )8/4(

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

، أن يقوم باالتفاق عليها أو اعـداد        )3/5(لدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، فإنه يتعين عليه إعماال للمادة            

 :التقديرات الالزمة لما يلي

  وة معقولة، والى أي مدى،فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا بصور) 1(

 .اعاله، ولكن ضمن هذا المدى) أ، ب(االمرين المذكورين في الفقرتين ) 2(

 " Safety Procedures  : "اجراءات السالمة  8.4
 :يتعين على المقاول

  أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها، و -أ

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

يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضـرورية، بقصـد     أن -ج

 تجنب تعرض هوالء االشخاص للخطر، و

الفصل " توفير التسييج واالنارة والحراسة ومراقبة االشغال الى أن يتم انجازها وتسليمها بموجب احكام        -د

  و،"العاشر

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

 . لالرض المجاورة للموقعوالمستعمليناألشغال، الستعمال وحماية الجمهور والمالك 
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 "  Quality Assurance : "لجـودة اتوكيد   9.4

الثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هـذا النظـام            لجـودةالتوكيد   نظاما   ضعيتعين على المقاول أن ي    

 .متوافقا مع تفاصيل العقد، كما يحق للمهندس أن يقوم بالتدقيق على أي من مظاهر هذا النظام

 قبل مباشرة أي مـن مراحـل        - لعلمه   -يجب تقديم تفاصيل جميع االجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس          

يظهر على هذه الوثيقة ما     صدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فإنه يجب أن            التصميم والتنفيذ، وعند ا   

 .عليهايثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه 

 . ال يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقدلجـودةاتوكيد إن التقيد بنظام 

 

 " Site Data : "بيانات الموقع  10.4

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

، بما في ذلـك الظـواهر       في الموقع الهيدرولوجية  و بالظروف تحت السطحية  يتوفر لديه من البيانات الخاصة      

حصل عليها بعد موعـد التـاريخ       كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول اية معلومات ي           . البيئية

 .األساسي، اال ان المقاول يعتبر مسؤوال عن تفسيره لجميع تلك المعلومات

، يعتبر المقاول أنه قد حصـل       ) عاملي الوقت والكلفة   الحسبانمع األخذ في    (كما أنه والى المدى الممكن عملياً       

 وغيرها من الظروف التي قد تؤثر علـى         على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة      

والى المدى ذاته، يعتبر المقاول أنه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وأنه اطلع              . عرضه أو على االشغال   

على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكـل االمـور ذات                 

 : ما يلي) وليس بالحصر(العالقة، شاملة 

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

   و الهيدرولوجية والمناخية،االحوال  -ب

 ومقدار وطبيعة العمل واللوازم الالزمة لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها،   -ج

  و،ه في العمالة وممارساتها قوانين الدولة، واجراءات -د

والمسـتخدمين، والطاقـة،     والمرافـق، والسـكن،   الموقـع،   الى   الدخولمتطلبات المقاول فيما يتعلق ب     -هـ

 .والمواصالت، والماء، وغيرها من الخدمات

 

 "Sufficiency of the Accepted Contract Amount" :قبولةقيمة العقد الم"كفاية   11.4

 :يفترض في المقاول أنه

  و،"قبولةقيمة العقد الم"ة قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاي   -أ

ع عرضه ذلك بناًء على المعلومات والتفسير والبيانات الضـرورية والكشـوف والفحـوص              ضقد و أنه   -ب

 ).4/10(وقناعاته بكل األمور التي تمت االشارة اليها في المادة 

يع التزامـات المقـاول     تغطي جم يجب ان   " قبولةقيمة العقد الم  "وباستثناء ما قد يرد خالفا لذلك في العقد، فإن          

وكل االشـياء الضـرورية لتنفيـذ االشـغال         )  إن وجـدت  -بما فيها المبالغ االحتياطية     (المطلوبة في العقد    

 .وانجازها بشكل الئق واصالح أية عيوب فيها
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 "  Unforeseeable Physical Conditions "  :االوضاع المادية غير المنظورة  12.4

االوضاع المادية الطبيعية والعوائق االصطناعية وغيرهـا مـن العوائـق     ": االوضاع المادية "يقصد بمصطلح   

الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ االشغال، بما فيها االوضاع تحت السـطحية                 

 .والهيدرولوجية، ولكنها ال تشمل االحوال المناخية

ـ      تي ُيعتبر انها كانت غير منظورة     والة  ـاذا واجه المقاول أوضاعا مادية معاكس      عر ـ، فإنه يتعين عليه أن يش

من االشعار وصفا لها وبيان االسباب التي حدت        ـيا، وعلى أن يتض   ـالمهندس بها في أقرب فرصة ممكنة عمل      

التحقق من االسباب التي يعزوها المقاول الـى كونهـا          و معاينتهابه العتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من        

 .ورةغير منظ

االوضـاع  "كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ االشغال، متخذا االحتياطات المعقولة والمناسبة تجـاه هـذه                

 اذا شكّل أي من هذه التعليمات تغييـراً         أما، وأن يتقيد بأية تعليمات قد يصدرها المهندس بخصوصها،          "المادية

 .بشأنها) الثالث عشر(، فانه يتم حينئذ تطبيق أحكام الفصل ]أمراً تغييرياً[

أما إذا واجه المقاول مثل هذه االوضاع المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقـام                  

 مـع   أو كلفة ما بسببها، فإنه يكون مستحقاً      /بارسال اشعار بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة االنجاز و          

 : ي لما يل،)20/1( أحكام المادة مراعاة

تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة                   -أ  

 و، )8/4(

 .أي كلفة كهذه، الضافتها الى قيمة العقد -ب

من ، و "االوضاع المادية "أو التحري عن تلك     /يقوم المهندس بعد استالمه االشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و         

 : باالتفاق عليها أو اعداد التقديرات لما يلي) 3/5(ثم يقوم عمال بالمادة 

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

 . المدىوذلك بالنظر الى ذلكاعاله، ) ب أ،( تقدير االمرين الموصوفين في البندين -2

) 2( للمهندس قبل االتفاق على التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه فـي الفقـرة                  ومع ذلك، فإنه يمكن   

أفضل ممـا   ) ان وجدت (االوضاع المادية االخرى في اجزاء االشغال المماثلة        يتحرى فيما اذا كانت     أعاله، ان   

 االوضـاع مثل هـذه    وأنه اذا تم مواجهة     . عند تقديم المقاول لعرض المناقصة    ) بصورة معقولة (كان منظورا   

أن يقدر أو يصل باالتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلـك           ) 3/5(اتية، يجوز للمهندس باتباع اسلوب المادة       والم

التعـديالت   أن محصلة    الا.  المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع          االوضاع

 المادية التي تمت مواجهتها فـي أجـزاء         ألوضاععتبار كل ا  اعاله وهذه الخصميات، با   " ب"الناتجة عن البند    

 .قيمة العقدفي  ، يجب أن ال تؤدي الى تخفيضمماثلة من األشغال

للمهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم                  

 .د ما يحتويه مثل هذا االثباتعرض المناقصة، اإل ان المهندس غير ملزم باعتما

 

 " Rights of Way and Facilities  : "حق المرور والتسهيالت  13.4

أو المؤقتة للطرق التي تلزمه، بمـا       /يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسوم المتعلقة بحقوق المرور الخاصة و         

 أيـة تسـهيالت     -ه ونفقتـه  على مسؤوليت -ويتعين على المقاول أن يوفـر      . فيها طريق الوصول الى الموقع    

 .إضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ االشغال
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  "Avoidance of Interference  : "التدخل  تجنب  14.4
 : يجب على المقاول أن ال يتدخل بغير ضرورة، أو على نحو غير الئق، بما يلي

 راحة الجمهور، أو  -أ 

مرات، سواء أكانت عامة أو خاصة بملكيـة صـاحب          الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والم        -ب

 العمل أو االخرين، 

بمـا فيهـا أتعـاب      (كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسائر والنفقات             

 .عن كل ما ينتج من أي تدخل أو عرقلة غير ضرورية أو غير الئقة) ونفقات التقاضي

 

 " Access Routes  : "الطرق الموصلة  15.4

كمـا  .يعتبر المقاول أنه قد تحرى عن توفر و مالئمة الطرق الموصلة الى الموقع، وأنه قد اقتنع بأوضـاعها                 

يطلب منه أن يبذل الجهود المعقولة لتجنب االضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة لحركة                

 .لمناسبةمرور المقاول أو مستخدميه، وذلك باستخدام العربات والطرق ا

 : وبإستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه الشروط

عن أي صيانة قد تكون الزمة للطرق الموصلة بسبب استعماله          ) فيما بين الفريقين  (يكون المقاول مسؤوال      -أ  

 لها، و

ن يحصل  على المقاول أن يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق، وأ              -ب

على التصاريح المطلوبة من قبل السلطات ذات العالقـة بخصـوص اسـتعماله للطـرق واالشـارات                 

 واالرشادات، و

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

 ال يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو مالءمتها، و  -د

 .لفة المترتبة على عدم توفر أو مالءمة هذه الطرق الموصلة الستعماالتهيتحمل المقاول الك-ـه

 " Transport of Goods  : "نقل اللوازم  16.4

 :مالم ينص في الشروط الخاصة خالفاً لذلك، فإنه

يوما عن تاريخ وصول أية تجهيزات آلية أو ) 21(يتعين على المقاول أن يشعر المهندس بمدة ال تقل عن            -أ 

 سية من اللوازم االخرى الى الموقع، وقطعة رئي

يكون المقاول مسؤوال عن التوضيب والتحميل والنقل واالستالم والتنزيل والتخزين وحماية كل اللـوازم                -ب

 وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال، و

ها أتعاب  بما في (يتعين على المقاول أن يعوض صاحب العمل ويحميه من أية أضرار أو خسائر أو نفقات                  -ج

مما قد ينجم عن أي ضرر يحصل نتيجة لنقل اللوازم، وأن يقـوم بالتفـاوض ودفـع                 ) ونفقات التقاضي 

 .المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل
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 " Contractor’s Equipment  : "معدات المقاول  17.4

لموقـع انهـا مخصصـة    وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى ا    . يكون المقاول مسؤوال عن جميع معداته     

حصرا لتنفيذ االشغال، وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقـة                   

المهندس، اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم أو مستخدمي المقـاول، الـى                  

 .خارج الموقع

 

 " Protection of the Environment  : " حماية البيئة 18.4

، وأن يحّد من احداث     )داخل الموقع وخارجه  (يتعين على المقاول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية البيئة          

 .االزعاج أو الضرر لالفراد أو للممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ

النبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشـاطاته،         كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة ا        

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

 

 " Electricity, Water and Gas  : " الكهرباء والماء والغاز 19.4

ات االخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص         يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقة والماء والخدم       

 .عليه تاليا

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات االخرى المتوفرة فـي الموقـع لغـرض تنفيـذ                  

، وعلى المقاول أن يـوفر علـى مسـؤوليته          المواصفاتاالشغال، حسب التفاصيل ومقابل االسعار المبينة في        

 . ادوات تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكهاونفقته أية

مقابل هذه الخـدمات، أو يـتم       ) بموجب األسعار المحددة  (يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة واثمانها        

الجـراء التقـديرات، وعلـى      ) 3/5(الحتساب مطالبات صاحب العمل، والمادة      ) 2/5(تقديرها إعماال للمادة    

 .المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل

  مجاناالتي يقدمها  والمواد صاحب العملمعدات  20.4

                                  Employer’s Equipment and Free- Materials"    
ا إن وجدت في تنفيذ االشغال وفق     " معدات صاحب العمل  "يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال         

 :المواصفاتللتفاصيل والترتيبات ومقابل االسعار المحددة في المواصفات، وما لم ينص على غير ذلك في 

 يكون صاحب العمل مسؤوال عن معداته، باستثناء أن،  –أ 

اثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو      " معدات صاحب العمل  " المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من         -ب

 .يازتها أو التحكم بهاحأو  قيادتها

مقابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفاق أو       " وفق األسعار المحددة  "يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال      

ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صـاحب       ) 3/5،  2/5(بالتقدير من قبل المهندس وفقا الحكام المادتين        

 .العمل

وفقا للتفاصيل  ) إن وجدت ( بالمواد التي يلتزم بتقديمها      )دون مقابل (د المقاول   يتعين على صاحب العمل أن يزو     

وعلى صاحب العمل أن يزّود على مسؤوليته ونفقته، تلـك المـواد فـي    . متطلبات صاحب العمل  المحددة في   

 أي نقـص أو   الوقت والمكان المحددين في العقد، اذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً، واعالم المهندس فوراً عن             
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لم يكن قد تم االتفاق بين الفريقين على غير ذلك، فعلى صاحب العمـل أن يصـحح    وما. عيب أو قصور فيها   

 .فوراً أي نقٍص أوعيٍب او قصوٍر فيها

بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته، اال أن التزام                 

لم يكن   مماأو عيٍب وٍرصعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقٍص أو قيينتها وحمايتها ال المقاول بمعا

 .من خالل المعاينة الظاهرية باالمكان كشفه

 

 " Progress Reports  : " تقارير تقدم العمل 21.4

مل الشـهرية  ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقـدم الع 

نسخ، على ان يغطي التقرير االول منها الفترة حتى نهاية الشهر الـذي يلـي               ) 6(ويسلمها الى المهندس على     

 .أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها) 7(تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خالل 

لمتبقية والنواقص حتى تاريخ االنجاز المحدد في شـهادة  يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل االشغال ا       

 .تسلم االشغال

 :يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يلي

، وثـائق   )ان وجـدت  (تفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصـميم             و الرسوم البيانية    -أ  

لكـل  ركيب واالختبـارات، وشـاملة      المقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشاء، الت        

 الفصـل   مرحله من مراحل العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعـرفين بموجـب احكـام             

 الخامس، و

  الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقّدم العمل في الموقع؛ و-ب

بيان اسماء المصنعين واماكن التصـنيع      : د فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات اآللية والموا         -ج

 :نسبة التقدم وتواريخ االنجاز المتوقعة والفعليةو

 ولمباشرة التصنيع، ) 1(

 ولمعاينات المقاول، ) 2(

 لالختبارات، و) 3(

 للشحن والوصول الى الموقع، و) 4(

 ، و)6/10(بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته االنشائية كما هي موصوفة في المادة   -د

  نسخا عن وثائق توكيد الجودة، ونتائج االختبارات وشهادات المواد؛ و-ـه

وبمطالبات المقاول وفقـاً للمـادة      ) 2/5(قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقاً للمادة           -و

 ؛ و)20/1(

أية نشاطات مرتبطـة بـالنواحي     احصاءات السالمة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة و          -ز

 البيئية والعالقات العامة؛ و

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

 .لتالفي التأخير) أو التي ستتخذ(تعيق االنجاز وفقا للعقد، وبيان االجراءات الجاري اتخاذها 
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 " Security of the Site  : "من في الموقعاأل   22.4

 :ما لم ينص خالفا لذلك في الشروط الخاصة

  ، و الموقع خارجهيكون المقاول مسؤوالً عن ابقاء االشخاص غير المخولين بدخول  -1

 صاحب العمـل    وافراديكون االشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول             -2

 آخرين يتم إشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل أو المهنـدس باعتبـارهم اشخاصـاً                 وأي اشخاص 

 .مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل اآلخرين في الموقع

 

 " Contractor’s Operations on Site  : " عمليات المقاول في الموقع 23.4

 يحصل المقاول عليها، ويوافق عليها      يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد           

كما يتعين عليه أن يتخذ جميع االحتياطات الضـرورية لالبقـاء علـى             . المهندس على اعتبارها ساحات عمل    

معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات االخرى، بحيث يـتم تجنـب التعـدي علـى                  

 .االراضي المجاورة

الشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقـوم              على المقاول، أثناء تنفيذ ا    

بتخزين أو اخراج المعدات الفائضة عن االستعمال، وأن ينظف الموقع من جميع االنقاض والنفايات واالشغال               

 .المؤقتة التي لم تعد مطلوبة

ل أجزاء الموقع او االشغال المتعلقة بشهادة       على المقاول، عند صدور شهادة تسلم االشغال، أن يقوم بتنظيف ك          

التسلم تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن االستعمال، وكذلك النفايات واالنقاض واالشغال                

اإل أنه يجوز للمقاول أن يحتفظ      . المؤقتة، بحيث يترك تلك األجزاء من الموقع واالشغال نظيفة وفي وضع آمن           

، ما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب          "ترة االشعار بإصالح العيوب   ف"نهاية  في الموقع حتى    

 .العقد

  "Fossils : " االثريات 24.4
توضع جميع المواد المتحجرة أو النقود أو االدوات أو المنشآت وغيرها من المتبقيات أو المـواد ذات القيمـة                   

وعلى المقاول اتخاذ كـل     .  صاحب العمل وتصرفه   رعايةلموقع تحت   الجيولوجية أو االثرية التي تكتشف في ا      

 .التدابير المعقولة لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو االضرار بأي من هذه المكتشفات

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

 . تعليماته بكيفية التعامل معهاأن يصدر

أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخـر  /واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و 

 :  ما يليبخصوص) 20/1( أحكام المادة مع مراعاةالى المهندس لتقدير استحقاقاته 

، )8/4(ا كان االنجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة           تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذ        -أ 

 و 

 .أي كلفة كهذه، الضافتها الى قيمة العقد -ب

لالتفاق عليها أو اجراء التقديرات     ) 3/5(ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا االشعار اآلخر، بالتصرف وفقا للمادة           

 .لهذه االمور
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 NOMINATED SUBCONTRACTORS   مسمونمقاولون الفرعيون الال :الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 "Definition of Nominated Subcontractors "  :تعريف المقاول الفرعي المسمى  1.5

 :يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي

 مسمى، أونص في العقد على أنه مقاول فرعي   -أ 

باصـدار تعليمـات الـى      " التغييرات والتعديالت   -الفصل الثالث عشر  " الذي يقوم المهندس، وفقاً الحكام       -ب

 .المقاول الستخدامه كمقاول فرعي

 

 " Objection to Nomination: "االعتراض على التسمية  2.5

علـى أن يقـوم باشـعار       ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى له اعتراض معقول عليه،              

) اضافة الشـياء أخـرى    (ويعتبر االعتراض معقوالً اذا كان مبنياً       . المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة     

 :على أي من االمور التالية، اال اذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا االمر

اول الفرعي ال يملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة الماليـة،  ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا المق -أ 

 أو

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

 تقصير أو اساءة استعمال للوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى أو وكالئه أو مستخدميه، أو

بمـا فيهـا اعـداد التصـميم، ان     (ن اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اشغال المقاولة الفرعية            أ -ج

 ):وجدت

على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات التـي تمكـن                ) 1(

 و، المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد

وض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به ونتيجـة                 أن يع ) 2(

 .زامات أو الوفاء بتلك المسؤولياتاخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلت

 

 " Payment to Nominated Subcontractors:"الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين  3.5

ل أن يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاسـتحقاق لـه                يتعين على المقاو  

وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ        بموجب اتفاقية المقاولة الفرعية، على أنه يجب شمول تلك المبالغ         

  ).5/4(، فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة )ب-13/5(احتياطية وفقاً للفقرة 
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  "Evidence of Payments: "اثبات الدفعات 4.5
للمهندس، قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى، أن يطلب من المقـاول                   

اثباتاً معقوالً بان جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها لـه،                   

 : الخصميات المطبقة للمحتجزات أو غيرها، اال اذا قام المقاول بما يليمحسوماً منها

 تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس، أو  -أ 

          اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في أن يحبس مثـل هـذه المبـالغ أو                   ) 1(  -ب

 يرفض دفعها، و

 عقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه،أن يقدم للمهندس اثباتاً م) 2(

أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعي المسمى جـزءاً         ) بناء على تقديره منفرداً   (عندئٍذ يجوز لصاحب العمل     

سـتحق  ممـا ا  ) بعد حسم الخصميات المطبقـة    (من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً،            

. أعاله بشـأنها  ) أ، ب (للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفة بالفقرتين            

وعلى المقاول في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبـل                    

 .صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى
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 STAFF AND LABOUR  والعمالستخدمون  الم:الفصل السادس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 " Engagement of Staff and Labour: "تعيين المستخدمين والعمال   1.6

 ذلك في وثائق العقد، فإنه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلـزم مـن                  خالفما لم ينص على     

 .مال، محليين أوغيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهممستخدمين وع

 

 "Rates of Wages and Conditions of Labour:" العملشروطمعدالت االجور و  2.6

 العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو متبع شروطيتعين على المقاول أن يدفع معدالت االجور وأن يراعي      

وإذا لم توجد مثل هذه المعدالت      . ارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال       من قبل اصحاب حرف التج    

أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل عن المستوى العام                  

شـابهة لتلـك   يتم مراعاتها محليا من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية م لالجور أو الظروف التي

 .التي يقوم بها المقاول

 

 "Persons in the Service of Employer:االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل  3.6

يتعين على المقاول أن ال يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الـذين يعملـون                   

 .ضمن أفراد صاحب العمل

 

  "Labour Laws: "قوانين العمل  4.6
القـوانين المتعلقـة    غي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلـك ينب

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

طبيق، بما فيها انظمة السالمة فـي       كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة الت           

 .العمل

 

  "Working Hours: "ساعات العمل  5.6
ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل  -

 : المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة، اإل إذا

 أوعقد،  كان منصوصا على خالف ذلك في ال-أ  

  تمت موافقة المهندس عليها، أو-ب 

  كان االستمرار في العمل أمرا حتميا، أو كان ضروريا النقاذ حياة االشخاص، أو -ج 

 .بذلك  للمحافظة على سالمة االشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس فورا -
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  "Facilities for Staff and Labour: "المرافق للمستخدمين والعمال 6.6
، فإنه يتعين على المقاول أن يـوفر ويصـون المرافـق            متطلبات صاحب العمل  مالم ينص على خالف ذلك في        

 الفـراد  المواصـفات وتجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في            

 .صاحب العمل

ميه أن يتخذ أيا من المنشآت التي تشكل جـزءا مـن االشـغال              ينبغي على المقاول أن ال يسمح ألي من مستخد        

 .الدائمة كمكان دائم أو مؤقت القامتهم
 

  "Health and Safety: "الصحة والسالمة 7.6
يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه، وأن                 -

 ما يلزم من كادر صحي، ومرافـق االسـعاف األولـي ،    -حية المحلية  بالتعاون مع السلطات الص    -يوفر  

وغرفة منامة للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقـع وفـي المسـاكن                  

 صاحب العمل، وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصـحة           وافرادالجماعية لمستخدمي المقاول    

 .األوبئةالعامة ولمنع انتشار 

يتعين على المقاول أن يعين ضابطا للوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشـخص ذا تأهيـل                    -

مناسب ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخـوالً بصـالحية اصـدار                 

سياق يتعين على المقاول أن يوفر      التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث، وفي هذا ال         

 .لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته

كما يتعين على المقاول أن يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصـوله، وأن يقـوم بحفـظ                     -

لحق بالممتلكات على النحـو     السجالت ويقّدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واألضرار التي قد ت          

 .الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة
 

 " Contractor’s Superintendence: "مناظرة المقاول  8.6

ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة  والتفتيش واختبـار                 -

 . لقيام المقاول بالتزاماتهاالشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها ألي فترة تلزم

) 1/4ام المادة   كعمال باح (ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال              -

بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعـرض لهـا            (و بالعمليات التي سيتم تنفيذها      

 .االشغال بصورة مرضية وآمنة، لغاية تنفيذ ) الحوادثمنعوطرق 
 

  "Contractor’s Personnel: "مستخدمو المقاول  9.6
، و بإمكـان    حرفتـه يجب أن يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال فـي مهنتـه أو                 

أي شخص مستخدم في الموقـع او فـي         ) أو أن يعمل على إبعاد    (المهندس الطلب الى المقاول أن يقوم بإبعاد        

 : االشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص

  متماديا في مسلكه أو عدم مباالته بصورة مستمرة، أو-أ  

  أنه يقوم بواجباته بشكل غير كفي أو باهمال، أو-ب 

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

 . البيئة انه متماد في سلوك مسلك يهدد السالمة أو الصحة أو حماية-د 

 .شخص بديل مناسب) أو يعمل على تعيين(واذا كان ذلك مناسباً، فعلى المقاول عندئذ أن يعين 
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 لسجالت العمال ومعدات المقاو  10.6
 " Records of Contractor’s Personnel and Equipmet" 

مستخدمي المقاول  يتعين على المقاول أن يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد                

يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كـل    . مصنفين حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع        

الزال شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذلك الى أن ينجز المقاول أي عمل معروف بأنـه                  

 ".غالشهادة تسلم االش" بتاريخ االنجاز المحدد في متبقياً

 

  "Disorderly Conduct: "السلوك غير المنضبط 11.6
يتعين على المقاول أن يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات المعقولة للحيلولـة دون وقـوع أي شـغب أو                    

بينهم، وأن يحافظ على االمن وحماية      فيما  تجاوز على القانون أو اخالل بالنظام من قبل مستخدمي المقاول أو            

 .لكات في الموقع وما يجاورهاالشخاص والممت
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     التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية:الفصل السابع
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 " Manner of Execution: "ريقة التنفيذط  1.7

  لية، وانتاج وصناعة المواد، وجميع يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات اآل -

 :أعمال التنفيذ األخرى على النحو التالي     

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

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

  فياإل إذا نص ( باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة -ج 

 ).ذلك فالعقد على خال    

 "  Samples: "العينات 2.7

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

 :قبل استعمال تلك المواد في األشغال

 قد، وذلك على نفقة المقاول، وعينات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في الع  -أ 

 أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات،   -ب

 . ها والغرض من استعمالها في االشغالنشئ على كل عينة لبيان ملصق صورةأن يتم على 

 "Inspection: "المعاينة 3.7
 : يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلي

  الى كل أجزاء الموقع والى جميع االماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها، و الدخول بيسٍر-أ 

من الفحص والمعاينة والقياس واختبـار  ) في الموقع وخارجه( أن يتمكنوا خالل االنتاج والتصنيع واالنشاء،       -ب

 .موادالمواد والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات اآللية وانتاج وصناعة ال

يتعين على المقاول أن يتيح ألفراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه األنشطة، بما في ذلك تـوفير حـق                    

الدخول والتسهيالت، والتصاريح، وأدوات السالمة، علما بأن قيام المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيـه مـن أي                  

 .التزام أو مسؤولية

 

مهندس عندما يتم تجهيز االشغال وقبل تغطيتهـا أو حجبهـا عـن النظـر، أو                كما يتعين على المقاول إشعار ال     

وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو المعاينة أو القياس أو االختبار دون             . توضيبها بقصد التخزين أو النقل    

ول في إشـعار    أما اذا اخفق المقا   . أي تأخير غير معقول، أو أن يعلم المقاول أنه ال حاجة الجراء الكشف عليها             

 أن يكشف عن االشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها          -متى طلب منه المهندس ذلك    -المهندس، فإنه يترتب عليه     

 . العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلكواصالحالى وضعها السابق 
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 " Testing: "االختبار  4.7

الختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات التي يتم         على جميع ا  " المادة"ينطبق ما يرد في هذه       -

 ).إن وجدت(اجراؤها بعد االنجاز 

المساعدة، والوثـائق وغيرهـا مـن المعلومـات،         المواد و ، و االدواتيتعين على المقاول أن يقدم جميع        -

ا مؤهال وخبيـرا،    والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، واألدوات، والعمالة، والمواد، وكادر       

كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على        . مما يلزم الجراء االختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة       

 .وقت ومكان اجراء االختبار ألي من التجهيزات اآللية أو المواد واالجزاء االخرى من االشغال

ن أو تفاصيل االختبارات المنصـوص      أن يغير مكا  " الفصل الثالث عشر  "يجوز للمهندس، اعماال الحكام      -

وإذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة أو االضافية        . عليها، أو أن يأمر المقاول القيام باختبارات إضافية       

أن التجهيزات اآللية أوالمواد أو المصنعيات التي تم اختبارها ال تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيـذ                 

 . المقاول بغض النظر عن احكام العقد األخرىهذه  التغييرات يتحملها

ساعة الى المقاول يعلمه فيـه عـن نيتـه          ) 24(يتعين على المهندس أن يرسل اشعارا بمدة ال تقل عن            -

واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما، فإنه يمكـن للمقـاول              . لحضور االختبارات 

درت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك، وتعتبر هذه االختبارات          مواصلة اجراء االختبارات، اال اذا ص     

 .وكأنه قد تم اجراؤها بحضور المهندس

أو كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، أو نتيجـة لتـأخير يعتبـر             /اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و        -

 الى المهنـدس لتقـدير اسـتحقاقاته        صاحب العمل مسؤوال عنه، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً          

 :، بخصوص)20/1(بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة 

 تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام                  -أ  

 ، و)8/4(المادة 

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

باالتفاق عليها،  ) 3/5(ن على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم اعماال الحكام المادة              ويتعي -

 .أو اجراء التقديرات لهذه االمور

فإذا وجد المهندس بأن    . يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس، دون توان، تقارير االختبارات مصدقة            -

ويتعين على  . شهادة االختبار، أو يصدر للمقاول كتابا بهذا المضمون        بإقراراالختبارات قد أجيزت، يقوم     

 .المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء االختبارات، قبول نتائج القراءات على أنها صحيحة
 

 " Rejection"الرفض  5.7

أو إذا ُوِجَد نتيجة ألي فحص أو معاينة أو قياس أو اختبار، أن أيا مـن التجهيـزات اآلليـة أو المـواد                        -

المصنعيات معيب، أو أنه ال يتوافق مع متطلبات العقد، فإن للمهندس أن يرفض تلك التجهيزات اآللية أو                 

ويتعين على المقاول   . المواد أو المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول، مع بيان االسباب الداعية للرفض           

 .متطلبات العقدتاليا لذلك أن يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا مع 

وإذا طلب المهندس اعادة االختبار ألي من التجهيزات اآللية أو المواد أو المصنعيات، فإنه يجب اعـادة                  -

ّوإذا تبين نتيجة لذلك أن صاحب العمل قد تكبد كلفـة           . اجراء االختبارات تحت الشروط و الظروف ذاتها      

أن يدفع هذه الكلفـة     ) 2/5(لمقاول اعماال للمادة    اضافية بسبب الرفض واعادة االختبار، فإنه يتعين على ا        

 .االضافية الى صاحب العمل
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 " Remedial Work"أعمال اإلصالحات   6.7

بالرغم من أي اختبار سابق أو اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصالحية اصـدار التعليمـات الـى          -

 :المقاول بما يلي

 اد مخالفة لمتطلبات العقد، و اخالء الموقع من أي تجهيزات آلية أو مو-أ  -

 مخالف لمتطلبات العقد، وجزء من االشغال  إزالة واعادة تنفيذ أي -ب -

    تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس أنه مطلوب بصورة مستعجلة من أجل سالمة -ج 

 .االشغال، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من االسباب          

نبغي على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس تلك، وأن ينفذها خالل مدة معقولـة، ال تتجـاوز المـدة                   ي -

في التعليمات، أو أن ينفذها فورا إذا كان االمر متعلقا بتنفيـذ عمـل مـا بصـفة                  ) ان وجدت (المحددة  

 .اعاله) ج(االستعجال كما هو مطلوب في الفقرة 

تعليمات المهندس، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ           إذا اخفق المقاول في التقيد ب      -

وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مسـتحقا لدفعـة مـا              . مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله      

أن يدفع لصاحب العمل كل النفقـات       ) 2/5(بخصوص هذا العمل، فإنه يتعين على المقاول، اعماال للمادة          

 . االخفاقهذابة على مثل المترت

 

 " Ownership of Plant and Materials: "ملكية التجهيزات اآللية والمواد 7.7

إن أي بند من التجهيزات اآللية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، يصبح ملكـا لصـاحب                    -

 : ا يلي مماألقرباعتبارا من التاريخ ) خالياً من أي رهن أو حقوق للغير(العمل 

 ؛ عندما يتم توريدها الى الموقع–أ  -

 عندما يصبح المقاول مخوال لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات اآللية والمواد، في حالة تعليـق                 -ب -

 ).8/10(العمل إعماال للمادة 

 

 " Royalties: "عوائد حق الملكية 8.7

 عوائد الملكية وبدالت االيجار وغيرها من        أن يدفع  - على غير ذلك   المواصفاتعلى المقاول مالم ينص في       -

 : الدفعات المتعلقة بما يلي

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

   سواء كانت  (خارج الموقع األخرى التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة  -ب 

 .د تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل الموقع، اال إذا تضمن العق)طبيعية أو مصنعة      
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  المباشرة، تأخر االنجاز وتعليق العمل:الفصل الثامن
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " Commencement of Works: "مباشرة العمل 1.8

و ما لم يـتم     . أيام على األقل  ) 7(، قبل   "بتاريخ المباشرة "إشعاراً  يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول         -

يوما من تاريخ تسـلم     ) 42(تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة، فإن تاريخ المباشرة يجب أن يكون خالل              

 . المقاول لكتاب القبول

، وأن يستمر في العمل     "رةتاريخ المباش "يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد             -

 .بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير

 

 " Time for Completion: "مدة االنجاز 2.8

، خالل مدة االنجاز المحددة لالشـغال       )إن وجد (ينبغي على المقاول أن ينجز جميع االشغال، وأي قسم منها            -

 : ، بما في ذلك)حسب واقع الحال(بكاملها، أو ألي قسم منها، 

 ، و"االختبارات عند االنجاز " نجاحتحقيق -أ  -

انجاز كل االشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او ألي قسم منها، بحيـث يمكـن                   -ب -

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

 

 " Programme: "برنامج العمل 3.8
يوما من تاريخ تسـلمه الشـعار       ) 28(مهندس برنامج عمل زمني مفصل خالل       يتعين على المقاول أن يقدم لل      -

كما يتعين عليه أيضاً أن يقدم برنامجا معدال في أي وقت يتبين فيه أن البرنامج ). 8/1(المباشرة بموجب المادة 

امج على مـا    السابق لم يعد يتمشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من هذه البر                 

 : يلي

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

، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات اآللية، والتوريد الى الموقع،           )إن وجدت (التصميم  

 واالنشاء، والتركيب واالختبار، و

لكـل مرحلـة مـن      )  بموجب الفصل الخامس   معرفينكما هم   (دوار المقاولين الفرعيين المسميين     بيان ا   -ب

 مراحل العمل، و

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

 :تقريرا مسانداً يتناول  -د

  مراحل التنفيذ، الوصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من )1(

يان تقديرات المقاول المعقولة ألعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات            وب)  2(

 .المقاول مصنفة حسب االنواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية
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 بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى عدم        -جيوما من تاريخ تسلمه للبرنام    ) 21(خالل  -وما لم يقم المهندس      -

مطابقة البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته األخـرى وفقـاً                  

 .كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين باالعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط الداء أنشطتهم. للعقد

مقاول إرسال اشعار الى المهندس، دون تواٍن، عن أية أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكـن                يتعين على ال   -

ويجـوز  . أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ األشغال، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليـات التنفيـذ                   

تملة أو الظروف المسـتقبلية     للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه األحداث المح             

 .المتعلقة بالتغييرات) 13/3(أو أن يقدم مقترحاته بموجب أحكام المادة /و

مبينـا مـدى عـدم    (إذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقـد               -

ول المخطط لها، فإنه يتعين على المقاول تقديم        أو أنه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقا         ) التوافق

 ".المادة"برنامج معدل الى المهندس اعماالً الحكام هذه 

 

 "Extension of Time for Completion: "تمديد مدة االنجاز 4.8

 بالحصول على تمديد لمدة االنجاز إذا حصـل تـأخر أو كـان              -)20/1(إعماال للمادة   -يعتبر المقاول مخوال     -

، وذلك ألي من    )10/1( في موعد تسليم االشغال لغرض تطبيق المادة         ، والى أي مدى   ،ن يحصل تأخر  متوقعا أ 

 :االسباب التالية

  ، أو )13/3(التغييرات؛ اإل إذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة   -أ 

  أوشمولة في العقد، بنٍد ما من بنود االشغال المةأي تغير جوهري آخر في كمي          

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

  أو الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية،-ج      

   انتشار وباء أو مما هو ناتج عن في توفر المستخدمين أو اللوازم  غير المنظور   النقص-د      

 الجراءات الحكومية، أوتغيير ا          

   ه، أو أٍي من أفرادأي تأخير أو إعاقة أو منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل أو  -ـه     

 .المقاولين اآلخرين العاملين لحسابه في الموقع           

لك إعمـاال   ، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بـذ        "مدة االنجاز "إذا اعتبر المقاول نفسه مخوال لتمديد ما في          -

، فإن له أن يعيد النظر في       )20/1(وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة          ). 20/1(للمادة  

 . الكلي لمدة االنجازالتقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد ، ولكن ليس له أن ينقص التمديد

 

 " Delays Caused by Authorities: "التأخير بسبب السلطات 5.8

 : ا كان أي من الحاالت التالية منطبقاإذ -

تباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات المختصة المشكلة قانونيا،         الة  جديالمقاول تجاوب ب   أن بسبب   -أ

 و

  عمل المقاول، وتاعاقبالتاخير أو   تسببت ان هذه السلطات-ب

 ،متوقعاُ أن هذا التأخير أو االعاقة لم يكن -ج

 ).8/4(من المادة ) ب(خير أو االعاقة يمكن اعتباره سـببا للتأخير بموجب الفقرة فإن مثل هذا التأ -
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 " Rate of Progress"نسبة تقدم العمل   6.8

 : إذا تبين في أي وقت -

 أو/ أن التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح االنجاز متعذراً خالل مدة االنجاز، و-أ  

 ،)8/3(عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة ) أو سوف يتخلف( أن تقدم العمل قد تخلف -ب 

، عندئٍذ يمكـن للمهنـدس أن يصـدر         )8/4(ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة             -

ليقوم باعداد برنامج عمل معدل، مدعما بتقريـر يبـّين االسـاليب            ) 8/3(تعليماته الى المقاول عمال بالمادة      

 .التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجازالمعدلة 

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفا لذلك، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر باعتماد االساليب المعدلة، التي      -

سـؤولية المقـاول    أو اللوازم، علـى م    /أو اعداد مستخدمي المقاول و    /قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و      

أما إذا أدت هذه االساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمـل كلفة اضافيـة، فإنه ينبغـي علـى                  . ونفقته

 أن يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، باإلضافة الى أية            ))2/5( عمال بأحكام المـادة     (المقـاول  

 . الحقا)8/7(بموجب المادة ) ان وجدت(تعويضات عن التاخير 

 

 " Delay Damages"تعويضات التأخير  7.8

، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل       )8/2(إذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقا ألحكام المادة            -

تعويضات التأخير المترتبة على هذا االخفاق، وتكون هذه التعويضات بالمقـدار           ) 2/5(اعماالً ألحكام المادة    

ه في ملحق عرض المناقصة، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة لالنجـاز والتـاريخ                 المنصوص علي 

، يجـب أن ال     "المـادة "ه  المحدد في شهادة تسلم االشغال، اإل أن مجموع التعويضات المستحقة بموجب هـذ            

 .كما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة) إن وجدت(تجاوز الحد االقصى لتعويضات التأخير ت

 هذا االخفاق، فيما عدا حالـة انهـاء     نظيرتعتبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه             -

على أن اداء هـذه التعويضـات ال        . قبل انجاز األشغال  ) 15/2(العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة        

األخرى ه أو التزاماته أو مسؤولياته      يعفي المقاول من أي من التزاماته النجاز االشغال، أو من أي من واجبات            

 .بموجب العقدالتي يتحملها 

 

 "Suspension of Work: "تعليق العمل 8.8

 أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشـغال أو فيهـا                 -ت  في أي وق   –للمهندس   -

ضـد أي   شغال أوذلك الجزء منها      اال وعلى المقاول خالل هذا التعليق،أن يحمي ويخزن ويحافظ على          . كلها

 . أو خسارة أو ضررتلف

الذي يكـون فيـه التعليـق مـن          - والى المدى    - فاذا. وللمهندس أيضاً أن يبين أسباب التعليق في اشعاره        -

 .ال تطبق) 8/11، 8/10، 8/9(مسؤولية المقاول، فإن احكام المواد التالية 
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 " Consequences of Suspension: "تبعات تعليق العمل 9.8

أو كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق العمـل عمـال          /إذا تكبد المقاول تأخرا في مدة االنجاز و        -

أو استئناف العمل، فللمقاول أن يقدم اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول              /، و )8/8(بالمادة  

 : بخصوص) 20/1(عمالً بأحكام المادة 

يتأخر، وذلك بموجـب     يد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف             أي تمد  -أ

 ، و)8/4(المادة 

 . أي كلفة كهذه، إلضافتها الى قيمة العقد-ب

لالتفاق عليهـا أو اعـداد      ) 3/5(بموجب احكام المادة    فيه   النظروبعد تسلم المهندس لالشعار، يتعين عليه        -

 .هذه االمورتقديراته ِبشأن 

علما بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصـالح                    -

، أو عن أي اخفاق من قبله في الحماية أو التخزين ته أو مصنعيه أو مواداميمهما هو ناتج عن عيب في تص      

 ).8/8(أو المحافظة على االشـغال عمال بأحــكام المادة 

 

 : الدفع مقابل التجهيزات اآللية والمواد في حالة تعليق العمل 10.8

"                 Payment for Plant and Materials in Event of Suspension " 

والتي لم يـتم    ) كما هي بتاريخ تعليق العمل    (أو المواد   /يستحق للمقاول أن تدفع له قيمة التجهيزات اآللية و         -

 : ى الموقع، إذاتوريدها بعد ال

أو المواد قد تم تعليقه لمـدة تتــجاوز         /كان العمل في التجهيزات اآللية، أو توريد التجهيزات اآللية و          -أ

 يوما، و) 28(

العمـل وفقـا      لصاحب اصبحت ملكا أو المواد   /تلك التجهيزات اآللية و   ان  على  باالشارة  قام المقاول    -ب

 .للتعليمات الصادرة عن المهندس

 

 " Prolonged Suspension: "ق المطولالتعلي 11.8

يوما، جاز للمقاول أن يطلب مـن المهنـدس أن   ) 84(لمدة تتجاوز  ) 8/8(اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة       

يوما التاليـة   ) 28(فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول بإستئناف العمل خالل الـ           . يصرح له بإستئناف العمل   

الفصل "قاول، بعد اشعار المهندس، أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب أحكام              لتاريخ الطلب، جاز للم   

أما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها، جـاز للمقـاول            . لذلك الجزء المتأثر من االشغال    " الثالث عشر 

 ).16/2(ارسـال اشـعار بإنهاء العقد من قبله عمالً بأحكام المادة 

 

 " Resumption of Work: "لعملاستئناف ا  12.8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما                 

 تلـف بالكشف على االشغال والتجهيزات اآللية والمواد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم بإصالح أي                

 .قت بها خالل فترة التعليق تلكأو عيب أو خسارة تكون قد لح
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 TESTS ON COMPLETION   االختبارات عند االنجاز:الفصل التاسع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "  Contractor’s Obligations:  "التزامات المقاول 1.9

، وذلك بعـد    )7/4(والمـادة  " الفصل "طبقا الحكام هذا  " االختبارات عند االنجاز  "يتعين على المقاول إجراء      -

 ).  د-4/1(الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة تقديم 

 المقـاول    فيه يكون يوما من الموعد الذي   ) 21(عن  باشعار ال تقل مدته     المهندس  يعلم  يتعين على المقاول أن      -

تم اجراء هـذه االختبـارات      ومالم يتفق على خالف ذلك، ي     . مستعداً الجراء أي من االختبارات عند االنجاز      

 . يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو االيام التي يقوم المهندس بتحديدها) 14(خالل 

صـاحب   خدام است اعتبار هامش تفاوت الثار   ، يتعين على المهندس     "االختبارات عند االنجاز  "عند تقييم نتائج     -

ا تعتبر االشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز وعندم. على اداء األشغال أو خواصها األخرى شغال لألالعمل

 . ، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك االختبارات الى المهندس"االختبارات عند االنجاز"مرحلة 

 

 " Delayed Tests: "المتأخرةاالختبارات  2.9

احكام الفقرة الخامسة من المادة      يتم تطبيق بدون مبرر،   عند االنجاز    قام صاحب العمل بتأخير االختبارات    إذا   -

 .بخصوص التدخل في اجراء االختبارات) 10/3(أو المادة /و) 7/4(

من قبل المقاول بدون مبرر، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا          " االختبارات عند االنجاز  " اجراء   تأخيروإذا تم    -

 االشـعار،   اسـتالم من بعد تاريخ    يوما  ) 21(الى المقاول يطلب منه فيه أن يعد الجراء االختبارات خـالل           

ويتعين على المقاول أن يجري االختبارات خالل تلك الفترة في اليوم أو االيام التي يحددها المقاول شـريطة                  

 .اشعار المهندس بذلك

 صـاحب   فراديوما، جاز أل  ) 21(خالل فترة الـ    " االختبارات عند االنجاز  "اما اذا اخفق المقاول في اجراء        -

جراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك االختبارات وكأنهـا قـد تـم               با قوموايالعمل أن   

 .اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على أنها صحيحة

 

 "  Retesting": إعادة االختبار 3.9

.  عليها )7/5(ادة  مل، فيتم تطبيق احكام ا    "االختبارات عند االنجاز  "إذا اخفقت االشغال أو أي قسم منها باجتياز          -

ويجوز للمهندس أو للمقاول أن يطلب اعادة اختبار ما اخفقت نتيجته ألي جزء من االشغال ذي عالقة، على                  

 .أن تعاد االختبارات تحت نفس الشروط والظروف

 

  "Failure to Pass Tests  on Completionاإلخفاق في اجتياز االختبارات عند اإلنجاز  4.9

، )9/3(بموجب المـادة  تها بعد اعاد" االختبارات عند االنجاز"ل، أو أي قسم منها، في اجتياز       إذا اخفقت االشغا   -

 :فإن المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية

 أو؛ )9/3(مرة أخرى بموجب المادة عند االنجاز أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات  -أ 

   االستفادة  منحب العمل بشكل جوهريصافقدان اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى   -ب
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، وفي )حسب واقع الحال (الكاملة من األشغال أو أي قسم منها، فللمهندس أن يرفض االشغال أو أي قسم منها                  

الفقـرة  أحكـام  المنصوص عليهـا ضـمن    هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات

 ؛ أو) ج-11/4(

 .تسلم لالشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك أن يصدر المهندس شهادة -ج

التزاماته األخرى وفقا  ى المقاول أن يستمر في اداء جميعأعاله، يتعين عل) ج(في حالة تطبيق الفقرة       

المتحققة عن خفض قيمة االنتفاع  للعقد، ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة

يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االخفاق محدداً في  وما لم. يجة لهذا االخفاقبالنسبة لصاحب العمل نت

، فإن لصاحب العمل أن يطلب تقييم التخفيض بإحدى الطريقتين )أو حددت طريقة احتسابه(العقد 

 : التاليتين

 قبـل   ويدفع مقابلـه   )كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط     (أن يتم االتفاق عليه فيما بين الفريقين          -1

 اصدار شهادة تسلم االشغال، أو

 ).3/5(و ) 2/5( ان يتم تقديره والدفع مقابله بموجب أحكام المادتين  - 2
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 تسلّم األشغال من قبل صاحب العمل :الفصل العاشر
EMPLOYER’S TAKING OVER 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " Taking Over of the Works and Sections : "تسلم االشغال واقسام االشغال 1.10

، فإنه يتعـين أن     "االختبارات عند االنجاز  "بخصوص االخفاق في اجتياز     ) 9/4(باستثناء النص الوارد في المادة      

 : يتم تسلم االشغال من قبل صاحب العمل عندما

المتعلقة بمدة االنجاز،   ) 8/2(مادة   تكون االشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك االمور المحددة في ال              -1

 أدناه، و) أ(وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة 

 ".المادة" يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال، أو تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكام هذه -2

يوما مـن   ) 14(بكّر عن   في مدة ال ت   " شهادة تسلم االشغال  " يجوز للمقاول أن يتقدم بطلب الى المهندس الصدار       

واذا كانـت االشـغال     .  أنه قد تم انجازها وأنها جاهزة للتسـليم        )برأي المقاول (التاريخ الذي تكون فيه االشغال      

 .مقسمة الى اقسام، فللمقاول أن يتقدم بطلب لتسليم أي قسم منها بنفس الطريقة

 :يخ تسلمه طلب المقاوليوما من بعد تار) 28(يتعين على المهندس أن يقوم بالتالي، خالل 
 

  أن يصدر شهادة تسلم االشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال، أو أي قسم منها، أنه قـد          -أ

 اسـتعمال  بموجب العقد، بإستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب ال تؤثر بشكل جوهري على               اتم انجازه 

الى أن أو حينما يتم انجـاز هـذه األعمـال           (ذي أنشئت من أجله،      للغرض ال  - أو أي قسم منها    -االشغال  

 ، أو )وتصلح هذه العيوب

 أن يرفض الطلب، مبينا االسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكـن                  -ب

لتقّدم باشعار آخر   و يتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل ا           . اصدار شهادة تسلم االشغال   

 ". المادة"لتسليم األشغال بموجب احكام هذه 
 

يوما، وكانت  ) 28(أما اذا لم يقم المهندس بإصدار شهادة  تسلم االشغال أو رفض طلب المقاول خالل فترة الـ                   

تسلم "دة قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شها          ) حسب واقع الحال  (االشغال أو القسم    

 .وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في آخر يوم من تلك الفترة" االشغال

 

 " Taking Over of Parts of the Works: "تسلم اجزاء من االشغال 2.10

 .شهادة تسلم ألي جزء من االشغال الدائمةر   أن يصد)بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً( ،يجوز للمهندس 

بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في       ( أي جزء من االشغال      خدميستال يجوز لصاحب العمل أن       

اال اذا أو الى حين أن يقوم المهندس بإصدار شهادة تسلم االشغال لـذلك              ) تم االتفاق بين الفريقين بشأنه     العقد أو 

 :   أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم، فإنهخدامأما اذا قام صاحب العمل باست. الجزء

  و،استعمالهه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء خداميجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم است   -أ

 تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التـاريخ، وتتوقـف مسـؤولية                   -ب

 المقاول عن العناية به، و

 .  طلب المقاول منه ذلكيتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، اذا  -ج
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 فرصـة للمقـاول      أقرب بعد قيام المهندس بإصدار شهادة تسلم االشغال لجزء ما من االشغال، فإنه يجب اتاحة              

على المقاول أن يقوم بإجراء تلـك       و". اختبارات عند االنجاز  "تبقى من   يلزم من خطوات الجراء ما      ليستكمل ما   

 .التي تخص ذلك الجزء" فترة االشعار بإصالح العيوب"وقبل انقضاء االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، 

اال اذا كان ذلك    -ه،  خدامأو است /إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من االشغال و               

 :فانه يتعين على المقاول –منصوصاً عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه

 را الى المهندس، وأن يرسل اشعا) 1(

، مضافا اليها هامش ربح     )20/1( ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشان تلك الكلفة، مع مراعاة أحكام المادة           ) 2(

 . معقول، الضافتهما الى قيمة العقد

الكلفة باالتفاق على تلك    ) 3/5(ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، أن يقوم عمالً بأحكام المادة               

 .والربح أو تقديرهما

 يجبما تبقى من االشغال     ع، فإن تعويضات التأخير     )ليس قسماُ (الشغال  جزء ما من ا   اذا تم اصدار شهادة تسلم ل      

اذا تم تسلم جزء ما منه،      ) ان وجد (وبالمثل، فإن تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من االشغال            . تخفيضها

فيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة              أما التخ . يتم تخفيضها أيضاً  

ويتعين على المهندس عمال باحكـام      ). حسب واقع الحال  (منسوبة الى القيمة الكلية لالشغال أوالقسم من االشغال         

ال علما بأن احكام هذه الفقـرة         . ، أن يقوم باالتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب           )3/5(المادة  

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

 "Interference with Tests on Completion "  :التدخل في إجراء االختبارات عند اإلنجاز 3.10

 ألي سبب يعتبر صـاحب      –يوما  ) 14( لفترة تتجاوز    -" النجازاالختبارات عند ا  "اجراء    المقاول تعذر على اذا  

أنه قد تم تسلمها من قبل      ) حسب واقع الحال  (العمل مسؤوال عنه، فإنه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها             

 . االختبارات عند االنجازانجازصاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه 

ادة تسلم لالشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقـاول أن يقـوم بـإجراء               ويتعين على المهندس أن يصدر شه     

وعلـى  ". فترة االشعار بإصالح العيـوب    "االختبارات عند االنجاز في أقرب  فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء            

القة  ذات الع  شروطاليوما يتضمن اجراء االختبارات عند االنجاز بموجب        ) 14(المهندس أن يرسل اشعارا بمهلة      

 .في العقد

أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء االختبارات عند االنجـاز،             /اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة االنجاز و       

 : ، بخصوص)20/1(فللمقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع مراعاة أحكام المادة 

 عن هذا التأخر، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجـب        أي تمديد في مدة االنجاز مما نتج       -أ  

 ، و)8/4(المادة 

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

باالتفاق عليها أو اعـداد التقـديرات       ) 3/5( أن يقوم اعماال للمادة      ) بعد تسلمه الشعار المقاول    (وعلى المهندس   

 .ذه االمورالمتعلقة به
 

  "  Surfaces Requiring Reinstatement:طلب اعادتها الى وضعها السابقتي ياألسطح ال  4.10
باستثناء ما نص عليه خالفاً لذلك في شهادة تسلم األشغال، فان شهادة التسلم ألي قسم أو جزء ما من االشغال،                    

 . السابقوب اعادتها الى وضعهاالمطلال يمكن اعتبارها تصديقا على انجاز أي عمل لألرض أو االسطح 
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 DEFECTS LIABILITY   المسؤولية عن العيوب:الفصل الحادي عشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنجاز االعمال المتبقية واصالح العيوب 1.11

                                " Completion of Outstanding Work and Remedying Defects " 

ستثناء ما قد يـنجم عـن       اب(لغاية أن تكون االشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد               

المتعلقة بهـا، أو بعـدها      " فترة االشعار باصالح العيوب   " انقضاء   بتاريخ) االستعمال العادي و االستهالك المتوقع    

 :عين على المقاولمباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يت

معقولة وفقـاً لتعليمـات       انجاز أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال، خالل مدة              -أ  

 المهندس، و

، )أو من ينوب عنـه    (  تنفيذ جميع األعمال المطلوبة الصالح العيوب أو الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل            -ب

حسـب واقـع    ( أي قسم منهـا       في االشغال أو ذلك  شعار بإصالح العيوب في      أو قبل انقضاء فترة اال     بتاريخ

 ).الحال

ان يرسـل للمقـاول   ) أو من ينوب عنه(أو حدث ضرر، فانه يتعين على صاحب العمل  بواذا ما ظهر عي

 .اشعاراً بها

 

 " Cost of Remedying Defects: "كلفة إصالح العيوب 2.11

على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانـت        )  ب -11/1(ار اليها في الفقرة     يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المش     

 : والى المدى الذي تعزى فيه هذه األعمال الى

 أو أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه، -أ

  تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أو-ب

 .التزام آخر أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي -ج

فإنه يجب ابالغ المقـاول     كليا او جزئيا    أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر،               

) 13/3(، دون تواٍن، وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيـق احكـام المـادة               )أو نيابة عنه  (بذلك من قبل صاحب العمل      

 .المتعلقة باجراء التغييرات

 

 Extension of Defects Notification Period  " :شعار بإصالح العيوبتمديد فترة اإل 3.11

، إذا والى الحّد الذي تكون فيه هذه االشغال أو أي قسـم منهـا، أو أي بنـد رئيسـي مـن                       )2/5(بموجب المادة   

جـود  ال يمكن استعمالها لالغراض المقصودة منها، وذلك بسبب و    ) حسب واقع الحال بعد تسلمه    (التجهيزات اآللية   

 .عيب أو ضرر، اإل أنه ال يجوز تمديد تلك الفترة ألكثر من سنتين

ال تنطبق  " الفصل"، فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا        )16/1(بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام المادة        

ر  فتـرة االشـعا    الموعد الذي كانت سوف تنقضي بـه       منحصل بعد مرور سنتين     يعلى أية عيوب أو ضرر قد       

 .، لو لم يحصل ذلكأو المواد/بإصالح العيوب لتلك التجهيزات األلية و
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 " Failure to Remedy Defects: "اإلخفاق في إصالح العيوب 4.11

) أو من ينوب عنـه    (اذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب أو ضرر خالل فترة معقولة، جاز لصاحب العمل                 -

 قبـل    فيه موعدا آخر الصالح تلك العيـوب أو االضـرار           الى المقاول يحدد   بشكل معقول أن يرسل اشعارا    

 .انقضائه

ضرر في هذا الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم االصالح        لوإذا اخفق المقاول في اصالح العيب أو ا         

حسـب  (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي مـن االجـراءات التاليـة    )11/2(على حساب المقاول إعماال للمادة    

  ):اختياره

أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل  -أ

 -)2/5(اعماال للمادة -وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول . المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ

  أوصالح العيب أو الضرر؛أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف ال

يعد تقديراته المعقولة لتخفيض قيمة العقد مقابلها حسب        أن يطلب الى المهندس أن يتوصل الى اتفاق أو أن            -ب

 ؛ أو)3/5(لمادة اجراءات ا

 إذا كان العيب أوالضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من االسـتفادة الكاملـة مـن                   -ج

 رئيسي منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منهـا                االشغال أو أي جزء   

وبدون االجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد         . نهمه لالغراض المقصودة    خداممما اليمكن است  

لى االشـغال   أو غير ذلك من االسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها ع                

 الموقع واعادة   واخالء، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك        )حسب واقع الحال  ( ذلك الجزء     على أو

 .التجهيزات اآللية والمواد الى المقاول

 

 " Removal of Defective Work: "إزالة االشغال المعيبة  5.11

 بعد الحصول علـى     (جلة، فإنه يجوز للمقاول     اذا كان العيب أو الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عا           

 أن ينقل من الموقع لغرض اصالح أية أجزاء من التجهيزات اآللية تكون معيبة أو تالفة،                )موافقة صاحب العمل    

اال أن مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان األداء بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك                    

 . اآللية المنقولة، أو أن يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنهاالتجهيزات

 

 " Further Tests: ")األخرى(االختبارات الالحقة  6.11

 على اداء االشغال، فإنه يجوز للمهنـدس أن يطلـب           يمكن أن يؤثر  إذا كان العمال اصالح أي عيب أو ضرر         

يوما من تاريخ اتمـام     ) 28(ك الطلب خالل     ذل يتمعلى أن    اعادة اجراء أي من االختبارات الموصوفة في العقد،       

 .اصالح العيب أو الضرر

يتم اجراء هذه االختبارات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها االختبارات السابقة، اال أن كلفـة اجرائهـا           

فيما يخـص   ) 11/2(يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤوال عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة               

 .كلفة اعمال االصالح
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 " Right of Access: " الى الموقعلدخوحق ال  7.11

ل الى االشغال، كما يتطلـب االمـر بصـورة          دخوالى أن يتم اصدار شهادة االداء، يظل المقاول متمتعا بحق ال          

 مـع االعتبـارات االمنيـة       فيما ال يتعارض  ، اال   "الفصل"ض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا       اغرمعقولة ال 

 .المعقولة لصاحب العمل

 

 " Contractor to Search: "واجب المقاول في البحث عن األسباب  8.11

 أن يبحث تحت اشراف المهندس عـن اسـباب أي عيـب فـي     - اذا طلب المهندس ذلك  -يتعين على المقاول    

يتعين علـى   ، فإنه   )11/2(وما لم تكن كلفة اصالح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام المادة             . االشغال

 عن األسباب، مع هامش ربح معقول، بموجب أحكام المـادة           حثالمهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية الب       

 .إما باالتفاق أو بإعداد التقدير الالزم لها، الضافتها الى قيمة العقد) 3/5(

 

 " Performance Certificate: "شهادة االداء 9.11

للمقاول، مبينـا فيهـا     " شهادة االداء " التزاماته اال بعد أن يقوم المهندس بإصدار         ال يعتبر المقاول أنه قد أتم أداء      

 . التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل االلتزامات المطلوبة منه بموجب العقد

يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فتـرات االشـعار           ) 28(خالل  " شهادة االداء "يتعين على المهندس أن يصدر      

وانجز االشـغال  " وثائق المقاول"صالح العيوب، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع           بإ

وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصالح اية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة االداء تلك الى صاحب                    

 .العمل

 .شغالقبوالُ لألتعتبر  دون غيرها وحدها، "شهادة االداء "ان

 

 " Unfulfilled Obligations: "االلتزامات غير المستوفاة  10.11

وعليه، يظـّل  . ، يبقى كل فريق مسؤوال عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه لتاريخه         "شهادة االداء "بعد أن يتم صدور     

 .العقد ساري المفعول بين الفريقين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى االلتزامات غير المستوفاة

 

 " Clearance of Site: " الموقعاخالء 11.11

يتعين على المقاول، عند تسلمه لشهادة االداء، أن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول، والمواد الفائضة،                  

 . والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة

م صـاحب العمـل     يوما من بعد تاريخ تسل    ) 28(واذا لم تكن جميع هذه المعدات واللوازم قد تمت إزالتها خالل            

ويكون صاحب العمل مخوال بأن     . من بقاياها يتخلص  أو  ، فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع        "شهادة االداء "لنسخة  

 .يسترد التكاليف التي تكبدها التمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع

ه تقل عما انفقه صاحب العمل،      أما اذا كانت قيمة ما تم تحصيل      . يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع       

 .فإنه يتعين على المقاول أن يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل
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 MEASUREMENT ANEVALUATION   كيل األشغال وتقدير القيمة: لفصل الثاني عشرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " Works to be measured": يل األشغالك 1.12

 ".الفصل"األشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب أحكام هذا كال ت

عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من األشغال فإن عليه أن يرسل اشعاراً معقوالً الى ممثل المقـاول، والـذي                    

 :يتعين عليه

 ، أو أن يرسل ممثالً آخر مؤهالً لمساعدة المهندس في اجراء الكيل، ويحضر فوراُأن  –أ 

 .يع التفاصيل التي يطلبها المهندس منهأن يقدم جم -ب

) أو من ينوب عنه   (اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس                

 .مقبوالً ككيل صحيح

 على  وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود، فانه يتعين                 

 لالتفاق عليها مـع المهنـدس،       السجالتوعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر لتفحص         . المهندس اعدادها 

 . فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر القيود مقبولة وصحيحة.ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة

ها بالموافقة، فانه يتعـين عليـه أن يشـعر          أو لم يوقع علي   /أما اذا قام المقاول بتفحص القيود ولم يوافق عليها و         

ويتعين على المهندس بعد تسلمه لهذا      . المهندس بذلك، مبيناً االمور التي يزعم بأنها غير صحيحة في تلك القيود           

وفي حالة أن المقـاول لـم يرسـل ذلـك           . االشعار، أن يقوم بمراجعة القيود فاما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليها           

 .يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فانها تعتبر مقبولة وصحيحة) 14(دس خالل االشعار الى المهن
 

 " Mathod of Measurement: "أسلوب الكيل 2.12

 :باستثناء ما يرد خالفاً لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم الكيل على النحو التالي

 ات الفعلية من كل بند من بنود األشغال الدائمة، و  تكال األشغال كيالً هندسيا صافياً للكمي-1

 . يكون أسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق  -2
 

 " Evaluation: "تقدير القيمة 3.12

 أن يقـوم    -)3/5(عمالً باحكـام المـادة      –باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس             

تفاق على قيمة العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود األشغال، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه                  باال

 .أعاله، وسعر الوحدة المناسب للبند) 12/2 و 12/1(أو الذي يتم تقديره بموجب أحـكام المـادتين 

 يكن هذا البند موجوداً، يعتمد سعر الوحدة لبند يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد له في العقد، فاذا لم           

 :وفيما عدا ذلك فانه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من األشغال، في الحالتين التاليتين. مشابه

   –أ 

من الكمية المدونة فـي جـدول الكميـات أو أي           %) 10(اذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على          ) 1(

  آخر، وجدول

قيمة "من  %) 0.01(كان حاصل ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد لهذا البند، يتجاوز               ) 2 (

 ، و"العقد المقبولة

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

 أو
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  -ب

 ، و"الثالث عشر"تعليمات بتغيير بموجب أحـكام الفصل ان العمل قد صدرت بشأنه  ) 1(

 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و ) 2(

أنه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو                      ) 3(

 . أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه

م اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديالت معقولـة لشـمول أثـر االمـور                     يت

 .أعاله، حسبما هو واجب للتطبيق منها) ب(أو /و) أ(الموصوفة في الفقرتين 

 المعقولة  واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد، فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة                 

 .لتنفيذ العمل، مضافاً اليها هامش ربح معقول، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة

والى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فانه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر                   

 .وحدة مؤقت الغراض شهادات الدفع المرحلية

 

 "Omissions ":االلغاءات 4.12

، ولم يكن قد تم االتفاق على تحديـد         ]االمر التغييري [من التغيير   ) أو كالً (عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما        

 :قيمته، فانه

    كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ ) أو قد تكبد(اذا كان المقاول سوف يتكبد  – أ

 فيما لو لم يحصل االلغاء، و، "قيمة العقد المقبولة"يشكل جزءاً من     

 في ان هذا المبلغ ال يشكل جزءاً من قيمة ) أو نتج عنه(بالغاء العمل سوف ينتج عنه  -ب  

 العقد، و              

  أن هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له،-ج  

كمـا يتعـين علـى      .  المؤيدة التفاصيلدس بذلك، مع تقديم     ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهن        

 أن يتوصل باالتفاق، أو أن يقوم باعداد التقـدير          -)3/5(عمالً بأحكام المادة    –المهندس، عند تسلمه لهذا االشعار      

 .الالزم لهذه الكلفة، الضافتها الى قيمة العقد
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 VARIATIONS AND ADJUSTMENTSوالتعديالت التغييرات : الفصل الثالث عشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "  Right to Vary: "الحية احداث التغييرص 1.13

بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال، أن يبادر بإحداث تغييرات في االشغال، سواء                  -

 .قتراحا للنظر فيهمن خالل تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم ا

 الـى    اشعاراً، بدون تـواٍن،     وينفذه، اال إذا قدم المقاول     ]امر تغييري [يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير         -

 يعلمه فيه بأنه ال يستطيع أن يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية، على أن                 المهندس

ولدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، يتعين عليه اما أن يلغـي أو             . رأيهيرفق باشعاره التفصيالت المؤيدة ل    

 .يثبت أو يعّدل في تعليماته

 : على ما يلي]أمر تغييري[يمكن أن يشتمل كل تغيير  

اال ان مثل هذه التغييـرات ال تشـكل   (تغييرات في الكميات ألي بند من بنود االشغال المشمولة في العقد   -أ 

 ، )اً بالضرورةأمراً تغييري

 ، تغييرات في النوعية أو الخصائص األخرى ألي بند من بنود االشغال  -ب

 أو االبعاد ألي جزٍء من االشغال،/تغييرات في المناسيب و األماكن و   -ج

 ، أو)اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين(الغاء أي من االشغال    -د

زات آلية أو مواد أو خدمات تلزم لالشغال الدائمة، بما في ذلك أي              تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهي       -هـ

 متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات اختبارية أو استكشافية أخرى، أو" اختبارات عند االنجاز"

  . تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ األشغال-ز

) أو الى أن يقوم   (لدائمة، اال اذا قام المهندس      أو أي تعديل في االشغال ا     /ال يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و        -

 .باصدار تعليمات به أو موافقته على اجراءه كتغيير

 

 " Value Engineering: "هندسة القيمة 2.13

 : يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى المهندس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه -

   في إنجاز االشغال،سرعي  -1

  أوتشغيل االشغال، فيما يخص عمليات التنفيذ أو صيانة أو) لمصلحة صاحب العمل(يخفض قيمة االشغال   -2

 يحسن من فاعلية أو قيمة االشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل، أو  -3

  .يحقق منفعة أخرى لصاحب العملانه   -4

ان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحـددة فـي          تعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول، و         -

 .الحقاً) 13/3(المادة 

اذا اشتمل عرض المقاول، الذي تتم موافقة المهندس عليه، تعديالً على تصميم أي جزء من االشغال الدائمـة،                    -

 ):اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك(فانه يتعين القيام بما يلي 

 ل باعداد تصميم هذا الجزء، و أن يقوم المقاو–أ 

   المتعلقة بالتزامات ) أ، ب، ج، د-4/1( تطبق عليه احكام الفقرات -ب

 المقاول العامة، و     
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يتعين على المهندس، عمالً باحكـام        في قيمة العقد لهذا الجزء، فانه       اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض      -ج

قيمة  ر بدل األتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في      عليه أو تقدي   أن يقوم باالتفاق  ) 3/5(المادة  

 :من الفرق بين المبلغين التاليين%) 50(ويكون هذا البدل مساوياً لـ . العقد

التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء، مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء التعديالت بسـبب                 )1(

، ) 13/8(والتعديالت بسبب تغير التكاليف بموجب المادة     ، )13/7(تغيير التشريعات بموجب المادة     

 و

بالنسبة لصاحب العمـل، مـأخوذاً فـي         في قيمة تلك االجزاء المغيرة      ) ان وجد (لنقص الحاصل   ا )2(

 .االعتبار أي نقص في النوعية أو العمر المتوقع أو الفاعلية التشغيلية

 . يحتسب أي بدل لألتعاب، فعندها ال)2(تقل عن قيمة ) 1(اال أنه اذا وجد أن قيمة 
 

 " Variation Procedure: "إجراءات التغيير 3.13

إذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنـه يتعـين علـى المقـاول أن                 -

 هذا هو   ان كان (يستجيب للطلب كتابياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتثال                

 : ، أو بأن يقدم ما يلي)الحال

  و،لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذها وصفاً -أ 

، واثره على   )8/3( مقترحات المقاول ألي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة               -ب

 مدة االنجاز، و

 .قيمة التغيير اقتراح المقاول الحتساب -ج

أو لغير  ) 13/2(بموجب المـادة   (عين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه القتراح المقاول            يت

أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل تعليقاته عليه، علما بأنه يتعين علـى                   ) ذلك

 .المقاول أن ال يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع طلب تسجيل النفقات، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول                -

 .أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات

، اال اذا اصدر المهندس تعليماته او وافق علـى          "الفصل الثاني عشر  "بموجب احكام   " تغيير"يتم تقدير قيمة كل      -

 ."ا الفصل غير ذلك عمال باحكام هذ

 

 "Payment in Applicable Currencies: "واجب الدفع بهاالدفع بالعمالت ال 4.13

إذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم االتفاق على أي تعـديل لألسـعار أو                        -

غ الذي سيدفع بكل عملـة مـن        ، فإنه يجب تحديد المبل    أعالهالموافقة عليه، أو تم اجراء تقدير بشأنه، كما ذكر          

وبناء عليه، فإنه يجب االشارة الى النسب الفعلية أو المتوقعة للعمالت التي يتعـين              . واجب الدفع بها  العمالت ال 

 .الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمــة العقد

 

 " Provisional Sums: "المبالغ االحتياطية 5.13

 . ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك  كلياً أو جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس فقطيتم استخدام كل مبلغ احتياطي -
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عمل أو اللوازم أوالخدمات التي تم رصد       بال المتعلقة تلك المبالغ    االالذي يدفع للمقاول    االجمالي   المبلغ   ال يشمل  -

ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهنـدس أن يصـدر تعليماتـه           . مات المهندس  ألجلها، وفقاً لتعلي   االحتياطيالمبلغ  

 : بخصوص ما يلي

، ويـتم تقـدير     )الخدمات المطلوب تقديمها   المواد أو  وأبما في ذلك التجهيزات اآللية      ( لعمل ينفذه المقاول     –أ  

 أو/و ،)13/3(قيمته كتغيير بموجب المادة 

ويتم تقدير قيمتها على النحـو      ، يتم شراؤها من قبل المقاول    ت التي   الخدما المواد أو  وأ التجهيزات اآللية    -ب

 :الضافتها الى قيمة العقد، التالي

 ، و) من قبلهأو المستحقة الدفع( المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول -1

النسبة  مقابل المصاريف االدارية والربح، محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق              اً مبلغ -2

 فإن لم ترد مثل هذه النسبة       ،كما حددت في أي من الجداول المناسبة      ) إن وجدت (المئوية ذات الصلة    

 .في الجداول، فبالنسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة

ويتعين على المقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، ان يقدم له العروض المسعرة والفـواتير والمسـتندات                  -

 .حسابات أو االيصاالت االثباتيةوال

 

 " Daywork: "العمل بالمياومة 6.13

لألعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمـل             -

 أما  . تالياً المشمول بالعقد، وباالجراءات المحددة   " العمل بالمياومة "بالمياومة، وعندئذ يتم  تقييمه بموجب جدول        

 .مشموالً بالعقد، فإن احكام هذه المادة ال تنطبق" للعمل بالمياومة"إذا لم يوجد جدول 

 أن يقدم الى المهندس العروض المسعرة، كما أنه يتعين          -قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم    -يتعين على المقاول     -

لحسابات أو االيصاالت المتعلقة بأي مـن هـذه         عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير والمستندات وا         

 .اللوازم

 المقـاول أن يقـدم      ىوباستثناء أية بنود لم يتم تحديدها في جدول العمل بالمياومة للدفع مقابلها، فإنه يتعين عل               -

تتضمن التفاصيل التالية للموارد التي تم استخدامها في تنفيذ عمـل اليـوم             ) على نسختين (كشوفا يومية دقيقة    

 : لسابقا

  و أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول،-أ  

  تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة، و-ب 

 . كميات وأنواع التجهيزات اآللية والمواد المستعملة-ج 

. يعيدها الى المقاول   عليه، ومن ثم     وافقيقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة من كل كشف اذا وجده  صحيحا أو               -

 الدفعـة التاليـة      كشفالحقا لذلك يقوم المقاول بتقديم كشف مسعر بهذه الموارد الى المهندس قبل تضمينها في               

 ).14/3(بموجب احكام المادة 
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 Adjustments for Changes in Legislation ":التعديالت بسبب تغيير التشريعات 7.13

بما في ذلك   (ة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة              يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعا      -

أو في التفسيرات القضائية أو الحكوميـة الرسـمية لهـا، إذا            ) سّن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة       

 .بموجب العقدحصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساسي، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول اللتزاماته 

تلـك  فـي   أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات فـي القـوانين أو  /تأخيرا و)  سيتكبد كانأو(اذا تكبد المقاول  -

التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ االساسي، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهنـدس بـذلك،                  

 : ، بخصوص)20/1(مادة أنها، مع مراعاة احكام الـلتقدير استحقاقاته بش

 تمديد مدة االنجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المـادة   –أ  

 ، و)8/4(

 . أي كلفة كهذه، الضافتها الى قيمة العقد-ب

صل الـى اتفـاق      أن يتو  -)3/5(عمال بأحكام المادة    -وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، فإنه يتعين عليه          

 .عليها أو ان يعد التقديرات الالزمة بخصوص هذه االمور

 "Adjustments for Changes in Cost: " بسبب تغير التكاليفتتعديالال 8.13

المادة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفـق بملحـق          "جدول بيانات التعديل الوارد في هذه       "أن مصطلح    -

 .وجود مثل هذا الجدول، فإن مضمون هذه المادة ال يطبقعرض المناقصة، وفي حالة عدم 

، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل اثـر الزيـادة أو                "المادة"ة تطبيق أحكام هذه     لفي حا  -

النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور األيدي العاملة أو على اسعار اللوازم وغيرهـا مـن                   

والى المدى الذي يكون فيه التعـويض       .  االشغال، من خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه المادة         مدخالت

الشامل بسبب أي ارتفاع أو انخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه المادة أو أحكام أي مادة اخـرى                    

يض عن التقلبات األخـرى فـي       تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعو      " المقبولةقيمة العقد   "في العقد، فان    

 .الكلفة

كما يتم تقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسـبة        (يتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع الى المقاول           -

  التالية، ولكن لحاالت الدفع بالعمالت المختلفـة كـلٍ         لةوذلك بتطبيق المعاد  ) ومن خالل تصديق شهادات الدفع    

 . ن هذا التعديل ال يسري على أي عمل يتم تقديره على أساس الكلفة أو األسعار الدارجةعلى حدة، علماً بأ

 :  فتكون بالصيغة التاليةلةأما المعاد -

 … ) + 1ل/5ل(د ) + 1م/5م(جـ ) + 1ع/5ع(ب + أ ) = ت(معامل التعديل  -
Pn= a + b ( Ln/ Lo) + c ( En/ Eo) + d ( Mn/ Mo ) +.... 

 : حيث -

مقـدرة  ) ن(امل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعنّية في العقد خالل الفترة الزمنيـة                مع= ت -

 .باالشهر، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة

معامل ثابت يقصد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي ال يطالها التعديل، وكما هو محدد في الجدول ذات                    =أ -

 .العالقة

معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ االشغال كالعمالة والمعـدات              = ب، جـ، د     -

 .والمواد 

الحالية لعناصر الكلفة وذلك في اليوم التاسع واالربعين السـابق لفتـرة            " دليل االسعار "معامالت  = 1،ل1،م1ع -

 قة،التقدير فيما يخص شهادة الدفع ذات العال
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االساسية أو المرجعية لعناصر الكلفة في يوم التاريخ االساسي لكل عملة " دليل االسعار"معامالت = 5،ل5،م5ع -

 .من العمالت

أو االسعار المرجعية المحددة في جدول بيانـات التعـديل، واذا           " دليل االسعار "على أن يتم استعمال معامالت       -

أدلـة  "ولهذا الغرض فانه يجب االسترشاد بقـيم        .  من قبل المهندس   كان هنالك شك في مصدرها، فيتم تقديرها      

قد ال تتالءم   ) وكذلك هذه القيم  (بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو أن هذه التواريخ           " األسعار

 .مع أدلة األسعار المرجعية

 الجدول، فإنه يجب اجـراء التحويـل   غير العملة المحددة في" عملة دليل االسعار"في الحاالت التي تكون فيها      -

 .الالزم في أسعار العمالت باعتماد سعر البيع المحدد من قبل البنك المركزي بتاريخ انطباق دليل األسعار

الحالي فإنه يتعين على المهندس وضع دليـل مؤقـت          " دليل االسعار "والى أن يحين الوقت الذي يتم فيه تحديد          -

رحلية، وفي الوقت الذي يصبح فيه دليل السعر، يعاد احتساب قيمة التعـديل             لغرض اصدار شهادات الدفع الم    

 .وفقاً لذلك

إذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز، فإنه يتم احتساب التعديل على المبالغ المستحقة بعد مدة                   -

 : االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين

" مـدة االنجـاز   "التطبيق في اليوم التاسع واالربعين قبل تـاريخ انقضـاء            دليل سعر أو سعر واجب       كل -1

 لألشغال، أو

  دليــل االسعار أو السعرالحالي، -2

 .أيهما أفضل لصاحب العمل -

المحـددة فـي الجـدول      ) ل م، ع،(للعناصر المكونـة للكلفـة      ) د ج، ب،(أما بخصوص معامالت التوزين      -

 فيها اال اذا اصبحت غير معقولة، أو غير متوازنة، أو انها لم تعد تنطبق، نتيجة                ، فإنه ال يعاد النظر    )الجداول(

 .لتغييراتل
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   CONTRACT  PRICE AND PAYMENTS عقيمة العقد والدف:  الفصل الرابع عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " The Contract Price: "قيمة العقد 1.14

 :، فانهغير ذلك في الشروط الخاصةما لم ينص على  -

 وتكون هذه القيمة خاضعة ألي تعـديالت      ) 12/3(أو تقديرها بموجب المادة      قيمة العقد    يتم االتفاق على   –أ  

  وتتم بموجب احكام العقد؛

الرسوم المطلوب دفعها من قبله بموجب العقد،       و  والمكوس  يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب       -ب

  و؛)13/7(عديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة وال يتم ت

 من الجداول هي كميات تقريبية، وال تعتبر بأنهـا هـي            جدول الكميات أو غيره    ان الكميات المدونة في      -ج

 :الكميات الفعلية والدقيقة

 وأ من المقاول تنفيذها، المطلوبلتلك األشغال  -1

 ، و"الفصل الثاني عشر"الكيل وتقدير القيمة بموجب الغراض  -2

يوماً من تاريخ المباشرة، اقتراحه المتعلق بتحليـل  ) 28(يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، خالل      -د

وللمهندس أن يعتبر هذا التحليل عند اعداده شهادات        . السعر لكل بند تم تسعيره في الجداول كمبلغ مقطوع        

 .نه ال يعتبر ملزماً باعتمادهالدفع، اال أ

 

 "  Advance Payment: "الدفعة المقدمة 2.14

يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز، عنـدما يقـدم المقـاول                   -

ان (ا  ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطه       ". المادة"الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه       

 . والعمالت التي يتم دفعها بها، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة) تعددت

وما لم، والى أن يتسـلم صاحب العمل هذه الكفـالة، أو اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعـة المقدمـة فـي                  -

 .ملحق عرض المناقصة، فإن احكام هذه المادة ال تطبق

بإصدار شـهادة دفـع     ) 14/3(شف المطالبة بالدفعة المقدمة عمال بأحكام المادة        يقوم المهندس، بعد تسلمه ك     -

 : مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم

 ، و)4/2( ضمان األداء بموجب المادة - 1

حيث تكون صادرة عن كيـان      كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة، وب            -2

وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط     . يوافق عليهما صاحب العمل   ) أو سلطة أخرى  (ومن دولة   

 .الخاصة أو أي صيغة أخرى يقبل بها صاحب العمل

الى يتعين على المقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة                 -

صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اوال بأول بالقدر المسترد من المقاول كما يـتم                  

واذا كان من بين شروط الكفالة انقضاؤها بتاريخ محدد، ولم يكن قد تم استرداد قيمتهـا             . بيانه بشهادات الدفع  

على المقاول في مثل هـذه الحالـة، أن يمـدد           يوما من تاريخ حلول موعد انقضائها، فإنه يتعين         ) 28(قبل  

 .صالحيتها الى حين أن يتم تسديد قيمتها بالكامل

ما لم  (يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصميات بنسبة مئوية من شهادات الدفع، على النحو التالي                  -

 ): اخرى في ملحق عرض المناقصة مئويةيكن قد تم تحديد نسب
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 ردستثناء الدفعة المقدمة والخصميات االخرى واب(أ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة  كخصميات تبد -أ  

  مخصوماً منها المبالغ االحتياطية، وقبولةمن قيمة العقد الم%) 10(ما يتجاوز ) المحتجزات

ة الدفعـة   ستثناء قيم اب(من قيمة كل شهادة دفع      %) 25( بنسبة استهالك الدين لـ      يات يتم اجراء الخصم   -ب

 حتـى بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة المقدمة،       )  المحتجزات ياتالمقدمة والخصميات االخرى وردّ   

 . عنده استرداد الدفعة المقدمةيكون قد تمذلك الوقت الذي 

اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال أو قبل انهاء العقد بموجـب أحكـام                      -

، أو انهاء العقد بموجب أحكـام       "الفصل السادس عشر  "، او انهاء العقد بموجب أحكام       "فصل الخامس عشر  ال"

 فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسّدد يصبح مسـتحقاً وواجـب    – حسب واقع الحال     –"الفصل التاسع عشر  "

 .السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل

 
  Application for interim payment certificate":ةتقديم طلبات شهادات الدفع المرحلي 3.14

وبحيث يكون )  نسخ6من  ( المطالبة بالدفع    كشفبعد نهاية كل شهر     يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس         -

الكشف منظما على النموذج المعتمد من قبل المهندس، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقـاول انهـا                  

مرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب                تستحق له، و  

 ).4/21(احكام المادة 

المفردات التالية، حسب انطباقها، والتي يجب أن يعبر عنها بعمـالت            يجب أن يشتمل كشف المطالبة بالدفع      -

 : التاليالدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد، وبالترتيب 

شـاملةً التغييـرات،    ( القيمة التعاقدية التقديرية لالشغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهر             -أ  

  و،)ب، ج، د، هـ، و، ز أدناه: ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات

عات أو بسبب تغير التكاليف،      بسبب تغيير التشري   تعديل االسعار خصمها مقابل    وأ أي مبالغ يجب اضافتها      -ب

 و، )13/8 و13/7(عمال باحكام المادتين 

 خصمه كمحتجزات، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعا مـن              يجب أي مبلغ    -ج

لدى صاحب العمل الحـد االقصـى        الخصميات المحتجزة     اعاله، الى ان تبلغ    المستحقةاجمالي المبالغ   

 وكما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، ) ان وجد(ات لقيمة المحتجز

  و،)14/2(خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها، بموجب أحكام المادة  وأ مبالغ يجب اضافتها ة أي-د

) 14/5(خصمها بخصوص التجهيزات اآللية والمواد بموجب أحكام المـادة           وأ مبالغ يجب اضافتها     ة أي -هـ

  والمتعلقة بالتحضيرات،

 مبالغ أو خصميات أخرى تكون قد تحققت بموجب أي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلـك تلـك                     ة اي -و

 ، و"الفصل العشرين"الناجمة عن احكام 

 . شهادات الدفع السابقة جميعم المبالغ التي تم تصديق دفعها فيخص -ز

 " Schedule of Payments: "جدول الدفعات  4.14

 للدفع محددا فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط، عندئٍذ وما لم يكن قد نص علـى                  اذا تضمن العقد جدوال    -

 : غير ذلك في هذا الجدول

)  أ -14/3( االقساط المحددة في جدول الدفعات يجب أن تكون القيم التعاقدية التقديرية ألغراض الفقـرة               -أ  

  واعاله،
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 والمتعلقة بالتحضيرات، ) 14/5( ال تنطبق المادة -ب

الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال، ووجد بأن التقـدم الفعلـي            بالرجوع  ة  عرف االقساط م  هذهكن   ت  اذا لم  -ج

لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، ان يشرع بتطبيق احكام المـادة                 

الذي تأخر به تقّدم العمل عن ذلك        تأخذ في االعتبار المدى      أقساط مصححة لالتفاق على أو اعداد     ) 3/5(

 .قساطالذي تم على أساسه التحديد السابق لأل

أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمـة للـدفعات                     -

 يومـا ) 42(ول خالل   التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على ان يتم تقديم التقدير اال                

 يتم اصدار   الى أن ة في نهايات الدورات الربعية،      صحح بعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات الم       من

 .شهادة تسلم االشغال

 
 )التحضيرات(التجهيزات اآللية والمواد المقصود استعمالها في االشغال  5.14

                            "nded for the WorksPlant and Materials Inte " 

ـ  -14/3(تنطبق، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية، عمال بأحكام الفقرة          " المادة"اذا كانت احكام هذه      -  ) هـ

 : ما يلي

 مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات اآللية والمواد التي تم توريدها الى الموقع لغـرض اسـتعمالها فـي                  -1

 االشغال الدائمة، و

قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات االلية والمواد قد دخلت كجـزء               التخفيض في    -2

 ). أ-14/3( األشغال الدائمة بموجب أحكام الفقرة من

ـ                 أدناه ) 1-ج(و ) 1-ب(اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين  - مولة ضـمن ملحـق   مش

 . هذه المادة ال تطبقعرض المناقصة، فإن احكام

 : الشروط التاليةاستيفاءيتعين على المهندس ان يقّدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم  -

 :المقاوليكون  ان -أ 

بما فيها طلبات الشراء وااليصاالت، والتكاليف، واسـتعمال        ( قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للمعاينة        -1

 ، و)التجهيزات اآللية والمواد

أن و ،مؤيداً ببيانات اثباتية كافية، وايصال التجهيزات االلية والمواد إلى الموقع قدم كشفا بكلفة شراء -2

 : أيا مما يلي

 :ان التجهيزات اآللية والمواد ذات العالقة -ب

  و هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها،-1

  الدولة، أي الى الموقع، عمال باحكام العقد، و انها قد تم شحنها باتجاه-2

، وتم تسليمها الى المهنـدس مـع   سند شحن صحيح أوأي اثبات آخر للشحن   انها موصوفة ضمن     -3

صادرة عن  كفالة بنكية   و المطلوبة،   اتبيانات دفع اجرة الشحن والتأمين، وغيرها من وثائق االثبات        

 وبالمبالغ والعمالت المحددة بموجب أحكـام       عملمؤسسة مالية وبصياغة مقبولتين لدى صاحب ال      

يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشار اليـه فـي               ". المادة"هذه  

، شريطة أن تظل سارية المفعول حتى يتم ايصـال التجهيـزات اآلليـة والمـواد                )14/2(المادة  

 الفقدان أو الضرر او االسترداء؛وتخزينها بشكل مالئم في الموقع، وحمايتها ضد 
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 :أو -

 :   ان التجهيزات اآللية والمواد ذات العالقة-ج

هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع، وانها قـد تـم     -1

وحمايتها ضد الفقـدان أو الضـرر أو االسـترداء،     وتخزينها في الموقع بصورة مناسبةايصالها 

 .ويظهر انها تفي بمتطلبات العقد

من تقديرات المهندس لكلفـة التجهيـزات       %) 80(وعندها يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديقه معادال          -

مع االخذ في الحسبان الوثائق المذكورة فـي هـذه          ، )بما في ذلك كلفة االيصال إلى الموقع      (االلية والمواد   

 .  االلية والموادعادقية للتجهيزات المادة والقيمة الت

يكون الدفع لهذا المبلغ االضافي بالعمالت المماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجـب الفقـرة                  -

وفي ذلك الوقت، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه، والذي               ). أ-14/3(

اع ونسب العمالت الواجب تطبيقها، للتجهيـزات اآلليـة         يعتبر معادال لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بأنو        

 .والمواد ذات العالقة

 
 "  Issue of Interim Payment Certificates:"اصدار شهادات الدفع المرحلية  6.14

.  يتم تصديق أو دفع أي مبلغ الى المقاول، الى حين أن يتسلم صاحب العمل ضمان األداء ويوافق عليـه                   لن -

يوما من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها، أن          ) 28( خالل مدة    –لمهندس  وبعدها يتعين على ا   

يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس أنه يستحق للمقاول بصورة                 

 .منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة

 أي شهادة دفع مرحلية، اذا كانت       صدار با –" هادة تسلم االشغال  ش" اال أن المهندس ال يعتبر ملزما قبل صدور        -

للدفعة المرحلية المشـار    ) ان وجد (اقل من الحد االدنى     ) بعد خصم المحتجزات والتنزيالت االخرى    (متها  يق

 .وفي مثل هذه الحالة يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. اليه في ملحق عرض المناقصة

 :اال انه. دار شهادة الدفع ألي سبب آخرال يجوز حجب اص -

 اذا كان أي شئ تم توريده أو أي عمل تم تنفيذه من قبل المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة –أ 

 أو/االصالح أو االستبدال حتى يتم انجاز ذلك االصالح أو االستبدال، و

 التزام وفقا للعقد، وتم إشعاره بذلك من قبل في أداء أي عمل أو) أو هو مخفق( اذا كان المقاول قد اخفق -ب

 .المهندس، جاز حبس قيمة هذا العمل أو االلتزام حتى يكون العمل أو االلتزام قد تم تنفيذه

يجوز للمهندس، في أي شهادة دفع، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على                    -

 المهندس أو موافقته أو     رضا شهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشراً على         قيمة أي شهادة دفع سابقة، كما ان أي       

 .قبوله أو اقتناعه
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 " Payment: "الدفع للمقاول 7.14

 :يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول -

يوما ) 21(يوما من تاريخ اصدار كتاب القبول، أو خالل ) 42( القسط االول من الدفعة المقدمة خالل -أ 

ولكفالة الدفعة المقدمة عمال بالمادة ) 4/2(ادة معمال بال م صاحب العمل لضمان األداء،من تاريخ تسل

  و، ايهما كان متأخرا اكثر،)14/2(

يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق ) 56( المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية، خالل -ب

 ، و لهالمؤيدة

 ةيوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفع) 56(امية خالل  الختة المبلغ المصدق بشهادة الدفع-ج

 .هذه

ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة، وايداع المبلغ في الحساب البنكي الذي  -

 .المحددة في العقد) لهذه العملة(يعينه المقاول في دولة الدفع 

 
 " Delayed Payment: "الدفعات المتأخرة  8.14

ـ ، فإنه يحق لـه ان يتقاضـى نفق        )14/7(م المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة         ـاذا لم يتسل   - ات ــ

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتباراً من                  

ـ شهادة   اريخ اصدار ر عن ت  ــبغض النظ ) 14/7(ع المنوه عنه في المادة      ـتاريخ الدف  ـ مرحلالدفع  ال ية ــ

 ).ب-14/7في حالة الفقرة (

 نسبة الخصم السنوية     تحسب على أساس    نفقات التمويل  فانوما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة،           -

، ويتعين دفعها بالعملة المحـّددة      %)3(ها  ــافا الي ـالتي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مض        

 .لها

ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي أو تصديق، وبدون االجحاف بأي حق أو                  -

 .تعويض آخر

 

 "Payment of Retention Money: "رد المحتجزات  9.14

أما .  نصف المبالغ المحتجزة الى المقاول     دفعيقوم المهندس بتصديق     "شهادة تسلم االشغال  "عندما يتم اصدار     -

فانه يتم رّد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتسـاب          قسم من االشغال،    لجزء أو    اصدار شهادة تسلم     اذا تم 

من النسبة الناتجة عن قسمة قيمة العقـد        %) 40(قيمة ذلك القسم أو الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع           

 . قديرهاالتقديرية لذلك القسم أو الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم ت

، اسـترداد رصـيد المحتجـزات       "فترات االشعار باصالح العيوب   "يحق للمقاول فور انقضاء آخر فترة من         -

ترة اشعار باالصالح لقسـم مـا مـن          ف أما بالنسبة النقضاء آخر   . المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس     

 التي تحتسب بقسمة قيمـة العقـد        من القيمة %) 40(ات تعـادل   المحتجزما من   نسبة   االشغال، فإنه يتم رد   

، وذلك فور انقضاء فترة االشعار باصالح العيـوب         المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها         

 .المتعلقة به
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، فإن المهندس مخول بحجب تصديق      "الفصل الحادي عشر  "اال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام          -

 .هاتنفيذية لتلك االصالحات الى أن يتم الكلفة التقدير

عند احتساب هذه النسب، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في األسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً باحكـام                  

 .)13/8(أو بسـبب تغّير التكاليف عمالً باحـكام المـادة ) 13/7(المادة 

 

 " Statement at Completion): "عند تسلم األشغال(كشف دفعة االنجاز   10.14

يوما من تاريخ تسلمه لشـهادة تسـلم        ) 84(يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ال تتجاوز             -

، مبينـا   )14/3( مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات المـادة         –نسخ) 6(على  - كشف دفعة االنجاز     ،االشغال

 :فيه

  وقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال،قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب الع  -أ 

 ، و حقاً فيهاأي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له  -ب

 على ان يتم تقـديم      ؛بموجب العقد ستصبح مستحقة له     ا مبالغ أخرى مما يعتبر المقاول انه      ةتقديرات أي  -ج

 از، تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنج

 ).14/6(ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة  -

 

  ):المستخلص النهائي(طلب شهادة الدفعة الختامية  11.14

   " Application for Final Payment Certificate" 
 مسـودة   ،دة االداء  شها تسلمهيوما من تاريخ    ) 56 ( فترة ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل        -

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينـا           -نسـخ) 6(على  –المستخلص النهائي   

 : فيها تفاصيـل مايلي

   قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد، و-أ 

 . بموجب العقد، أو خالفهاهفي اًه حق ل أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان-ب

ذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي، أو لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منـه،                   ا

فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها المهنـدس بصـورة                 

ـ             معقولة، ذا الكشـف بالصـورة     وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع مالحظة ان ه

 ).المستخلص النهائي(المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بـ

مع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول، و أية تعديالت لمسودة المسـتخلص                و -

حب النهائي التي يتم االتفاق عليها، وجود خالف ما، فإنه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الـى صـا                  

مع ارسال نسخة   (االجزاء المتفق عليها من مسودة المستخلص النهائي        تلك  العمل شهادة دفع مرحلية عن      

 ).منها الى المقاول

، أو تمت تسويته بموجب أحكام المـادة        )20/4(بعد ذلك، اذا تم فّض الخالف نهائياً بموجب احكام المادة            -

الى صاحب العمل، مع ارسال     " المستخلص النهائي "تقديم  ، فانه يتعين على المقاول عندئٍذ اعداد و       )20/5(

 .نسخة منه الى المهندس
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 " Discharge:  "اقرار المخالصة   12.14

ينبغي على المقاول، عند تقديمه للمستخلص النهائي أن يسلم صاحب العمل اقرارا خطيـا يثبـت فيـه أن                    -

الغ المستحقة للمقاول بموجب العقـد أو مـا         يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المب     " المستخلص النهائي "

ويمكن النص في هذا االقرار على انه ال يصبح نافذ المفعول اال بعد اعادة ضـمان األداء الـى                   . يتصل به 

له من رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر اقرار المخالصة نافذاً من               المقاول وتسلّمه لما تبقى   

 .هذا التاريخ

 

 "Issue of Final Payment Certificate :ار شهادة الدفعة الختاميةاصد    13.14

) 14/11(بموجـب المـادة     " المستخلص النهـائي  "تاريخ تسلمه    يوما من ) 28(ينبغي على المهندس خالل      -

 : ، ان يصدر الى صاحب العمل شهادة الدفعة الختامية، مبينا فيها)14/12( واقرار المخالصة بموجب المادة

 مبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، وال  -أ 

حسب (المقاول أو من المقاول الى صاحب العمل،         من صاحب العمل الى   ) ان وجد (الرصيد المستحق     -ب

طاعات التـي   تق اال ورصيد، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل،           )واقع الحال 

 .تستحق لصاحب العمل بموجب العقد

واقرار المخالصة عمال باحكام    ) 14/11(عمال باحكام المادة    " المستخلص النهائي "م المقاول بتقديم    اذا لم يق  

 واذا اخفـق المقـاول فـي تقـديم        . ، فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بـذلك          )14/12(المادة  

 ها بالقيمة التي يقـدر    يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الدفعة الختامية       ) 28( خالل مدة    المستخلص

 .بصورة منصفة أنها مستحقة الدفع

 

 "Cessation of Employer’s Liability:"انتهاء مسؤولية صاحب العمل  14.14

، أو عن )أو متصل به(ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال تجاه المقاول عن أي امر أو شئ ناتج عن هذا العقد   -

 : ل بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةًتنفيذ االشغال، اال الى المدى الذي قدم المقاو

 ، وايضاً "المستخلص النهائي"ضمن   -أ 

ستثناء االمور أو االشياء المستجدة بعد      ا، ب )14/10(الموصوف في المادة    " كشف دفعة االنجاز  " ضمن   -ب

 .اصدار شهادة تسلم االشغال

فـي  عمل بموجـب التزاماتـه       ال يحد من مسؤولية صاحب ال      "المادة"وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه          -

 المتعمـد، او المسـلك      تقصـير  أو ال  غـش مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت ال       من  ، أو   التعويض

 .الالمبالي من قبله
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 "Currencies of Payment:  "عمالت الدفع  15.14

ى غير ذلـك    وما لم ينص عل   . بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة       " قيمة العقد "يتم دفع    -

 :في الشروط الخاصة، اذا كان الدفع سيتم بأكثر من عملة واحدة، فيجب أن يتم الدفع على النحو التالي

 :  بالعملة المحلية فقطمحددة" المقبولةقيمة العقد "اذا كانت   -أ 

ف تكون النسب أو المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التـي سـو              )  1(

تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، اال اذا اتفق الفريقـان                

 وعلى غير ذلك؛ 

، )13/5(يتم الدفع و اجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمـال باحكـام المـادة                )  2(

لنسـب الواجبـة    ، بـالعمالت وا   )13/7( بسبب التشريعات عمال باحكام المادة       وتعديل االسعار 

 التطبيق؛ و

، فيتم دفعهـا    )ج، د  ب، ،أ-14/3(اما الدفعات والخصميات االخرى المشار اليها في الفقرات         )  3(

  واعاله،)" 1-أ"( بالعمالت والنسب المحددة في الفقرة 

 الدفع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة، يجب أن يتم بالعمالت والنسب المحـددة                -ب

  و ذلك الملحق؛في

 اما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب أن تّسدد بالعملة التـي تـم انفـاق              -ج

  والمبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق عليها فيما بين الفريقين،

ل بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق        اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاو            -د

دفعه من صاحب العمل الى المقاول بتلك العملة، فإنه يجوز لصاحب العمل ان يخصم رصـيد هـذا                  

 المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى، و

الت التي  مع اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة، فتعتمد اسعار تبديل ال               -هـ

 .كانت سائدة في موعد التاريخ االساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة
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 TERMINATION BY EMPLOYERانهاء العقد من قبل صاحب العمل: الفصل الخامس عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " Notice to Correct: "االشعار بالتصويب 1.15

 هذا االخفاق   تداركه طالبا منه     ل قاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإرسال اشعار          اذا اخفق الم  

 .وعالجه خالل مدة معقولة محددة

 

 " Termination by Employer:  "انهاء العقد من قبل صاحب العمل 2.15

 : يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في الحاالت التالية

أو في االستجابة إلشعاٍر بالتصويب كما ورد       ) 4/2( تقديم ضمان األداء بموجب المادة        اذا اخفق المقاول في    -أ  

  أو،)15/1(في المادة 

 اذا تخلى المقاول عن تنفيذ األشغال، أو اذا تبين بوضوح من ممارسته أنه ال ينوي االستمرار فـي تنفيـذ                     -ب

  أوالتزاماته بموجب العقد،

 :معقول في أن المقاول قد أخفق بدون عذر   -ج

 ، أو"الفصل الثامن" مواصلة العمل وفقا الحكام -1

المتعلقة باعمال ) 7/6(المتعلقة بالرفض أو المادة  ) 7/5(المادة  أي من    التقيد بأي إشعار صادر بموجب       -2

  أويوما من تاريخ تسلمه لالشعار،) 28(االصالحات، خالل 

دون الحصول علـى الموافقـة      او بالتنازل عن العقد     ، ل فرعي بتلزيم االشغال بكاملها لمقاو   أن المقاول قام      -د

  أوالمطلوبة،

 أن المقاول قد أصبح مفلسا او معسرا، أو تعرض لتصفية موجوداته، أو صدر امر اداري ضده، أو اجرى                   -هـ

 أو مـدير    تسوية مع دائنيه، أو وافق على االستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضـائي أو مصـفٍ                

بموجب القوانين  (يه، أو أنه حدثت أية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه االفعال أو الحوادث                لمصلحة دائن 

 ، أو)الواجبة التطبيق

رشوة أو هدية أو منحـة أو       ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة    (ان المقاول قدم أو عرض على أي شخص           -و

 :عمولة أو هبة مالية كترغيب أو مكافأة مقابل

  يمتنع عن عمل أي تصرف يتعلق بالعقد، أوأن يعمل أو  -1

 أن يظهر أو يمتنع عن اظهار تحبيٍذ أو عدم تحبيٍذ ألي شخص له عالقة بالعقد،   -2

 

أو اذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكالئه أو مقاوليه الفرعيين باعطاء أو الوعد باعطـاء أي رشـوة                     -

، اال أن   )و(مكافأة حسبما هو موصوف في هذه الفقرة        ألي شخص كحافز أو     ) بشكل مباشر أو غير مباشر    (

 ستوجب انهاء العقد،يتقديم أية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول ال 

يوما، أن  ) 14(ففي أي من هذه الحاالت أو الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد اشعار المقاول خطيا لمدة                 -

نه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت           اال ا .  المقاول من الموقع   ويقصيينهي العقد   

 .اعاله) و(أو ) هـ(أي من الحالتين 
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ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق أخرى لصاحب العمـل تتحقـق لـه                     -

 .بموجب العقد، أو خالفه

ـ قوم بتسليم المهندس اللوازم المطلو     الموقع وي  غادريتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان ي         - يـع  مة وج ب

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول      . ا لصالحه ه اعداد أعدها المقاول أوتم   وثائق تصميم  ةوأي" وثائق المقاول "

أن يبذل قصارى جهده لينفّذ فوراً أية تعليمات معقولة مشمولة في االشعار الذي أرسله صـاحب العمـل،                  

   : بـوذلك فيما يتعلق

 أي مقاولة فرعية، والتنازل عن  - 1

 .سالمة االشغالل حماية الحياة أو الممتلكات أو -  2

ويجوز . أو أن يستخدم أي اشخاص آخرين الكمالها/بعد االنهاء، يحق لصاحب العمل، أن يكمل االشغال و -

ثائق المقاول، عندئٍذ لصاحب العمل وهؤالء االشخاص االخرين ان يستخدموا أياً من لوازم المقاول، وو

 .ميم األخرى التي اعدها المقاول، أو تلك التي تم اعدادها لصالحهاووثائق التص

يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بأن معدات المقاول أو االشغال المؤقتة سوف يتم  -

ها على مسؤوليته االفراج عنها الى المقاول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بإزالت

اال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل، فإنه . وحسابه

يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد 

 .استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول

 

 " Valuation at Date of Termination:  "لتقييم بتاريخ انهاء العقدا 3.15

 بعد أن يكون االشعار بانهاء العقد قد أصبح نافـذا بموجـب المـادة               - وبأسرع ما يمكن عمليا    –على المهندس   

مبـالغ  باالتفاق على قيمة االشغال واللوازم ووثائق المقاول وأيـة          ) 3/5(، أن يقوم عمال بأحكام المادة       )15/2(

 .اخرى تستحق للمقاول مقابل األشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها

 
 " Payment after Termination: "الدفع بعد انهاء العقد 4.15

 :، ان يقوم بالتالي)15/2(لصاحب العمل، بعد ان يكون االشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة  -

 أو/ و،)2/5(لمادة ا وفقاً ألحكامخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته أن يباشر بات  -أ 

          ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ االشغال وانجازهـا واصـالح أيـة                   -ب

ـ  )إن وجـدت  (فيها، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول         عيوب               تكـاليف اخـرى     ة، واي

 أو/تكبدها صاحب العمل، و

              تكـاليف اضـافية     ةان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر وأضرار تكبدها صاحب العمل واي              -ج

            مبالغ تستحق للمقـاول مقابـل انهـاء العقـد           ةتم صرفها لغاية اكمال االشغال، وذلك بعد احتساب اي        

              استرداد مثل هذه الخسـائر واالضـرار و التكـاليف االضـافية يقـوم              ، وبعد   )15/3(بموجب المادة   

 .صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول
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  "Employer’s Entitlement to Termination" :حق صاحب العمل في انهاء العقد 5.15

. شعارا بذلك الى المقـاول    يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر ا               -

 تاريخ تسلم المقاول لالشعار المذكور، أو من تاريخ اعـادة            بعد يوما من ) 28(ويعتبر االنهاء نافذا بعد مرور      

ضمان األداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهمــا الحق، اال انه ال يحق لصاحب العمـل ان ينهـي العقـد                     

 .بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر ليقوم بتنفيذ االشغال "المادة"بموجب هذه 

، ومن ثم تتم )16/3(بعد هذا االنهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا الحكام المـادة               -

 ).19/6(تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة 

 العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة  بعد أن يكون االشعار بانهاء- وبأسرع ما يمكن عمليا–على المهندس   

باالتفاق على قيمة االشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ ) 3/5(، أن يقوم عمال بأحكام المادة )15/2(

 .اخرى تستحق للمقاول مقابل األشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها
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 لعمل وانهاء العقد من قبل المقاول تعليق ا:الفصل السادس عشر

SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Contractor’s Entitlement to Suspend Work "    :حق المقاول في تعليق العمل 1.16
 

احب ص اذا لم ينفذأو  ،)14/6(جب احكام المادة أي شهادة دفع مرحلية بمو على تصديقبال المهندس لم يقماذا  -

، أو لم يتقيد بمواعيد الدفعات )2/4(التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة  العمل

) 21(، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمهلة ال تقل عن )14/7(المستحقة للمقاول عمال باحكام المادة 

مالم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع، أو ) أو ان يبطئ عملية التنفيذ( العمل، أن يعلق العمل يوما الى صاحب

 .ما هو وارد في  االشعارحسب و  حسب واقع الحال،يتم الدفع لهاثباتاً معقوال بشأن الترتيبات المالية أو 

له بموجـب احكـام المـادة        د تتحقق ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي ق             -

 ).16/2(بحقه في انهاء العقد عمال باحكام المادة وال ، )14/8(

اذا تسلم المقاول الحقا الشعاره شهادة الدفع أو دليل الترتيبات المالية أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيـه                    -

 . أسرع وقت ممكن عمليااشعار االنهاء، فإنه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وب

بموجـب  ) أو ابطاء عملية التنفيذ   (أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل       /أما اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة االنجاز و         -

، فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس باالمر، لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكـام               "المادة"احكام هذه   

 : ، بخصوص)20/1(المادة 

وذلك بموجب  تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر،  - أ

 ، و)8/4(احكام المادة 

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

             بموجب احكامالمضي باالجراءاتوبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، يتعين عليه      

 .لالتفاق عليها أو اجراء التقديرات بشأن هذه االمور) 3/5(المادة 

 
 " Termination by Contractor: "انهاء العقد من قبل المقاول  2.16

 : يحق للمقاول إنهاء العقد في الحاالت التالية

ار الى صاحب العمل بموجب     يوما من بعد تاريخ ارساله االشع     ) 42(اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقوالً خالل          -أ 

بخصوص اخفاق صاحب العمل في االلتزام بعمل الترتيبات المالية حسـب احكـام المـادة               ) 16/1(المادة  

  أو،)2/4(

تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعـة  بعد يوما من ) 56(اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل         -ب

 أومع البيانات المدعمة، 

يوما من انقضاء ) 42(الل ـــتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خ     اذا لم ي    -ج

باستثناء الخصميات التي   ) (14/7(المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجب احكام المادة            

  أو،)2/5 -يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب المادة 

  أول صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد،خاذا ا  -د
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المتعلقـة  ) 1/7(المتعلقة باتفاقية العقد أو بالمـادة       ) 1/6(اذا اخل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة          -هـ

   أوبالتنازل،

صوص عليه في المـادة     اذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها، حسبما هو من               -و

 ، أو)8/11(

اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلسا أو وقع تحت التصفية، أو فقد السيولة، أو صـدر امـر اداري                       -ز

 من هذه االفعـال     قد حدث أية واقعة لها نفس التأثير ألي       ضده، أو انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه، أو           

 ،)ة التطبيقبموجب القوانين الواجب(أو الحوادث 

يوما، ان  ) 14(ففي أي من هذه األحداث أو الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة                 -

 .اعاله) ز(أو ) و( ان ينهي العقد فورا اذا حصلت أي من الحالتين  باشعارينهي العقد، اال انه يمكن للمقاول

أية حقوق أخرى تتحقق له بموجب العقد أو لغير ذلـك           إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف ب          -

 .من االسباب

 

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول  3.16

             " Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment " 

، أو  )15/5(ادة  بعد أن يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام الم                -

، أو باالنهاء االختياري المترتّب على حصول قـوة         )16/2(بإنهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة         

 : ، نافذا، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي)19/6(قاهرة بموجب احكام المادة 

 هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهنـدس           التوقف عن تنفيذ أي عمل، اال اذا كان تنفيذ مثل           -أ 

  ولغرض حماية االشخاص او الممتلكات أو لسالمة االشغال،

 ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات اآللية والمواد و االشغال االخرى التي تم الدفع له مقابلها، و  -ب

 .منها المور السالمة، وان يغادر الموقعان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم   -ج

 

 " Termination Payment on:  "الدفع عند انهاء العقد 4.16

قـد أصـبح    ) 16/2(ادة  ــبموجب الم بانهاء العقد    االشعار الصادر    يكونيتعين على صاحب العمل، بعد أن        -

 :نافذاً، ان يقوم بالتالي

  و اعادة ضمان األداء الى المقاول،-أ 

 ، و)19/6(استحقاقات المقاول حسب احكام المادة  ان يدفع -ب

 . أخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاءةأو أي ضرر أو خسارفائت ربح بدل أي  ان يدفع للمقاول -ج
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 RISKS AND RESPONSIBILITYة  المخاطر والمسؤولي:الفصل السابع عشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " Indemnities: "تعويضاتال 1.17

ه ووكالئهـم ضـد جميـع       أفـراد يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كال من صاحب العمل و             -

 :، وذلك فيما يتعلق بالتالي)بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي(المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات 

التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمـة            االصابات الجسدية أوالمرض أو االعتالل أو الوفاة         -أ  

تنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيـوب        عن   ، أو )ان وجدت  (ميم المقاول اعن أو أثناء أو بسبب تص     

ه أو أي أفرادفيها، مالم تكن معزّوة الى االهمال أو الفعل المتعمد أو نقض للعقد من قبل صاحب العمل أو                

 من وكالئهم، و

وذلك الى المـدى    ) فيما عدا األشغال  ( أو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية            الضرر -ب

 :الذي يكون فيه هذا  الضرر أو الخسارة

تنفيذ وانجاز االشغال واصـالح أيـة        أو) ان وجدت (ميم المقاول   اناجما عن أو أثناء أو بسبب تص        -1

 عيوب فيها، و

عل متعّمد أو نقض للعقد من قبل المقاول أو مستخدميه أو أي من وكالئهم              يعزى الى أي اهمال أو ف       -2

 .أو أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 مطالبات أو أضـرار     ةكما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكالئهم ضد أي             -

 :بخصوص ما يلي) قات التقاضيبما فيها أتعاب ونف(أو خسائر أو نفقات 

االصابات الجسدية أوالمرض أو االعتالل أو الوفاة التي تعزى الى االهمال أو الفعل المتعمد أو نقـض                  ) 1 (

 ه أو أي من وكالئهم، وأفرادالعقد من قبل صاحب العمل أو 

، 2،  1-د(نها في الفقرات    أية أمور أخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه ع            )2 (

  ). 18/3(من المادة ) 3
 

        Contractor’s Care of the work": اعتناء المقاول باالشغال 2.17

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتـى صـدور                 -

تقل هذه المسؤولية الـى     ن حيث ت  ،)10/1(وجب المادة   بم) أو تعتبر أنها قد صدرت    " (شهادة تسلم االشغال  "

أو " (شهادة تسلم لالشغال  "صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم أو جزء من االشغال تم اصدار               

 .بخصوصه) تعتبر أنها قد صدرت

مل متبـق   وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤوال عن العناية بأي ع                -

 .، الى ان يتم استكمال هذه األعمال المتبقية"شهادة تسلم االشغال"بالتاريخ المحدد في 

اذا لحق باالشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خالل فترة مسؤولية المقاول عن العناية                   -

، فإنه يتعين علـى     ) الحقا) 17/3(ادة  ـتثناء المخاطر المبينة في الم    ـساب(باب  ـبها، ألي سبب من االس    

المقاول ان يقوم على حسابه الخاص و مسؤوليته بجبر تلك الخسارة أو الضرر، حتـى تصـبح االشـغال                   

 .واللوازم ووثائق المقاول مطابقة للعقد
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 ويظل المقاول مسؤوال عن أي ضرر أو خسارة قد تنتج عن أفعال المقاول بعد صدور شهادة تسلم االشغال                  -

عن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة تسلم األشغال ولكنها ناتجة عـن واقعـة                  ، و بشأنها

 .سابقة كان المقاول مسؤوالً عنها

 

 " Employer’s Risks:  "مخاطر صاحب العمل 3.17

 : الحقا هي) 17/4(ان المخاطر المشار اليها في المادة 

 أو الغزو، أوافعال االعداء االجانب،) و لم تعلنسواء أعلنت الحرب ا(الحرب أو االعمال العدوانية   -أ 

 التّمرد أواعمال االرهاب أوالثورة أوالعصيان أواالستيالء على الحكم بالقوة، أو الحرب االهلية في الدولة،   -ب

االضطرابات أوالمشاغبات أو حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها أشـخاص ليسـوا مـن                   -ج

 اول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،مستخدمي المق

المواد المتفجرة أواالشعاعات االيونية أو التلوث باالشعاعات النووية داخـل الدولـة،             األعتدة الحربية، أو    -د

 ،باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه األعتدة أو المواد المتفجرة أو االشعاعات

 ئرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة تفوق سرعة الصوت،موجات الضغط الناتجة عن الطا -هـ

  صاحب العمل أو اشغاله ألي جزء من االشغال الدائمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد،خداماست  -و

 صاحب العمل أو من قبل آخرين يعتبر صاحب         مستخدميتصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل            -ز

  عنهم، والعمل مسوؤال

أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر أمراً غير منظور، أو مما ال يعقل توقع اتخـاذ االجـراءات الوقائيـة                     -ح

 .المناسبة ضده من قبل مقاول متمرس

 

 "Consequences of Employer’s Risks: "تبعات مخاطر صاحب العمل 4.17

اعاله أي خسـارة أو ضـرر       ) 17/3(لمادة  نتج عن أي من المخاطر المدرجة في ا       ياذا والى المدى الذي      -

لالشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فـورا، وأن يقـوم                   

 .بإصالح الضرر أو الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس

ك االضرار أو الخسائر، فإنه يتعين عليـه        أو كلفة ما بسبب اصالح تل     /واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و       -

 : ، بخصوص)20/1(ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة 

                تمديد مـدة االنجـاز لقـاء ذلـك التـأخير، اذا كـان االنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر،                           -أ 

 ، و)8/4(وذلك بموجب احكام المادة 

الواردتين في ) ز و،(للحالتين   أي كلفة كهذه، الضافتها الى قيمة العقد، مع احتساب هامش ربح معقول      -ب

 .اعاله) 17/3(المادة 

باالتفاق عليها أو اجراء    ) 3/5( وفقا للمادة    تصرفويتعين على المهندس، بعد تسلمه لالشعار الالحق، أن ي         -

 .التقديرات بشأن هذه االمور
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 " Intellectual and Industrial Property Rights" :حقوق الملكية الفكرية والصناعية )17/5(
على أية حقوق مـن حيـــث بـراءة         ) أو زعم بالتعدي  (أي تعد   : في هذه المادة  " التعدي"يعني مصطلح    -

رار التجارية أو    أو العالمات أو االسماء التجـارية أو االس       النشراالختراع أو التصاميم المسجلة أو حقوق       

أية مطالبة  " مطالبة"غيرها من حقوق الملكيات الفكرية أو الصناعية المتعلقة باالشغال، كما يعني مصطلح             

 .بادعاء حصول تعٍد ما) أو اجراءات للمطالبة(

يوما من تـاريخ تسـلم      ) 28(اذا لم يقم أي فريق بإرسال اشعار الى الفريق االخر حول أية مطالبة خالل                -

 ".المادة" متنازالً عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه ]في هذه الفقرة[ة ما، اعتبر الفريق األول مطالب

 : يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي، اذا كان االدعاء -

  تجنبه، أوبامكانهلم يكن مما ، العقد  الحكامقد حصل كنتيجة المتثال المقاول  -أ 

 :  أشغالةناتجا عن استخدام صاحب العمل ألي  -ب

 لغرض غير المقصود منها، أو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، أو  -1

 بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده، اال اذا كان هذا االستخدام معروفاً للمقاول قبل موعـد       متصالً  -2

 .عقد، أو انه منصوص عليه في ال"التاريخ االساسي"

 : قد تنشأ عن أو تكون متعلقة اخرىيتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد أية مطالبة -

  بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو

 .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤوالً عنه

 الفريق المعوض ان يقوم علـى       ، فإنه يتعين على   "المادة"اذا استحق ألي فريق تعويض بموجب احكام هذه          -

وعلى الفريق اآلخر   . حسابه بالتفاوض لتسوية االدعاء باالجراءات القضائية أو التحكيمية التي قد تنجم عنه           

كما يتعين على الفريـق اآلخـر       . حسابهوأن يساعد في منازعة االدعاء بناء على طلب الفريق المعوض           

كن ان يكون مجحفا بحق الفريق المعوض، اال اذا كان هـذا            أي اقرار يم  تقديم  ومستخدميه أن يمتنعوا عن     

 .الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض أو التقاضي أو التحكيم بناء على طلب من قبل الفريق اآلخر

 

 " Limitation of Liability: "تحديد المسؤولية )17/6 (

 عن أي ربح فوات  أي من االشغال، أوستخدامفقدان اال يعتبر أي فريق مسؤوال تجاه الفريق اآلخر ازاء  -

 مما بالتتابعخسارة غير مباشرة أو ضرٍر أو ، أو ألي عقود اخرى، أو فقدان الفرصة للحصول على عقد

) 16/4(قد يلحق بالفريق اآلخر بسبب العقد، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة 

 .المتعلقة بالتعويضات) 17/1(لمادة المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد، وا

إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد أو فيما هو متصل به، يجـب                   -

إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما        (" قبولةقيمة العقد الم  "ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة أو          

 :  عدا وذلك فيما)في الشروط الخاصة
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 ،)4/19(التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة  •

 ،)4/20( معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه، بموجب المادة  •

 ، )17/1( التعويضات، بموجب المادة  •

 ،)17/5( حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب المادة  •

 المتعمـد أو    تقصير أو ال  غشالفريق المخّل في أي من حاالت ال      من مسؤولية   " المادة"وال تّحد احكام هذه       -

 .سوء التصرف بالمباالة من قبله
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 INSURANCE   التأمين: الفصل الثامن عشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " General Requirements for Insurances: "المتطلبات العامة للتأمينات 1.18

 لكل نوع من التأمينات، ذلك الفريق المسؤول عن استصدار –" هذا الفصل"في " الفريق المؤمن"يعني مصطلح  -

 .هذا الفصل" مواد"وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من 

وبشروط تـأمين   فإنه يتعين عليه أن يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية          " الفريق المؤمن "حيثما يكون المقاول هو      -

 صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط عامة اتفق عليها الفريقان قبـل                 مقبولة لدى 

 .من احكام" الفصل"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها األولوية على ما يرد في هذا "كتاب القبول"تاريخ 

عين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة         فإنه يت " الفريق المؤمن "حيثما يكون صاحب العمل هو       -

 .مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة

، فإنـه يجـب تطبيـق       )أي للفريقين مجتمعين  (اذا كان مطلوبا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك            -

امـا اذا نصـت     . له يقة منفردة التغطية التأمينية  لكل فريق مؤَمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وث             

ي الشخاص آخرين غير الفـريقين المـؤَمن لهمـا           أ "لمشتركين اضافيين "تأمين على تقديم تعويضات     الوثيقة  

 : ، فإنه يتعين"الفصل"بموجب احكام هذا 

 صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمـل        أفرادان ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين االضافيين فيماعدا           -1

 واً عنهم، نائب

كون لهم  ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية أو ان ي                -2

  تلك الجهة التأمينية، ومعتعامل مباشر أي 

للفريق المؤمن أن يطلب من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الـواردة فـي وثيقـة                   -3

 .التأمين

 لجبر الالزمةضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت ل أو اةكما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسار -

 .الخسارة أو الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر الخسارة أو الضرر

 الفترات المحددة في ملحق عرض ذي العالقة ان يقدم الى الفريق اآلخر، خالل" الفريق المؤمن"يتعين على  -

 : ما يلي) والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة(المناقصة 

 و، "الفصل" اثباتا بأنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا -أ 

أمين ضد والت) 18/2(ادة ـ نسـخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب الم-ب

 ).18/3(اصابة االشخاص وتضرر الممتلكات بموجب المادة 

، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخاً عن ايصاالت السداد الى الفريق اآلخر، "الفريق المؤمن"كما يتعين على  -

 .وعندما يتم تقديم الوثائق أو ايصاالت السداد الى الفريق اآلخر، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك

ان " الفريق المؤمن"كما يتعين على . ين على كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمينيتع -

يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وأن يتأكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب 

 ".الفصل"احكام هذا 

هري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة ال يحق ألي فريق ان يجري أي تعديل جو   -

أي تعديل على شروط التأمين، ) أو حاولت اجراء(واذا قامت جهة تأمينية بإجراء . مسبقة من الفريق اآلخر

 .رفإنه يتعين على الفريق الذي أشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أوالً ان يعلم الفريق اآلخر فورا باالم
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 استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، أو اخفق في عن" الفريق المؤمن "تخلفاذا 

باختياره وبدون اجحاف (، فإنه يحق للفريق اآلخر "المادة"وفقاً لمتطلبات هذه  وثائقالتقديم اثبات مقبول ونسخ 

ن بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من ان يستصدر وثائق التأمي) بأي من حقوقه أو اجراءاته

بمقدار له ان يسدد قيمة هذه األقساط الى الفريق اآلخر، ويتم تعديل قيمة العقد  اقساط، وعلى الفريق المؤّمن

 .المبالغ المدفوعة

ت المقاول أو ال يشكل تحديدا على أي من واجبات أو التزامات او مسؤوليا" الفصل"ان أي حكم من احكام هذا  -

أو /ويتعين على كل من المقاول و. صاحب العمل بموجب أي احكام أخرى في العقد أو لغيرها من االسباب

صاحب العمل ان يتحمل أي مبالغ لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما 

الفريق "ؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات أو االلتزامات أو المس

باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق " المؤمن

الفريق االخر على اسقاطها ولم يقم هو اآلخر بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل، فإن أي مبالغ كان يمكن 

 ".الفريق  المؤمن"أمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها استردادها من الت

) 2/5( تكون خاضعة ألحكام المـادة        يجب ان  ان الدفعات التي يتعين على أي فريق موافاة الفريق اآلخر بها،           -

 .المتعلقة بمطالبات المقاول، حسبما ينطبق) 20/1(المادة  المتعلقة بمطالبات صاحب العمل أو

 :شغال ومعدات المقاولالتأمين على اال 2.18

                "Insurance for Works and Contractor’s Equipment 

ان يؤمن على االشغال والتجهيزات اآللية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ يعادل " الفريق المؤمن"يتعين على  -

االتعاب المهنية والربح، ويجب ان قيمتها االستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض ورسوم 

وحتى تاريخ اصدار ) أ-18/1(يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة 

 ".شهادة تسلم االشغال"

ي ضد أ" شهادة االداء" تاريخ اصدار الىان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني " الفريق المؤمن"كما يتعين على  -

، وضد أي "شهادة تسلم االشغال"خسارة أو ضرر يكون المقاول مسؤوال عنه ألسباب حدثت سابقا لصدور 

الحادي "خسارة أو ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بعمليات اصالح العيوب عمال بأحكام الفصل 

 ".عشر

 عن كامل قيمتها االستبدالية بما في ذلك ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل" الفريق المؤمن"يتعين على  -

نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي 

 .الحاجة اليها  كمعدات للمقاول

للتأمينات المقصودة وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة  -

 ":المادة"بهذه 

 ،"كفريق مؤِمن" ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول -أ 

ن يستحقان مشتركين الحصول على مبالغ التأمين من ا ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، واللذ-ب

  والخسارة فقط، وأضرر لجبر االجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو التصرف بها بين الفريقين لغرض 

 في المدونةرد ضمن مخاطر صاحب العمل ت لم حالة ة أيناتجة عن ان تكون مغطية لكل ضرر أو خسارة -ج

  و،)17/3(المادة 
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 وان تكون مغطية ايضا لكل ضرر أو خسارة  قد تلحق بأي جزء من األشغال وتعزى الى قيام صاحب -د

خر من األشغال، ولكل ضرٍر أو خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في ه أو اشغاله لجزء آخدامالعمل باست

من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين ) ح ز، ج،-17/3(الفقرات 

عليها بشروط تجارية معقولة؛ مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض 

 ،)ال تنطبق) د( يتم تحديد مبلغ ما فيه، فإن هذه الفقرة واذا لم(المناقصة، 

 

 : ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر أو الخسارة أو االستبدال لما يلي-هـ

أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية   -1

ية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة اال انه يجب المحافظة على غطاء تأميني أل(

 و، )الحقاً) 2(بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند 

 أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال، اذا -2

  و المواد أو المصنعية،كان هذا الجزء اآلخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم أو

تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول كان قد  أي جزء من االشغال -3

 مسؤوال عن جبر الضرر أو الخسارة، و

فيما يخص التجهيزات ) 14/5( اللوازم عندما ال تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة أحكام المادة -4

 .ها في االشغالخداملمقصود استاآللية والمواد ا

 

أعاله ) د( بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة –" التاريخ االساسي" بعد مرور سنة واحدة من –اذا تبين  -

ان يرسل اشعارا الى صاحب " كفريق مؤمن"لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، فإنه يتعين على المقاول 

 : ويكون صاحب العمل عندئذ.  به التفاصيل المؤيدةالعمل بشأن الموضوع، مرفقا

 للحصول على مبلغ من المقاول مساٍو لهذه التغطية التأمينية –) 2/5( مع مراعاة احكام المادة –مستحقاً   -1

 التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية، و

 على صادقلتغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، أنه قد يعتبر صاحب العمل، مالم يحصل على ا  -2

 ).18/1(بموجب أحكام المادة من التأمين الغائها 

 

 :التأمين ضد اصابة االشخاص واالضرار بالممتلكات 3.18

            "Insurance against Injury to Persons and Damage to Property" 

من ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة أو اصابة جسدية أو أي ان يؤ" الفريق المؤمن"يتعين على  - 

باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب (خسارة أو ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية 

، وذلك لما يمكن ان ينتج عن )18/4( أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب احكام المادة -)18/2 احكام المادة

 ".شهادة االداء" نفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدورعمليات الت

يجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة، دون أن يكون  -

واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق عرض المناقصة (، مرات الحدوثهناك حد أقصى لعدد 

 ).طبقفإن احكام هذه المادة ال ت
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ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات الواردة في هذه  -

 ": المادة"

 و ،"كفريق مؤمن" ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول -أ 

  و ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين،-ب

ولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل  ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤ-ج

 ، )18/2: باستثناء األشياء التي تم تأمينها بموجب المادة(مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول ألشغال العقد، 

 : ورغم ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن -د

االشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو عبر أي ارض، وان حق صاحب العمل في ان ينفذ   -1

  ويقوم بإشغال هذه االرض الغراض االشغال الدائمة،

 اللتزامات المقاول بتنفيذ االشغال واصالح أية عيوب اليمكن تفاديهاالضرر الذي يعتبر نتيجة   -2

 فيها، و

لها  الغطاء التأميني ما لم يكن) 17/3(أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة   -3

 . تجارية معقولةمتاحا بشروط

 

 " Insurance for Contractor’s Personnel   "   :التأمين على مستخدمي المقاول 4.18

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واألضرار  -

التي قد تنتج عن اصابة أو مرض أو اعتالل أو )  ومصاريف التقاضيبما فيها أتعاب(والخسائر والنفقات 

 .العاملين لديه من أي المقاول أو يستخدمهوفاة أي شخص 

كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه، باستثناء أن هذا التأمين  -

ي ينتج عن أي فعل أو اهمال من قبل صاحب العمل يمكن أن ال يشمل أي خسائر أو مطالبات الى المدى الذ

 .افرادهأو 

يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ  -

االشغال، اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهم، ولكن يظل 

 ".الفصل"ول مسؤوال عن االلتزام بأحكام هذا المقا
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 FORCE MAJEURE   القوة القاهرة:الفصل التاسع عشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " Definition of Force Majeure: "تعريف القوة القاهرة 1.19

 :يتصف بـ أو ظرف استثنائيأي واقعة " الفصل"في هذا " القوة القاهرة"يعني مصطلح  -

  وانه خارج عن سيطرة أي فريق، -أ

  وابرام العقد، انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل  -ب

 الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه، و  -ج

 . انه ال يعزى بشكل جوهري الى الفريق اآلخر-د

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من أنواع الوقائع أو الظروف االستشنائية  -

 : جميعها) د ج، ب، أ،(التالية، طالما تحققت فيها الشروط المدرجة أعاله 

 الجانب،، أو الغزو، أو افعال االعداء ا)سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(الحرب أو االعمال العدوانية   -1

 التّمرد أو اعمال االرهاب أو الثورة أو العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة، أو الحرب االهلية،  -2

االضطرابات أو المشاغبات أو حركات االخالل بالنظام، أو االضرابات أو الحصار من قبل اشخاص من   -3

 ولين الفرعيين،غير أشخاص المقاول والمستخدمين اآلخرين لدى المقاول والمقا

األعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو االشعاعات االيونية، أو التلوث باالشعاعات النووية، باستثناء ما   -4

 يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه األعتدة أو المتفجرات أو االشعاعات، و

 .ية أو النشاط البركانيكوارث الطبيعة مثل الزالزل أو االعاصير أو العواصف العات  -5

 

 "Notice of Force Majeure:  "االشعار بوجود القوة القاهرة 2.19

اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة قاهرة، ) سيتعذر عليهأو كان ( أحد الفريقين  تعذر علىاذا -

تي تشكل القوة القاهرة، وان فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق اآلخر يعلمه بالواقعة أو الظروف ال

يتعين ان يصدر هذا .  عليه أداؤهامتعذراً) أو سيصبح(يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح 

) أو يفترض فيه انه قد درى(يوماً من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الفريق على دراية ) 14(االشعار خالل 

 .قاهرةبالحادث أو الظرف الذي شكل القوة ال

يعتبر الفريق الذي قام بارسال االشعار معذوراً من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة  -

 .المانعة له من ادائها

، يجب أن ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي فريٍق في "الفصل"وبالرغم من أي حكم آخر في هذا  -

 .خر استحقاقاته بموجب العقدأن يدفع الى الفريق اآل

 

 " Duty to Minimise Delay:  "واجب التقليل من التأخر 3.19

يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل االوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته  -

 .بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة

 .القاهرة اآلخر عند توقف تأثره بالقوةكما يتعين على كل فريق أن يعلم الفريق   -
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 " Consequences of Force Majeure:  "تبعات القوة القاهرة 4.19

 أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال اشعار بشأنها عمال بأحكام  من المقاولمنعاذا  -

ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام المادة أو كلفة /، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و)19/2(المادة 

 :، مستحقاً لما يلي)20/1(

تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجـب أحكام   -أ 

 ، و)8/4(المادة 

يما ف، و)4، 3 ،2، 1 -19/1(الفقــرات اذا كانت الواقعة أو الظرف من النوع الموصوف في أي من  -ب

 . اي كلفة كهذهاستردادفي الدولة، ) 4، 3، 2-19/1(اذا حصل أي من األحداث 

لالتفاق عليها أو إعداد تقديراته ) 3/5( بموجب المادة يباشريتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار أن  -

  .بشأنها

 

 Force Majeure Affecting Sub-Contractor"   :القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي 5.19

اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد أو اتفاقية متعلقة باألشغال العفاٍء نتيجة القوة القاهرة بموجب   -

شروط اضافية أو شروط أوسع من تلك المحددة في هذا الفصل، فان تلك األحداث أو الظروف االضافية أو 

 ."الفصل"اعفاء بموجب أحكام هذا أي  تخوله الاول في حالة عدم أدائه واألوسع للقوة القاهرة ال تعفي المق

 

    انهاء العقد اختياريا، الدفع واالخالء من مسؤولية األداء 6.19

                                                                         "Optional Termination, Payment and Release" 

يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ) 84(داء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة اذا تعذر اال -

يوماً بسبب ) 140( تتجاوز بمجموعها أكثر من متتابعةأو لفترات ) 19/2(ارسال اشعار بشأنها بموجب المادة 

ان يرسل الى الفريق االخر اشعارا نفس القوة القاهرة التي تم ارسال االشعار بشأنها،، فعندها يمكن ألي فريق 

أيام من تاريخ ارسال االشعار، ويتعين على ) 7(وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد . بإنهاء العقد

 ). 16/3(المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عمال بأحـكام المادة 

ة، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها، و اصدار عند انهاء العقد بهذه الصور -

 : شهادة دفع تتضمن ما يلي

  و المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد،-أ 

ول أو تلك التي تعاقد  كلفة التجهيزات اآللية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقا-ب

وضمن (على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات اآللية والمواد ملكا لصاحب العمل 

  وحال تسديده الثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف صاحب العمل،) مسؤوليته

  وكل معقول نتيجة توقعه النجاز االشغال،أو مسؤولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكلفة  أي -ج

أو الى أي مكان ( في بلده مخازنه كلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى -د

 ، و)آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده

 عندال بصورة متفرغة، وذلك  مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغترحيلكلفة -هـ

 .انهاء هذا العقد
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 "Release from Performance under the Law:  "القانون االخالء من مسؤولية األداء بموجب 7.19

بما في ذلك ( أي حادث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين نشأبالرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل، اذا  -

، وجعل وفاء أحد الفريقين أو كليهما بااللتزامات التعاقدية مستحيالً أو )القوة القاهرة ولكن ليست محصورة بها

مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في أداء أي التزام 

 . آخر بموجب العقد

 : رف أو الحادثعندئذ وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق اآلخر بذلك الظ -

 يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص -أ 

 أي اخالل سابق بالعقد، و

 يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب -ب

 . ن العقد قد تم انهاؤه بموجبهاآنفا، كما لو أ) 19/6(احكام المادة 
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 المطالبات والخالفات والتحكيم: الفصل العشرون
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " Contractor’s Claims:  "مطالبات المقاول 1.20

ب أي جأو اية دفعة اضافية بمو/و" مدة االنجاز"د في لحصول على تمدي نفسه مستحقاً لاذا كان المقاول يعتبر -

هذه الشروط، أو لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد، فإنه يتعين عليه ان يرسل الى المهندس  من" مادة"

يتعين ارسال هذا االشعار في اقرب فرصة . اشعارا مبيناً فيه الواقعة أو الظرف الذي ادى الى تكّون المطالبة

يوما من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بتلك الواقعة ) 28(ليا، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ممكنة عم

 . أو الظرف

نه لن يتم تمديد مدة االنجاز، ولن إيوماً تلك، ف) 28(اذا اخفق المقاول في ارسال االشعار خالل فترة الـ -

عتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية، وبذلك ي

 ".المادة" ذلك فانه ينبغي تطبيق االحكام التالية من هذه فيماعداو. فيما يتعلق بتلك المطالبة

كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشعارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل  -

 . عالقة بالواقعة أو الظرف المذكورينالمؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له

مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز ) المحاضر(ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة  -

 دون ان يكون –ويمكن للمهندس . المطالبة، إما في الموقع أو في أي مكان آخر مقبول لدى المهندس

، ان يرصد حفظ "المادة"عد تسلمه ألي اشعار بموجب هذه  ب-مضطرا لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها

ويتعين على المقاول ان يتيح . أو ان يوعز الى المقاول بمواصلة تدوين السجالت المعاصرة/السجالت و

 ). اذا طلب منه ذلك(للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها 

يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ) 42(سل الى المهندس خالل كما ينبغي على المقاول ان ير -

، او خالل أية فترة )أو من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه أن يكون قد درى بها(ادى الى تكون المطالبة 

دة ألسس أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤي

اما اذا كان للواقعة أو الظرف الذي ادى الى تكون . ة االضافية المطالب بهادفعأو ال/المطالبة  وتمديد المدة و

 : المطالبة مفعول مستمر، فإنه

  تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقديمها مطالبةً مرحلية؛-أ 

            األخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية -ب

 أو المبلغ المطالب به، وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة، و/المتراكم و

يوما من بعد تاريخ انتهاء االثار الناجمة عن الواقعة ) 28( على المقاول ان يرسل مطالبته النهائية خالل -ج

 .رف، أو خالل أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندسالظ أو

يوما من تاريخ تسلمه مطالبة ما، أو أي تفاصيل اخرى مؤيدة  لمطالبة ) 42(يتعين على المهندس، خالل  -

 أن يقيم المطالبة ويرد عليها اما – أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول –سابقة 

 .بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضاً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضروريةمع  أو عدم الموافقة ،موافقةبال

 .ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزماً بتقديم رّده على أسس المطالبة خالل تلك الفترة

عقولة يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة امكن اثبات استحقاقها بصورة م -

وما لم، والى  أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة . بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة
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االدعاء لكامل المطالبة، فإن استحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الجزء من المطالبة الذي تمكن 

 .من أن يثبت صحة ادعائه بشأنه

، ان يباشر باالتفاق، أو أن يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة )3/5(م المادة يتعين على المهندس، عمال بأحكا -

 : بخصوص

 أو/، و)8/4(  عمال بأحكـام المــادة) سواء قبل أو بعد انقضائها(أي تمــديد في مدة االنجاز ) 1(

  .مما يستحق للمقاول بموجب أحكام العقد) ان وجدت(الدفعة االضافية ) 2(

أخرى قد تنطبق على المطالبة، واذا لم يلتزم " مادة"اضافة لتلك الواردة في أي " المادة"ات هذه تعتبر متطلب     

أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن يؤخذ في االعتبار مدى " مادة"او أية " المادة"المقاول بأحكام هذه 

أو أية /و" مدة االنجاز"ي تمديد في  المناسب للمطالبة عند تقدير أالتقصيأثر هذا االخفاق على ) ان وجد(

 ".المادة"دفعة اضافية بصورة مالئمة، اال اذا كانت المطالبة قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه 

 

   ): المجلس(تعيين مجلس فض الخالفات  2.20

                          "Appointment of the Dispute Adjudication Board(DAB)" 

ويتعين على الفريقين ان ). 20/4(اعماال الحكام المادة " مجلس فّض الخالفات"تم فّض الخالفات من قبل ي -

 .ضمن التاريخ المحدد في ملحق عرض المناقصةيقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة 

أشخاص من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، من " المجلس"يتكون  -

ولم يتم االتفاق من قبل الفريقين " االعضاء"واذا لم يكن قد تم تحديد عدد ). األعضاء(ذوي تأهيل مناسب 

 .على ذلك، فان العدد يعتبر ثالثة

يتكون من ثالثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق " المجلس"اذا كان  -

ريقان بالتشاور مع العضوين المعينين لالتفاق على العضو الثالث والذي يتم االخر عليه، ومن ثم يقوم الف

 .تعيينه رئيسا للمجلس

 مشاراً اليها في العقد، فانه يتم اختيار أسماء األعضاء  مرشحينأعضاء مجلسعلى أنه اذا كانت هنالك قائمة  -

غب في قبول التعيين كعضو في من بين األسماء الواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير را

 .المجلس

أو كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث ) الَحكَم(تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد  -

المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع " باتفاقية فض الخالفات"يشار الى الشروط العامة المتعلقة 

 . يها فيما بينهمادخال اية تعديالت يتفق عل

فإنه باستشارته، " المجلس"ومكافأة أي خبير آخر يقوم  الحكم أو كل من األعضاء الثالثةاما بالنسبة لمكافآت  -

، كما يتعين على الفريقين ان يدفعا "االعضاء"يجب تحديدها فيما بين الفريقين عند االتفاق على شروط تعيين 

 .تلك المكافآت مناصفةً

البداء الرأي " المجلس" أن يحيال أي أمٍر الى -اذا تم االتفاق بينهما في أي وقت–قين مجتمعين بامكان الفري -

 .في أي أمر اال بموافقة الفريق اآلخر" المجلس"حوله، لكنه ال يحق ألي فريق أن يستشير 

 

 

 



 87 

 

 وبتأهيل مناسب فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء، واذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت -

 وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فإن.لعضو او اكثر من اعضاء المجلس  ) أو ان يكونوا مستعدين للبدل(

يصبح نافذا في حالة استنكاف أي عضو عن العمل أو انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب التعيين 

 .العجز أو الوفاة، أو بسبب االستقالة أو انهاء التعيين

 تعيين العضو البديل باتباع نفس اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يكن قد تم تعيين البديل، فانه يجب -

االجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو االصيل، من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب احكام 

 ".المادة"هذه 

، وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين   -

بما في ذلك كل " (المجلس" الفريقين، فان مدة تعيين من قبلومالم يتم االتفاق على خالف ذلك . باالنفراد

 .من الشروط العامة نافذاً) 14/12(المنوه عنه في المادة " اقرار المخالصة"عندما يصبح تنتهي ) عضو فيه

 

 ":المجلس"على تعيين االخفاق في االتفاق  3.20
                   Failure to Agree Dispute Adjudication Board 

 :اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديدا -

لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفرد في الموعد المحّدد ضمن الفقرة األولى من المادة   -أ 

  أو،)20/2(

يتكون من " المجلس" اذا كان) للموافقة عليه من قبل الفريق اآلخر(ية عضو ما  اخفق أي فريق في تسم-ب

  أوثالثة اعضاء في الموعد المذكور أعاله،

 في الموعد المذكور أعاله، أو) رئيس المجلس( لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث -ج

ما من انتهاء مهمة العضو المنفرد يو) 42(  لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة -د

الوفاة أو العجز عن اداء المهام أو استنكافه أو بسبب للمجلس، او احد االعضاء الثالثة للمجلس، بسبب 

 بسبب االستقالة أو انهاء التعيين،

 بناًء على طلب أي من الفريقين أو –فعندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في الشروط الخاصة  -

ويكون هذا التعيين نهائيا .  بتعيين عضو المجلس هذا–هما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين كلي

 . كما يتعين على الفريقين ان يدفعا مكافأة الجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة،وباتا

 المجلس(اتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخالفات  4.20

                                    "Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision" 

تنفيذ االشغال، بما في ذلك أي  العقد أوفيما يتصل أو ينشأ عن اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين،  -

 ألي فريقيمكن من قبل المهندس، فانه تحديد قيمة خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او 

لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، مع ارسال نسختين من ذلك االشعار الى " المجلس"احالة الخالف خطيا الى 

 ". المادة"الفريق اآلخر والمهندس، وعلىان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقا الحكام  هذه 
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د تسلم اشعار احالة الخالف اليه وفقا مكونا من ثالثة اعضاء، فإن المجلس يعتبر انه ق" المجلس"وإذا كان  -

 . رئيس المجلس مثل هذا االشعار فيهبالتاريخ الذي يتسلم" المادة"الحكام هذه 

يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية بدون تواٍن، وأن يوفرا امكانية الدخول الى  -

لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك " مجلسال" يطلبه مما قدالموقع والتسهيالت المناسبة 

 .الخالف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم

 أو خالل ،يوما من تاريخ تسلمه اشعار احالة الخالف إليه) 84(خالل مدة ال تتجاوز " المجلس"يتعين على  -

 ويشترط في هذا القرار ان . قراره بشأنهأية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان، ان يتخذ

ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين ". المادة"يكون معلال، وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمال باحكام هذه 

مراجعته بطريقة التسوية الودّية أو من خالل اجراءات ) أو الى حين أن تتم(ويتعين عليهما تنفيذه اال اذا تمت 

 أو انهائه، فانه يتعين على المقاول نقضه سيرد الحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو التحكيم كما

 . في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ األشغال وفقاً ألحكام العقد

يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، ان يرسل ) 28(، فعليه خالل "المجلس"اذا لم يرتض أي فريق بقرار  -

)  84(من اصدار قراره خالل فترة الـ " المجلس"اذا لم يتمكن و. للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاهاشعارا 

من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه، عندئذ يجوز ألي فريق ) أو حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك(يوما 

 .بعدم رضاهخر م الفريق اآليوما المنقضية، ان يعل) 84(يوما التالية لفترة الـ ) 28(خالل فترة الـ 

في أي من هاتين الحالتين، يتعين بيان موضوع الخالف واسباب عدم الرضى في ذلك االشعار، وكذلك  -

فإنه ) 20/8 و20/7(وباستثناء ما يرد تاليا في المادتين ". المادة"التنويه انه قد تم اصداره بموجب احكام هذه 

لتحكيم حول الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على ال يجوز ألي فريق المباشرة بإجراءات ا

 ".المادة"النحو المحدد في هذه 

 الفريقين، ولم يرد اليه أي اشعار بعدم بأي امر مختلف عليه بينباصدار قراره المتعلق " المجلس"اما اذا قام  -

يصبح نهائيا " المجلس"فإن قرار يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، ) 28(الرضى من قبل أي فريق خالل 

 .وملزما لكال الفريقين

 

 " Amicable Settlement ":التسوية الودية 5.20

اعاله، فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخـالف         ) 20/4(اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماال للمادة         -

خالف ذلـك، فإنـه يجـوز البـدء         وما لم يتفق الفريقان على      . بشكل ودي قبل المباشرة بإجراءات التحكيم     

بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ ارسال االشعار بعدم الرضى، حتى لو لـم                  

 .تتم محاولة تسوية الخالف بينهما وديا
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 "  Arbitration ":التحكيم 6.20

بشأنه، مما لم يصبح ) ان وجد" (ـسالمجل"ما لم يكن قد تمت تسـوية الخالف وديـاً، فإن أي خالف حول قرار 

 :وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فانه. ]∗بواسطة التحكيم الدولي [نهائياً وملزماً، تتم تسويته 

  ةارة الدوليـغرفة التج قواعد التحكيم الصادرة عن[تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب   - ا

نة من ثالثة اعضاء يعينون بموجب  قواعد التحكيم تتم تسوية الخالف من قبل هيئة  تحكيم مكو  -ب 

 المذكورة، و

 ).1/4(تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة   -ج

 شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو اراء أو ة أيوتنقيحمراجعة لكشف وتتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة ل -

ن مجلس فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف، علما بأنه ال  صدر عن المهندس، وأي قرار صادر عقييمت

شئ يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لالدالء بشهادته أو تقديم أدلة في أي 

 . امر متعلق بالخالف

 التي حجج الكما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو -

قبل اتخاذ قراره، أو األسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى، كما يعتبر أي " المجلس"ها امام طرحسبق 

 .بّينة مقبولة في التحكيم" للمجلس"قرار 

يجوز المباشرة بالتحكيم قبل أو بعد انجاز االشغال، ويجب أن ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو  -

 .اذا ما تمت المباشرة باجراءات التحكيم أثناء تنفيذ األشغال" لسالمج"المهندس أو 

 
   ":المجلس"عدم االمتثال لقرار  7.20

   "Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision" 

 : في حالة أنه -

  و،)20/4( لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة -أ 

 نهائيا وملزما، و) ان وجد(المتعلق بالخالف المنظور " المجلس" اصبح قرار -ب

  اخفق أي فريق في االمتثال لهذا القرار، -ج

 ان يحيل موضوع عدم -بدون االجحاف بأي حقوق أخرى قد تكون له–عندئذ، يمكن للفريق االخر  -

) 20/4(هذه الحالة، ال تطبق احكام المادتين ، وفي مثل )20/6(االمتثال هذا الى التحكيم بموجب المادة 

 .المتعلقة بالتسوية الودية) 20/5(المتعلقة بقرار المجلس و 
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 ):المجلس(انقضاء فترة تعيين  8.20

                  "Expiry of the Dispute Adjudication Board’s Appointment" 

 مما هو ناشىء عنه أوعن تنفيذ االشغال، ولم يكن هنالك اذا نشأ أي خالف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو -

 :سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه، أو لغير ذلك من االسباب، فإنه" لمجلس فّض الخالفات"وجود 

 المتعلقة بالتسوية الودية، و) 20/5(المتعلقة بقرار المجلس، وال المادة ) 20/4( ال يتم تطبيق المادة -أ 

 ).20/6 (خالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة يمكن ان يحال ال-ب
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