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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 

الى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى، ما لـم   لها أدناه، كما أن الكلمات التي تشير

  :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 القبول مدرجة) ن وجدتا(وثائق أخرى  ةوأي ،والجداول
  " Contract Agreement : " اتفاقية العقد 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  ة، شامال ألييعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة

واذا لم يتم إصدار كتاب القبول، فإن مصطلح كتاب القبـول  . االتفاق عليها بين الفريقين، ويقومان بتوقيعها

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

  .الذي وقعه المقاول وقدمه الى صاحب العمل
  "  Specifications :  "المواصفات 5.1.1.1.

واي تعديالت عليها او المواصفات والتي تحدد مواصفات االشغال المشمولة في العقد تعني الوثيقة المسماة 

  .فات اليها تتم وفقا الحكام العقداضا

  "  Drawings : " مخططاتال 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.

داول كما استكملها المقاول وقدمها مع كتاب عرض المناقصة، وتضم الى وثائق الجعني 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.
  . ئق أخرى معه، كما يشملها العقدتعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمه من وثا

  "  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

  ."الجداول"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 خلفاوة يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقص
  " 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.

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

عرض المناقصة بهذه الصفة، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت 

  ).3/4(آلخر، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للمادة 
  "Contractor’s Representative : " ممثل المقاول 5.2.1.1.

) 4/3(أو من يعينه من وقت آلخر بموجب المادة  يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد،

  .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 

بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب  العمل، وكذلك أيا من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل

  .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 

  .تنفيذ االشغال جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي، واالشخاص االخرين الذين يساعدون المقاول في
  "   Subcontractor : " المقاول الفرعي  8.2.1.1.

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

 .االشغال، والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء
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    "DAB : " مجلس فض الخالفات 9.2.1.1.
ون بهذه الصفة في العقد، أو أي اشخاص اخرين يتم تعيينهم يعني الشخص أو االشخاص الثالثة الذين يسم

  .من هذه الشروط) 20/3(أو المادة ) 20/2(بموجب احكام المادة 
  " .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 : "لتاريخ االساسيا  1.3.1.1.

  .يوما) 28(يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ 
  " 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 ) حسب واقع الحال(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.

ك االختبارات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الفريقين، أو التي تطلب كتغيير، تعني تل

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.

  ".الفصل العاشر"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(قسم منها  الخاصة، بعد ان يتم تسلم االشغال أو أي
  "Defects Notification Period: "فترة االشعار باصالح العيوب  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 

محسوبة من تاريخ انجاز االشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة تسلم االشغال المشار ) 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 : " ماليو  9.3.1.1.

  .يوما) 365(يعني يوما شمسيا، والسنة تعني 
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  "  Money And Payments : " المبالغ والدفعات  4.1.1

  "Accepted Contract Amount  : "قبولة العقد المقيمة   1.4.1.1.
 .مقابل تنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها" كتاب القبول"تعني قيمة العقد كما تم قبولها في 

  " Contract Price: " ة العقدقيم 2.4.1.1.
  .وفقا الحكام العقدتتم وتشمل أي تعديالت عليها ) 14/1(تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة 

  "  Cost: "الكلفة  3.4.1.1.

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

  .يماثلها، ولكنها ال تشمل الربح في ذلك النفقات االدارية وما
  "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 : " يةالعملة االجنب  6.4.1.1.

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

  .يتم تنفيذ االشغال فيها التيتعني 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.

بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من االشغال أو لتزويد يتم تحديده ) ان وجد(عني أي مبلغ ي

  ).13/5(مواد أو تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب المادة 
  "Retention Money : " المحتجزات 11.4.1.1.

والتي يقوم برّدها ) 14/3(بموجب المادة عن الدفع تعني 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 عني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كي

 ".عشر
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    "Works and Goods : " االشغال واللوازم 5.1.1
  " Contractor’s Equipment : "معدات المقاول  1.5.1.1.

وغيرها من االشياء الالزمة لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح تعني جميع األجهزة والمكنات والعربات 

وال التجهيزات ) إن وجدت(أية عيوب فيها، ولكنها ال تشمل االشغال المؤقتة  وال معدات صاحب العمل 

  .اآللية أو المواد أو االشياء االخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من االشغال الدائمة
  "Goods : " اللوازم  2.5.1.1.

 .عني معدات المقاول والمواد والتجهيزات اآللية واالشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسبت
  "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.

  .ال الدائمةتعني االجهزة والمكنات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من االشغ
  " Section : "قسم  6.5.1.1.

  ).إن وجد(عني أي قسم من االشغال يتم النص عليه في ملحق عرض المناقصة كقسم من االشغال 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 

  . لدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيهااالشغال ا
  "Works : " االشغال  8.5.1.1.

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

  

  "  Other Definitions : " تعاريف أخرى 6.1.1
  "Contractor’s Documents : " وثائق المقاول 1.6.1.1.

دلة والمجسمات وغيرها من الوثائق ذات تعني المذكرات الحسابية وبرامج الحاسوب والمخططات واال

  .التي يقدمها المقاول بموجب العقد) 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.

 لغرض استعمالها من قبل التي يقدمها صاحب العمل) إن وجدت(زة والمكنات والعربات تعني االجه

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.

  ".التاسع عشرالفصل "كما هي معرفة في 
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  "  Laws : " القوانين 5.6.1.1.

سلطة  ةتعني جميع التشريعات واالنظمة وغيرها من القوانين الوطنية، وكذلك االنظمة الصادرة عن أي

  .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.

 ةعني االماكن التي سيتم تنفيـذ االشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيزات اآللية والمواد فيها، وكذلك أيت

  .اماكن أخرى ينص العقد تحديدا على اعتبارها جزءا من الموقع
  "Unforeseeable : " غير المنظور  8.6.1.1.

  .ريخ ايداع عرض المناقصةعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة معقولة بتاي
  "Variation : " ]االمر التغييري[التغيير   9.6.1.1.

الفصل الثالث "الموافقة عليه كتغيير بموجب احكام و له يعني 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 

الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً  -ب

  .الى المفرد

يشترط أن تكون تلك الموافقة مسجلة " اتفاق"أو " موافق عليه"أو " يوافق"االحكام التي تتضمن كلمة  -ج

  .كتابيا

تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة االلكترونية بحيث "  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
ذه الشروط على اعطاء أو اصدار أي موافقات أو شهادات أو قبول، أو تقديرات أو حيثما تنص ه

  : 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 

  نص عليه في ملحق عرض المناقصة، وبواسطة شخص ما أو منقولة الكترونيا حسبما ي

أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في ملحق عرض المناقصة، ومع   -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

  .الذي صدر منه الطلب
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القبول أو تأخير اصدارها  التقديرات أو ال يجوز االمتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو

الى دون مبرر معقول، كما أنه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا االشعار الى الفريق االخر أو 

 .المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة

  

  "  Law and Language : " القانون واللغة  .4..1
  .كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة) أو أي سلطة أخرى(يكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة 

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

  .تعتبر اللغة المعتمدة 

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
ر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، على أنه لغايات تفسير العقد تكون تعتب

  :  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

  ، مواصفاتال -6

  ، مخططاتال -7

  .، وأية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقدالجداول -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
يوما من بعد تسلم المقاول لكتاب القبول، اال اذا اتفـق  ) 28(فريقين ابرام اتفاقية العقد خالل يتعين على ال

  . وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة. الفريقان على غير ذلك

ـ ) ان وجدت(كما يتعين على صاحب العمل ان يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة  د التي ق

 .   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 اوللفريق اآلخر المسبقة، أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة ا -أ 

  التقدير في هذا الشأن، و

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. حت عناية صاحب العملت المواصفات والمخططاتتحفظ 

ويتحمـل المقـاول نفقـات     تزويد المقاول بنسختين من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها الحقـاً، 

  .استصدار أي نسخ اضافية منها

. صاحب العمل فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول مالم وحتى يتم تسلمها من قبل" وثائق المقاول"أما 

نسخ مـن كـل مـن    ) 6( المقاول أن يقدم للمهندسومالم 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  . غيرها مـن االتصـاالت المتعلقـة بالعقـد    والتغييرات، ووالمخططات، ، )دتجان و(المقاول 

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

اذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أيٍ من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها فـي  

  .م الفريق االخر فورا عن مثل هذا الخطأ أو العيبتنفيذ االشغال، فإنه يتعين على هذا الفريق اعال

  

  " Delayed Drawings or Instructions": تأخر اصدار المخططات أو التعليمات  .9..1
اشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ األشـغال الـى التـأخير أو     يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس

أو تعليمات خالل فترة محددة، على ان تكون تلك الفتـرة  االعاقة اذا لم يقم المهندس بتزويده بمخططات 

معقولة، شريطة أن يتضمن هذا االشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية واالسباب الداعيـة  

  .الصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على تأخر اصدارها من اعاقة للعمل أو تاخيره

أو أي كلفة بسبب اخفاق المهندس في اصدار اية مخططـات او تعليمـات   /ر واذا تكبد المقاول أي تأخي

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(
 
 
  

اذا كان االنجاز قد تاخر او سوف يتاخر وذلك بموجب 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 اآلخر عارـاالش اكما يتعين على المهندس بعد استالمه لمثل هذ       ، )3/5( ادةــ

  .هاباالتفاق على تلك االمور أو اعداد تقديراته بشأن
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اال أنه اذا كان تأخر المهندس في اصدار التعليمات ناتجاً عن خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما فـي  

يد في ذلك أي خطأ او تاخر في اصدار وثائق المقاول ، فانه في مثل هذه الحالة، ال يحق للمقاول أي تمد

 . مدة االنجاز او تعويض عن أي كلفة او ربح 

  

   " Employer’s Use of Contractor’s Documents :صاحب العمل لوثائق المقاول خداماست  .10..1
" بوثائق المقـاول "وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق  النشرفي العالقة بين الفريقين، يحتفظ المقاول بحق 

  ).أو تم اعدادها لصالحه(ها والتصاميم التي قام هو بإعداد

الستنساخ  حقا كامال غير منقوصيعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل 

  : أو التداول بوثائق المقاول، بما في ذلك ادخال التعديالت عليها، وهذا الحقاستخدام أو 

، شغيل اجزاء االشغال ذات العالقة، أيهما أطوليعتبر مطبقا خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لت  -أ

  و 

والتـداول بوثـائق   خدام يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واسـت  -ب

  و المقاول لغاية انجاز االشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وهدمها،

وبرمجياتها، بواسطة أي جهاز حاسوب فـي   ذات الطابع الحاسوبيالمقاول وثائق خدام يسمح باست  -ج

الموقع أو أي أماكن أخرى يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أي أجهزة حاسوب يكون المقاول قد 

  .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  وثائقن التداول بوثائق المقاول وغيرها م

 ".المادة"المقاول، ألغراض غير تلك المسموح بها بموجب أحكام هذه 

  

 " Contractor’s Use of Employer’s Documents  :استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل .11..1
حقوق الملكية الفكرية األخـرى لكـل مـن    و النشرفي العالقة بين الفريقين، يحتفظ صاحب العمل بحق 

  ).أو التي تم اعدادها لصالحه(المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل 

وما لـم  . يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد

 يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فإنه ال

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

  "  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 : " التقيد بالقوانين .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(حصل  تعين على صاحب العمل أن يكون قدي  -أ 

تراخيص أخرى تم تحديدها فـي   ةالتخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة باالشغال الدائمة، وأي
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ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة اخفـاق   المواصفات

  ، وذلكالقيام بصاحب العمل في 

عين على المقاول أن يقوم بإرسال االشعارات، وتسديد الرسوم والضـرائب، والحصـول علـى    يت  -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 ،ولين بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقديعتبر هؤالء االشخاص مسؤ . أ  

 االئتالف ، وبحيث يكون قائداالئتالف أن يقوم هؤالء األشخاص بابالغ صاحب العمل عن اسم قائد.  ب

  و، هؤالء األشخاص وكل منله سلطة الزام المقاول 

  . ي بدون الموافقة المسبقة من صاحب العملأو كيانه القانون االئتالف أن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين .ج
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   THE EMPLOYER     صاحب العمل  :نيالفصل الثا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    " Right of Access to the Site : "عـالموقالى  الدخـولحق    1.2
جزاء الموقع، وتمكينه من حيازتها، فـي  ل الى جميع أدخويتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق ال

ال يخص بهـا  يمكن أن المحددة في ملحق عرض المناقصة، إال أن حق الدخول والحيازة ) 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   

صول، فإنه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في تجهيزات آلية أو طريق و

  .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   

اول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسـير  المق

  ).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

ك الوقت، فعلى المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعـاة  خالل ذل

  : ، 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 

  .مش ربح معقول، الضافتهما الى قيمة العقدأي كلفة مع ها  -ب

) 3/5(ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا االشعار أن يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب المادة 

  .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"المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في تقديم 

  .تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح
  

   "Permits, Licenses or Approvals  : "أو الموافقات التراخيصالتصاريح أو   2.2
بخصوص ) عند طلبه(بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول ) اذا كان في وضع يمكنه من ذلك( يقوم صاحب العمل

  : ما يلي

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

  :البلدأو الموافقات المطلوبة بموجب قوانين  التراخيصطلبات المقاول للحصول على التصاريح أو   -ب

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

  و اللوازم، بما في ذلك التخليص الجمركي،األجهزة ولتوريد  -2

  .لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع -3
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  " Employer’s Personnel  : "صاحب العمل أفراد  3.2
(  فـي الموقـع   معـه مي المقاولين اآلخـرين العـاملين   ه ومستخدأفراديكون 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 البنبتوفير اجراءات السالمة كما هي مطلوبة  ونلتزمي )لإللتزام  ( -ب أ، ب، (ـود ـ

  ).4/18(ت حماية البيئة بموجب المادة ، وباجراءا)4/8(من المادة ) ج

  

   Employer’s Financial Arrangements : الترتيبات المالية لصاحب العمل  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(ية دفع قيمة العقد قد قام بعمل الترتيبات المالية الالزمة لتوفير انسياب

  ".الفصل الرابع عشر"

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
دفعة ما، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من  أن له حقا في تلقيصاحب العمل يعتبر  اذا كان

ين عليه، أو على ـالح العيوب، فإنه يتعـديد لفترة االشعار باصـأو أي تم/االسباب المتعلقة بالعقد، و

اشعارات  ةنه أن يرسل أيورغم ذلك فانه غير مطلوب م. ار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيلـالمهندس، إشع

، أو مقابل )4/19(ادة ـوجب المـتحقة له بخصوص استهالك الماء والكهرباء والغاز بمـتتعلق بالمبالغ المس

  .، أو مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول)4/20(المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعماال للمادة 

دراية بالواقعة أو  عمليا بعد ان يصبح صاحب العمل على ينبغي ارسال االشعار في أقرب وقت ممكن

فانه " بإصالح العيوب فترة االشعار"، اما اإلشعار بتمديد اتالظروف التي ادت الى نشوء مثل هذه المطالب

  . يجب اصداره قبل انقضائها

صاحب ء صحة ادعا العقد أو األسس األخرى للمطالبة، وأن تتضمن اثبات" مادة"يتعين ان تحدد هذه التفاصيل 

ويتعين على المهندس في مثل . بموجب العقدأن له حقا فيها التمديد التي يعتبر  اتأو فتر/و بتلك المبالغالعمل 

  : لالتفاق عليها أو اعداد التقديرات لما يلي) 3/5(بموجب احكام المادة  اتهذه الحالة أن يدرس تلك المطالب

  أو/و المقاول له، االعمل ليدفعهستحق لصاحب ت) تان وجد(لغ امب ةأي) 1(

  ). 11/13(لفترة االشعار بإصالح العيوب، عمال بأحكام المادة ) ان وجد(أي تمديد ) 2(

اال أن صاحب العمل ال يعتبـر مخـوالً   . في قيمة العقد وشهادات الدفع ياتكخصم الغ يمكن تضمينهاالمب ههذ

 وفقـا ، لغير ذلك ضد المقاولة مطالببدفع، أو التقّدم أو خصم أي مبلغ تم تصديقه في شهادة باجراء المقاصة 

  ."المادة"حكام هذه أل



  22 

  

  THE ENGINEER     المهندس     :الفصل الثالث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Engineer’s Duties and Authority  " :وصالحية المهندس واجبات 1.3
ويجب أن يكون مستخدمو المهندس . للقيام بالواجبات المحددة له في العقد" المهندس"تعيين يقوم صاحب العمل ب 

ليس للمهندس صالحية في  .من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين الداء مثل هذه الواجبات

  .تعديل احكام العقد

. تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورةالمنوطة به تحديدا في العقد، أو  اتللمهندس ممارسة الصالحي

، فإن مثل هذه ماوإذا كان مطلوباً من المهندس ان يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية 

ويتعهد صاحب العمل بأن ال يفرض على المهندس أية قيود . المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة

  .، اإل إذا تم ذلك بموافقة من المقاوليتهبخصوص ممارسته لصالح اضافية

 فانهموافقة صاحب العمل، الحصول على تتطلب ما  وفي كل االحوال، فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحية 

  .تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمللغايات هذا العقد 

  : باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط

في العقد، أو كانت صراحة بأداء واجباته أو ممارسة صالحيته، سواء نص عليها لمهندس اعندما 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

أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أي تعليمـات أو اشـعار، أو    مصادقةأي  ان   -ج

ال ) بما في ذلك اغفال عـدم الموافقـة  ( من قبل المهندس مماثل أي تصرفأو طلب اختبار، أو  ،اقتراح

خطـاء أو  عـن اال  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  التفويض 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 . ذلكوال يعتبر مثل هذا االجراء نافذا اال بعد تسلم الفريقين اشعارات ب ،التفويض أو االلغاء خطياً

  .، اال اذا وافق الفريقان على مثل هذا التفويض)3/5(للمهندس تفويض صالحيته بإعداد التقديرات إعماال للمادة 

يشترط في هؤالء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية الالئقة، ومؤهلين ألداء واجباتهم والقيـام بالصـالحية   

  .من العقد) 1/4(استعمال لغة االتصال المحددة في المادة المنوطة بهم، وأن يكونوا متمرسين ب

تفويضهم بصـالحية مـا، أن يصـدروا    اسناد واجبات اليهم أو يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم 

ـ تو. يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة لهم بالتفويضالى المقاول، وأن التعليمات  أو  مصـادقة  ةعتبر أي

أو طلب أو اختبار، أو  ،أو اشعار، أو اقتراح ،أو فحص أو تفتيش أو اصدار تعليمات موافقةة أو تدقيق أو شهاد

  : ورغم ذلكعن المهندس،  ةصادر اوكأنه -ضمن حدود تفويضه-القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم 
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المصادقة واد ال يعني إن أي اخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مف  -أ  

، وبالتالي فانه ال يحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك األعمال أو التجهيزات اآلليـة أو  عليها

  ،المواد

اذا اعترض المقاول على أي تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فإنه يجوز للمقاول أن يحيـل    -ب

  .، دون توانٍ، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونهاالموضوع الى المهندس، الذي ينبغي عليه

  

  "   Instructions of the Engineer : "تعليمات المهندس 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

من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسـميا بموجـب احكـام هـذا     اال تلقى المقاول التعليمات يال 

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    ليه من المهندس أويتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدرا

   ،التعليمات يجب اصدارها خطيا وكلما كان ذلك عملياً فان. بالعقد

  :اما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض

  باصدار أمر شفوي،   -أ

ـ ) أو من ينوب عنه(وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول  -ب ن تـاريخ  بخصوص االمر الشفوي خالل يومي عمل م

  صدورها،

أو اصدار تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ تسـلمه اشـعار   /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(اذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن 

وليس لصاحب العمل . أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل

ل اذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه، على أن يقوم المقاول بإشـعار صـاحب   أن يقوم بتعيين المهندس البدي

  .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   . فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جّدي للتوصل الى اتفاق

التوصل الى اتفاق، فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب احكام العقـد، آخـذا فـي    

  .االعتبار كل الظروف ذات العالقة

ويتعين . فريقين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيالت المؤيدةثم يقوم المهندس بإشعار كل من ال

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 

  . لمهندس، وأن يصلح أية عيوب فيهاالعقد ووفقا لتعليمات ا

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

واللوازم والمستهلكات وغيرها من االشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب 

  .يم والتنفيذ وانجاز االشغال واصالح أية عيوب فيهامنه الداء مهام التصم

، وباستثناء يعتبر المقاول مسؤوال عن كفاية واستقرار وسالمة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب االنشاء

  :ما هو منصوص عليه في العقد، فان المقاول

ي بند من التجهيزات اآللية والمواد ، واالشغال المؤقتة وتصميم أ"وثائق المقاول"يعتبر مسؤوالً عن جميع  -1

  ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد، و

  . 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 

وال يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هـذه الترتيبـات أو   . يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال التي

  .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

  :وط الخاصةذلك في الشر

لهذا الجزء مـن االشـغال وفقـاً لالجـراءات     " وثائق المقاول"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

شتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها الضافتها الـى المخططـات   وأن ت) 1/4(المحددة في المادة 

  بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين؛ و

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  -قبل مباشرة اجراء االختبارات عند االنجاز–يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس    -د

وبشكل مفصل، حتى يـتمكن صـاحب   ، ، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب العقد"كما تم تنفيذه"

جزء من االشغال، أنه قد تم العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه وال يعتبرهذا ال

  .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 

العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة، واذا لم يكن قد تم تحديد المبلغ في ذلك الملحق فعندها ال تطبـق  

  ".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

موافق عليهما من قبل صاحب العمـل،  ) أو سلطة أخرى(ومن دولة كيان يكون الضمان صادرا عن  ينبغي أن

  .وأن يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة، أو بصيغة أخرى يوافق عليها صاحب العمل

شغال وينجزهـا  يتعين على المقاول ان يتأكد من أن يظل ضمان األداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول اال

لـن يكـون   لمقـاول  أن اأما اذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه، وتبين . ويصلح أية عيوب فيها

يوما، فإنه يتعين عليه أن يقـوم  ) 28(بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بـ " شهادة االداء"مخوال بتسلم 

  .ح أية عيوب فيهابتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز االشغال واصال

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 

  ، أول أن يطالب بالقيمة الكاملة لضمان األداءلصاحب العم

له، سواء كان ذلك بناء علـى موافقـة مـن     اخفاق المقاول في أن يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق -ب

) 42(، وذلك خـالل  "الفصل العشرين"، أو بموجب احكام )2/5(المقاول أو كما تم تقديره بموجب المادة 

  أواعداد التقديرات، يوما من تاريخ هذه الموافقة أو 

يوما من بعد تسلمه اشعار صاحب العمل المتضـمن  ) 42(ما خالل  يعالج تقصيرااخفاق 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 (يتعين على صاحب العمل أن يعوض المقاول ويقيه من جميع األضرار والخسائر والنفقات 

الضمان، وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه  خصوصمما قد ينتج عن مطالبة صاحب العمل ب) ونفقات التقاضي

  .صاحب العمل أنه غير محق في مطالبته

  .يوما من تاريخ تسلمه لشهادة االداء) 21(ن األداء الى المقاول خالل يتعين على صاحب العمل أن يعيد ضما

  "  Contractor’s Representative  : "ممثل المقاول   3.4

وأن يعطيه كامل الصالحية الضـرورية للنيابـة عنـه بموجـب     " ممثل المقاول"ينبغي على المقاول أن يعين 

  .العقدمقتضيات 

أن يقدم الى  -قبل تاريخ المباشرة-اول في العقد، فإنه يتعين على المقاول وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المق

ـ  . المهندس، للحصول على موافقته، اسم ومؤهالت الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل لـه  م ـواذا لـم تت

فإنه  الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من قبل المهندس، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول،

  .ص آخر يكون مناسباً لهذا التعيينخيتعين 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

اشـغال المقـاول، واذا مـا تطلبـت      على تنفيذ يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة للمناظرة

الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع أثناء تنفيذ األشغال، فإنه يتعين على المقاول أن يسمي بديال مناسباً 

  .بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك
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يجوز لممثل المقـاول أن  ) 3/3(للمادة  عماال ِإيتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، 

الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفـويض فـي أي وقـت    أو صالحيته ته أو مهامه سلطايفوض بعض 

ولكن مثل هذا التفويض أو االلغاء ال يعتبر نافذا اال اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقاً . الحق

الصـالحية  والسلطة أو المهـام أو  اسم مثل هذا الشخص المفّوض ومؤهالته موقعاً من ممثل المقاول يتضمن 

  .أو التي تم إلغاؤها التي فّوض بها

يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤالء األشخاص متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة بموجب المادة 

)1/4.(  

  
  "  Subcontractors  : "المقاولون الفرعيون  4.4

  .ينفرعي ينول أن يلزم االشغال بكاملها الى مقاولال يحق للمقا

اء أي مقاول فرعي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك االفعـال  طال واخععتبر المقاول مسؤوال عن افي

  :أو االخطاء صادرة عن المقاول نفسه، ومالم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه

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

  ؛ ولمباشرة عمل أي مقاول فرعي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع

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 

ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفرعية الى صاحب العمل، ، بالطلب الى المقاول) التاريخقبل هذا (المهندس 

وفي مثل هذه الحالة ال يعتبر المقاول مسؤوالً امام صاحب العمل عـن  . فانه يتعين على المقاول أن يقوم بذلك

على غيـر ذلـك فـي كتـاب      أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد أن تصبح عملية التنازل نافذة، ما لم ينص

  .التنازل

  " Co-operation  ": التعاون  6.4

يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهنـدس، أن يقـدم التسـهيالت    

  :المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل

  و صاحب العمل، افراد  -أ

  و أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل،  -ب

  عامة مشكلة قانونيا،  اتأية سلط لعاملين لدىا  -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

يتطلبها هؤالء المستخدمون أو المقاولون اآلخرون يمكن أن تشمل استعمال ان مثل هذه الخدمات التي . 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  

، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثـائق فـي   "وثائق المقاول"بموجب  دخولق أو ح

  .الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات

  " Setting Out  : "تثبيت االبعاد    7.4

عيـة  يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقـاط االصـلية واالسـتقامات والمناسـيب المرج    

كما يعتبر المقاول مسؤوال عن دقة التثبيت لجميع اجزاء . الموصوفة في العقد، أوتلك التي يزوده المهندس بها

  .االشغال، وعليه أن يقوم بإصالح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات االشغال

ة المنصوص عليها في العقد، أو تلك يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعي

التي زود المقاول بها، اال انه يتعين على المقاول أن  يبذل قصارى جهده فـي التحـري عـن دقتهـا قبـل      

  .استخدامها

أو في كلفتها بسبب تنفيذ أشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في /اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ االشغال و

لم يكن بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك األخطاء بصـورة معقولـة وأن يتالفـى    النقاط المرجعية، و

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 

ز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة أي تمديد لمدة االنجا -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 

  :رات الالزمة لما يليالتقدي

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

  .اعاله، ولكن ضمن هذا المدى) أ، ب(االمرين المذكورين في الفقرتين ) 2(

  " Safety Procedures  : "اجراءات السالمة  8.4
  :يتعين على المقاول

  ب تطبيقها، وأن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلو   -أ

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

يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع واالشغال خالية من العوائق غير الضـرورية، بقصـد    أن   -ج

  تجنب تعرض هوالء االشخاص للخطر، و

الفصل "الى أن يتم انجازها وتسليمها بموجب احكام توفير التسييج واالنارة والحراسة ومراقبة االشغال    -د

  و ،"العاشر

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

  .لالرض المجاورة للموقع والمستعمليناألشغال، 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  -هندس يجب تقديم تفاصيل جميع االجراءات ووثائق المطابقة الى الم

يظهر على هذه الوثيقة ما التصميم والتنفيذ، وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فإنه يجب أن 

  .عليهايثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه 

  .ته أو مسؤولياته الواردة في العقدال يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاما لجـودةاتوكيد 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 الموقعالهيدرولوجية و بالظروف تحت السطحيةيتوفر لديه من البيانات الخاصة 

كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول اية معلومات يحصل عليها بعد موعـد التـاريخ   . ئيةالبي

  .األساسي، اال ان المقاول يعتبر مسؤوال عن تفسيره لجميع تلك المعلومات

ـ )عاملي الوقت والكلفة الحسبانمع األخذ في (كما أنه والى المدى الممكن عملياً  ل ، يعتبر المقاول أنه قد حص

على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر واالحتماالت الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر علـى  

والى المدى ذاته، يعتبر المقاول أنه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وأنه اطلع . عرضه أو على االشغال

قديم عرض المناقصة بكـل االمـور ذات   على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وأنه قد اقتنع شخصيا قبل ت

  : ما يلي) وليس بالحصر(العالقة، شاملة 

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

   و الهيدرولوجية والمناخية، االحوال   -ب

  وها، مقدار وطبيعة العمل واللوازم الالزمة لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب في   -ج

  و ،هفي 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"قد اقتنع شخصيا بدقة وكفاية    -أ

ع عرضه ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضـرورية والكشـوف والفحـوص    ضقد وأنه  -ب

  ).4/10(وقناعاته بكل األمور التي تمت االشارة اليها في المادة 

تغطي جميع التزامـات المقـاول   يجب ان " قبولةقيمة العقد الم"خالفا لذلك في العقد، فإن  وباستثناء ما قد يرد

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  

  .مل االحوال المناخيةوالهيدرولوجية، ولكنها ال تش

ـ والتي ُيعتبر انها كانت غير منظورةة ـاذا واجه المقاول أوضاعا مادية معاكس عر ـ، فإنه يتعين عليه أن يش

من االشعار وصفا لها وبيان االسباب التي حدت ـيا، وعلى أن يتضـالمهندس بها في أقرب فرصة ممكنة عمل

التحقق من االسباب التي يعزوها المقاول الـى كونهـا   و ينتهامعابه العتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من 

  .غير منظورة

االوضـاع  "كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ االشغال، متخذا االحتياطات المعقولة والمناسبة تجـاه هـذه   

ت تغييـراً  اذا شكّل أي من هذه التعليما 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   سببها، فإنه يكون مستحقاًأو كلفة ما ب/بارسال اشعار بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة االنجاز و

  : لما يلي ،)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

، ومن "االوضاع المادية"أو التحري عن تلك /ر اليه سابقا بالمعاينة ويقوم المهندس بعد استالمه االشعار المشا

  : 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

  .المدى وذلك بالنظر الى ذلكاعاله، ) ب أ،(ين تقدير االمرين الموصوفين في البند -2

) 2(ومع ذلك، فإنه يمكن للمهندس قبل االتفاق على التعويض المالي او تقديره كما هو منوه عنه فـي الفقـرة   

أفضل ممـا  ) ان وجدت(االوضاع المادية االخرى في اجزاء االشغال المماثلة يتحرى فيما اذا كانت أعاله، ان 

 االوضـاع وأنه اذا تم مواجهة مثل هـذه  . عند تقديم المقاول لعرض المناقصة) ة معقولةبصور(كان منظورا 

أن يقدر أو يصل باالتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلـك  ) 3/5(اتية، يجوز للمهندس باتباع اسلوب المادة والم

التعـديالت  ن محصلة أ الا. المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصميات من قيمة العقد وشهادات الدفع االوضاع

المادية التي تمت مواجهتها فـي أجـزاء    ألوضاعاعاله وهذه الخصميات، باعتبار كل ا" ب"الناتجة عن البند 

  .قيمة العقدفي  ، يجب أن ال تؤدي الى تخفيضمماثلة من األشغال

المقاول عند تقديم للمهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك االوضاع المادية، كما كان يتوقعها 

 .عرض المناقصة، اإل ان المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا االثبات

  

  " 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    -على مسؤوليته ونفقتـه -ويتعين على المقاول أن يوفـر . يق الوصول الى الموقعفيها طر

 .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

  احة الجمهور، أور   -أ 

الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات، سواء أكانت عامة أو خاصة بملكيـة صـاحب      -ب

  العمل أو االخرين، 

بمـا فيهـا أتعـاب    (كما يتعين على المقاول تعويض صاحب العمل وحمايته من االضرار والخسائر والنفقات 

 .أو عرقلة غير ضرورية أو غير الئقةعن كل ما ينتج من أي تدخل ) 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 

لحركة يطلب منه أن يبذل الجهود المعقولة لتجنب االضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة 

  .مرور المقاول أو مستخدميه، وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة

  : 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

الشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق، وأن يحصل على المقاول أن يوفر ا  -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

  صاحب العمل توفر طرق الوصول أو مالءمتها، وال يضمن   -د

  .يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر أو مالءمة هذه الطرق الموصلة الستعماالته-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(ال تقل عن يتعين على المقاول أن يشعر المهندس بمدة    -أ 

  قطعة رئيسية من اللوازم االخرى الى الموقع، و

يكون المقاول مسؤوال عن التوضيب والتحميل والنقل واالستالم والتنزيل والتخزين وحماية كل اللـوازم     -ب

  وغيرها من االشياء الالزمة لالشغال، و

بما فيها أتعاب (يعوض صاحب العمل ويحميه من أية أضرار أو خسائر أو نفقات  يتعين على المقاول أن   -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

وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقـع انهـا مخصصـة    . مسؤوال عن جميع معداته يكون المقاول

حصرا لتنفيذ االشغال، وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه المعدات بدون موافقـة  

المقـاول، الـى   المهندس، اال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم أو مستخدمي 

  .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 

  .ج عن عمليات التنفيذاالزعاج أو الضرر لالفراد أو للممتلكات نتيجة للتلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينت

كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة االنبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشـاطاته،  

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

  

  " Electricity, Water and Gas  : "الكهرباء والماء والغاز  19.4

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

  .عليه تاليا

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات االخرى المتوفرة فـي الموقـع لغـرض تنفيـذ     

، وعلى المقاول أن يـوفر علـى مسـؤوليته    المواصفاتينة في االشغال، حسب التفاصيل ومقابل االسعار المب

  .ونفقته أية ادوات تلزم لمثل هذه االستعماالت ولقياس الكميات التي يستهلكها

مقابل هذه الخـدمات، أو يـتم   ) بموجب األسعار المحددة(يتم االتفاق على مقادير الكميات المستهلكة واثمانها 

الجـراء التقـديرات، وعلـى    ) 3/5(تساب مطالبات صاحب العمل، والمادة الح) 2/5(تقديرها إعماال للمادة 

  .المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل

 مجانا التي يقدمها والمواد صاحب العمل معدات  20.4

                                  Employer’s Equipment and Free- Materials"     
إن وجدت في تنفيذ االشغال وفقا " معدات صاحب العمل"مقاول باستعمال يتعين على صاحب العمل أن يسمح لل

  :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 " احب العملمعدات ص"المقاول يعتبر مسؤوال عن أي قطعة من  -ب

  .حيازتها أو التحكم بهاأو  قيادتها

مقابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفاق أو " وفق األسعار المحددة"يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال 

ول دفع هذه المبالغ الى صـاحب  ويتعين على المقا) 3/5، 2/5(بالتقدير من قبل المهندس وفقا الحكام المادتين 

  .العمل

وفقا للتفاصيل ) إن وجدت(بالمواد التي يلتزم بتقديمها  )دون مقابل(يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول 

وعلى صاحب العمل أن يزّود على مسؤوليته ونفقته، تلـك المـواد فـي    . متطلبات صاحب العملالمحددة في 

قد، اذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهرياً، واعالم المهندس فوراً عن أي نقـص أو  الوقت والمكان المحددين في الع
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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 نقصٍ أوعيبٍ او قصورٍ فيها

عهدة المقاول وتحت حمايته ومراقبته، اال أن التزام  بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه المواد المجانية في

لم يكن  مما أو عيبٍ ورٍصعفي صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقصٍ أو قيالمقاول بمعاينتها وحمايتها ال 

 .من خالل المعاينة الظاهرية باالمكان كشفه

  

  " Progress Reports  : "تقارير تقدم العمل  21.4

الشروط الخاصة، فإنه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقـدم العمل الشـهرية   ما لم ينص على غير ذلك في

نسخ، على ان يغطي التقرير االول منها الفترة حتى نهاية الشهر الـذي يلـي   ) 6(ويسلمها الى المهندس على 

 .ي يختص بهاأيام من آخر يوم من الفترة الت) 7(تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خالل 

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل االشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ االنجاز المحدد في شـهادة  

  .تسلم االشغال

  :يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يلي

، وثـائق  )ان وجـدت (تفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصـميم  والرسوم البيانية  -أ 

لكـل  مقاول، طلبات الشراء، التصنيع، التوريد الى الموقع، االنشاء، التركيب واالختبـارات، وشـاملة   ال

الفصـل   مرحله من مراحل العمل وانجازات المقاولين الفرعيين المسميين المعـرفين بموجـب احكـام   

  الخامس، و

  والصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقّدم العمل في الموقع؛  -ب

بيان اسماء المصنعين واماكن التصـنيع  : فيما يخص تصنيع البنود الرئيسية من التجهيزات اآللية والمواد -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(جهاز المقاول المنفذ ومعداته االنشائية كما هي موصوفة في المادة بيانات    -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(

اءات السالمة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطـة بـالنواحي   احص -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(جراءات الجاري اتخاذها تعيق االنجاز وفقا للعقد، وبيان اال
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  " Security of the Site  : "األمن في الموقع   22.4

  :ما لم ينص خالفا لذلك في الشروط الخاصة

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

صاحب العمـل   وافرادفي الموقع محصورين بمستخدمي المقاول يكون االشخاص المصرح لهم بالتواجد    -2

وأي اشخاص آخرين يتم إشعار المقاول بهم من قبل صاحب العمل أو المهنـدس باعتبـارهم اشخاصـاً    

 .مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل اآلخرين في الموقع

  

  " Contractor’s Operations on Site  : "عمليات المقاول في الموقع  23.4

تعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها، ويوافق عليها ي

كما يتعين عليه أن يتخذ جميع االحتياطات الضـرورية لالبقـاء علـى    . المهندس على اعتبارها ساحات عمل

م تجنـب التعـدي علـى    معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات االخرى، بحيث يـت 

  .االراضي المجاورة

على المقاول، أثناء تنفيذ االشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقـوم  

بتخزين أو اخراج المعدات الفائضة عن االستعمال، وأن ينظف الموقع من جميع االنقاض والنفايات واالشغال 

  .بةالمؤقتة التي لم تعد مطلو

على المقاول، عند صدور شهادة تسلم االشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع او االشغال المتعلقة بشهادة 

التسلم تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والمواد الفائضة عن االستعمال، وكذلك النفايات واالنقاض واالشغال 

اإل أنه يجوز للمقاول أن يحتفظ . ظيفة وفي وضع آمنالمؤقتة، بحيث يترك تلك األجزاء من الموقع واالشغال ن

، ما قد يحتاجه من اللوازم لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب "ترة االشعار بإصالح العيوبف"في الموقع حتى نهاية 

  .العقد

   "Fossils : "االثريات  24.4
يات أو المـواد ذات القيمـة   توضع جميع المواد المتحجرة أو النقود أو االدوات أو المنشآت وغيرها من المتبق

وعلى المقاول اتخاذ كـل  . صاحب العمل وتصرفه رعايةالجيولوجية أو االثرية التي تكتشف في الموقع تحت 

  .التدابير المعقولة لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو االضرار بأي من هذه المكتشفات

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

  .أن يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها

أو كلفة ما نتيجة امتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخـر  /واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و

  : ما يلي بخصوص) 20/1(أحكام المادة  مع مراعاةالى المهندس لتقدير استحقاقاته 

، )8/4(تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب المادة    -أ 

  و 

  .أي كلفة كهذه، الضافتها الى قيمة العقد  -ب

التقديرات  لالتفاق عليها أو اجراء) 3/5(ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا االشعار اآلخر، بالتصرف وفقا للمادة 

  .لهذه االمور
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  NOMINATED SUBCONTRACTORS   مقاولون الفرعيون المسمونال :الفصل الخامس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  "Definition of Nominated Subcontractors "  :تعريف المقاول الفرعي المسمى   1.5

  :هذا العقد أي مقاول فرعي يعرف بمقاول فرعي مسمى في

  نص في العقد على أنه مقاول فرعي مسمى، أو   -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

ول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى له اعتراض معقول عليه، علـى أن يقـوم باشـعار    ان المقا

) اضافة الشـياء أخـرى  (ويعتبر االعتراض معقوالً اذا كان مبنياً . المهندس باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة

  :زاء نتائج هذا االمرعلى أي من االمور التالية، اال اذا وافق صاحب العمل أيضاً على تعويض المقاول ا

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

  أو

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

  زم من قبل المقاول الفرعي المسمى أو وكالئه أو مستخدميه، أوتقصير أو اساءة استعمال للوا

بمـا فيهـا اعـداد التصـميم، ان     (أن اتفاقية المقاولة الفرعية ال تنص بخصوص اشغال المقاولة الفرعية  -ج

  ):وجدت

على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات التـي تمكـن   ) 1(

  و، مقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقدال

أن يعوض المقاول تجاه جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به ونتيجـة  ) 2(

  .زامات أو الوفاء بتلك المسؤولياتاخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك االلت

  

 " Payment to Nominated Subcontractors:"مسميينالدفعات للمقاولين الفرعيين ال  3.5

يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها المهندس كاسـتحقاق لـه   

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(اً للفقرة احتياطية وفق
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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  

عي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها لـه،  اثباتاً معقوالً بان جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفر

  :محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات أو غيرها، اال اذا قام المقاول بما يلي

  تقديم هذا االثبات المعقول للمهندس، أو   -أ 

          مبـالغ أو  اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في أن يحبس مثـل هـذه ال  ) 1(   -ب

  يرفض دفعها، و

  أن يقدم للمهندس اثباتاً معقوالً بأن المقاول الفرعي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه،) 2(

أن يأمر بالدفع الى المقاول الفرعي المسمى جـزءاً  ) بناء على تقديره منفرداً(عندئذ يجوز لصاحب العمل 

ممـا اسـتحق   ) بعد حسم الخصميات المطبقـة (تي كانت قد تم تصديقها سابقاً، من أو جميع تلك المبالغ ال

. أعاله بشـأنها ) أ، ب(للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم االثباتات الموصوفة بالفقرتين 

قبـل  وعلى المقاول في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من 

  .صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمى
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  STAFF AND LABOUR  والعمالالمستخدمون  :الفصل السادس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  " Engagement of Staff and Labour: "تعيين المستخدمين والعمال   1.6

عين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلـزم مـن   ذلك في وثائق العقد، فإنه يت خالفما لم ينص على 

  .مستخدمين وعمال، محليين أوغيرهم، وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم واطعامهم ونقلهم

  

  "Rates of Wages and Conditions of Labour:"العمل شروطمعدالت االجور و  2.6

عمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو متبع ال شروطيتعين على المقاول أن يدفع معدالت االجور وأن يراعي 

وإذا لم توجد مثل هذه المعدالت . من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال

أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدالت االجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ال تقل عن المستوى العام 

يتم مراعاتها محليا من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشـابهة لتلـك    لالجور أو الظروف التي

  .التي يقوم بها المقاول

  

  "Persons in the Service of Employer:االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل  3.6

عملـون  يتعين على المقاول أن ال يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الـذين ي 

  .ضمن أفراد صاحب العمل

  

   "Labour Laws: "قوانين العمل  4.6
القـوانين المتعلقـة    ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلـك 

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

عين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السالمة فـي  كما يت

  .العمل

  

   "Working Hours: "ساعات العمل  5.6
ال يجوز تنفيذ االشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل  -

  : لحق عرض المناقصة، اإل إذاالمعتادة والمبينة في م

  أوكان منصوصا على خالف ذلك في العقد،  -أ   

  تمت موافقة المهندس عليها، أو -ب  

  كان االستمرار في العمل أمرا حتميا، أو كان ضروريا النقاذ حياة االشخاص، أو  -ج  

  .بذلك  مهندس فوراللمحافظة على سالمة االشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم ال -
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   "Facilities for Staff and Labour: "المرافق للمستخدمين والعمال 6.6
، فإنه يتعين على المقاول أن يـوفر ويصـون المرافـق    متطلبات صاحب العملمالم ينص على خالف ذلك في   

 الفـراد  تالمواصـفا وتجهيزات االعاشة الضرورية لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في 

  .صاحب العمل

ينبغي على المقاول أن ال يسمح ألي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشآت التي تشكل جـزءا مـن االشـغال    

  .الدائمة كمكان دائم أو مؤقت القامتهم
  

   "Health and Safety: "الصحة والسالمة 7.6
ظة على صحة وسالمة مستخدميه، وأن يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل االوقات للمحاف  -

ما يلزم من كادر صحي، ومرافـق االسـعاف األولـي ،     -بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية -يوفر 

وغرفة منامة للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقـع وفـي المسـاكن    

فر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصـحة  صاحب العمل، وأن يو وافرادالجماعية لمستخدمي المقاول 

  .العامة ولمنع انتشار األوبئة

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    

مات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر التعلي

  .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      -

م التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واألضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحـو  السجالت ويقّد

  .الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة
  

  " Contractor’s Superintendence: "مناظرة المقاول   8.6

لتفتيش واختبـار  ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة  وا  -

  .االشغال، طيلة فترة التنفيذ وبعدها ألي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته

) 1/4ام المادة كعمال باح(ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال   -

بة والمخاطر المحتمل التعـرض لهـا   بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلو(و بالعمليات التي سيتم تنفيذها 

  .، لغاية تنفيذ االشغال بصورة مرضية وآمنة)الحوادث منعوطرق 
  

   "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(م بإبعاد المهندس الطلب الى المقاول أن يقو

  : 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  

  ، أوانه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد -ج  

  .انه متماد في سلوك مسلك يهدد السالمة أو الصحة أو حماية البيئة -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"  

ن يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول يتعين على المقاول أ

يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كـل  . مصنفين حسب المهارات، ومن اعداد معداته مصنفة حسب االنواع

الزال ف بأنـه  شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، وذلك الى أن ينجز المقاول أي عمل معرو

  ".شهادة تسلم االشغال"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 مقاول أو تجاوز على القانون أو اخالل بالنظام من قبل مستخدمي ال

  .االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره
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     التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية :الفصل السابع
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  " Manner of Execution: "ريقة التنفيذط  1.7

   يتعين على المقاول أن يقوم بتصنيع التجهيزات اآللية، وانتاج وصناعة المواد، وجميع   -

  :أعمال التنفيذ األخرى على النحو التالي     

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

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

   اإل إذا نص في(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

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

  أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات،   -ب

  . ها والغرض من استعمالها في االشغالنشئعلى كل عينة لبيان م لصق صورةأن يتم على 

  "Inspection: "المعاينة 3.7
  : د صاحب العمل في كل االوقات المعقولة بما يلييجب أن يتمتع أفرا

  الدخول بيسرٍ الى كل أجزاء الموقع والى جميع االماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية منها، و -أ 

من الفحص والمعاينة والقياس واختبـار  ) في الموقع وخارجه(أن يتمكنوا خالل االنتاج والتصنيع واالنشاء،  -ب

  .صنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات اآللية وانتاج وصناعة الموادالمواد والم

يتعين على المقاول أن يتيح ألفراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه األنشطة، بما في ذلك تـوفير حـق   

يعفيـه مـن أي   الدخول والتسهيالت، والتصاريح، وأدوات السالمة، علما بأن قيام المقاول بمثل هذه االفعال ال 

  .التزام أو مسؤولية

  

كما يتعين على المقاول إشعار المهندس عندما يتم تجهيز االشغال وقبل تغطيتهـا أو حجبهـا عـن النظـر، أو     

وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو المعاينة أو القياس أو االختبار دون . توضيبها بقصد التخزين أو النقل

أما اذا اخفق المقاول في إشـعار  . علم المقاول أنه ال حاجة الجراء الكشف عليهاأي تأخير غير معقول، أو أن ي

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 ذلك واصالحالى وضعها السابق 
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  " Testing: "االختبار   4.7

على جميع االختبارات المنصوص عليها في العقد عدا االختبارات التي يتم " المادة"ينطبق ما يرد في هذه   -

  ).إن وجدت(اجراؤها بعد االنجاز 

المساعدة، والوثـائق وغيرهـا مـن المعلومـات،     المواد و، واالدواتيتعين على المقاول أن يقدم جميع   -

دات والمحروقات والمستهلكات، واألدوات، والعمالة، والمواد، وكادرا مؤهال وخبيـرا،  والكهرباء والمع

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

أن يغير مكان أو تفاصيل االختبارات المنصـوص  " الفصل الثالث عشر"يجوز للمهندس، اعماال الحكام   -

وإذا تبين نتيجة لهذه االختبارات المغيرة أو االضافية . عليها، أو أن يأمر المقاول القيام باختبارات إضافية

 تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيـذ  أن التجهيزات اآللية أوالمواد أو المصنعيات التي تم اختبارها ال

  .هذه  التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد األخرى

ساعة الى المقاول يعلمه فيـه عـن نيتـه    ) 24(يتعين على المهندس أن يرسل اشعارا بمدة ال تقل عن   -

ق عليهما، فإنه يمكـن للمقـاول   واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتف. لحضور االختبارات

مواصلة اجراء االختبارات، اال اذا صدرت له تعليمات من المهندس بخالف ذلك، وتعتبر هذه االختبارات 

  .وكأنه قد تم اجراؤها بحضور المهندس

 أو كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، أو نتيجـة لتـأخير يعتبـر   /اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و  -

صاحب العمل مسؤوال عنه، فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهنـدس لتقـدير اسـتحقاقاته    

  :، 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 

  .كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، الضافتهما الى قيمة العقدأي  -ب

باالتفاق عليها، ) 3/5(ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، ان يقوم اعماال الحكام المادة   -

  .أو اجراء التقديرات لهذه االمور

فإذا وجد المهندس بأن . مصدقة يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس، دون توان، تقارير االختبارات  -

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

عاينة أو قياس أو اختبار، أن أيا مـن التجهيـزات اآلليـة أو المـواد أو     إذا ُوجِد نتيجة ألي فحص أو م  -

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

  .تاليا لذلك أن يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا مع متطلبات العقد

وإذا طلب المهندس اعادة االختبار ألي من التجهيزات اآللية أو المواد أو المصنعيات، فإنه يجب اعـادة    -

تكبد كلفـة   ّوإذا تبين نتيجة لذلك أن صاحب العمل قد. اجراء االختبارات تحت الشروط و الظروف ذاتها

أن يدفع هذه الكلفـة  ) 2/5(اضافية بسبب الرفض واعادة االختبار، فإنه يتعين على المقاول اعماال للمادة 

  .االضافية الى صاحب العمل



  42 

  " Remedial Work"أعمال اإلصالحات    6.7

ـ     - ى بالرغم من أي اختبار سابق أو اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصالحية اصـدار التعليمـات ال

  :المقاول بما يلي

  اخالء الموقع من أي تجهيزات آلية أو مواد مخالفة لمتطلبات العقد، و -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  

  .حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من االسباباالشغال، بسبب           

ينبغي على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس تلك، وأن ينفذها خالل مدة معقولـة، ال تتجـاوز المـدة      -

في التعليمات، أو أن ينفذها فورا إذا كان االمر متعلقا بتنفيـذ عمـل مـا بصـفة     ) ان وجدت(المحددة 

  .اعاله) ج(ا هو مطلوب في الفقرة االستعجال كم

إذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي شخص آخر لتنفيذ   -

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(اول، اعماال للمادة بخصوص هذا العمل، فإنه يتعين على المق

  .االخفاق هذاالمترتبة على مثل 

  

  " 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     -

  : مما يلي األقرباعتبارا 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

أن يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار وغيرها من  -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  (لموقع خارج ااألخرى التخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة  -ب 

  .، اال إذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل الموقع)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"يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول إشعاراً   -

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 "تاريخ المباشرة"اول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً، بعد يتعين على المق  -

  .بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير

  

  " Time for Completion: "مدة االنجاز 2.8

ال ، خالل مدة االنجاز المحددة لالشـغ )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(يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خالل   -

كما يتعين عليه أيضاً أن يقدم برنامجا معدال في أي وقت يتبين فيه أن البرنامج ). 8/1(المباشرة بموجب المادة 

قدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن يشتمل كل من هذه البرامج على مـا  السابق لم يعد يتمشى مع الت

  : يلي

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

التوريد الى الموقع، ، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات اآللية، و)إن وجدت(التصميم 

  واالنشاء، والتركيب واالختبار، و

لكـل مرحلـة مـن    ) بموجب الفصل الخامس معرفينكما هم (بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين    -ب

  مراحل العمل، و

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

  :تقريرا مسانداً يتناول   -د

   وصف العام الساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ،ال )1(

يان تقديرات المقاول المعقولة ألعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات وب)  2(

  .ةالمقاول مصنفة حسب االنواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسي
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بالتعليق عليه واعالم المقاول عن مدى عدم  -يوما من تاريخ تسلمه للبرنامج) 21(خالل -وما لم يقم المهندس   -

مطابقة البرنامج للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته األخـرى وفقـاً   

  .ماد على ذلك البرنامج عند التخطيط الداء أنشطتهمكما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين باالعت. للعقد

يتعين على المقاول إرسال اشعار الى المهندس، دون توانٍ، عن أية أحداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكـن    -

ويجـوز  . أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ األشغال، أو أن تزيد من قيمة العقد أو أن تؤخر عمليـات التنفيـذ  

طلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه األحداث المحتملة أو الظروف المسـتقبلية  للمهندس أن ي

  .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    -

أو أنه ال يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فإنه يتعين على المقاول تقديم ) لتوافقا

  ".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 ،متوقعا أن يحصل تأخر

  :االسباب التالية

   ، أو )13/3(التغييرات؛ اإل إذا كان قد تم االتفاق على تعديل مدة االنجاز بموجب المادة   -أ  

  أو بند ما من بنود االشغال المشمولة في العقد، ةأي 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 أو اللوازم  في توفر المستخدمين غير المنظور النقص  -د      

  تغيير االجراءات الحكومية، أو          

    ه، أو أيٍ من أفرادأي تأخير أو إعاقة أو منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل أو  -ـه     

  .المقاولين اآلخرين العاملين لحسابه في الموقع           

، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بـذلك إعمـاال   "مدة االنجاز"لتمديد ما في إذا اعتبر المقاول نفسه مخوال   -

، فإن له أن يعيد النظر في )20/1(وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة ). 20/1(للمادة 

  .زالكلي لمدة االنجا التقديرات السابقة ويجوز له أن يزيد ، ولكن ليس له أن ينقص التمديد

  

  " Delays Caused by Authorities: "التأخير بسبب السلطات 5.8

  : إذا كان أي من الحاالت التالية منطبقا  -

تباع االجراءات الموضوعة من قبل السلطات المختصة المشكلة قانونيا، الة جديالمقاول تجاوب ب أنبسبب  -أ

  و

  عمل المقاول، و تاعاقبالتاخير أو  تسببت ان هذه السلطات -ب

  ،متوقعاُأن هذا التأخير أو االعاقة لم يكن  -ج

  ).8/4(من المادة ) ب(فإن مثل هذا التأخير أو االعاقة يمكن اعتباره سـببا للتأخير بموجب الفقرة   -
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  " Rate of Progress"نسبة تقدم العمل    6.8

  : إذا تبين في أي وقت  -

  أو/خالل مدة االنجاز، وأن التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح االنجاز متعذراً  -أ   

  ،)8/3(عن توقيت البرنامج الحالي المشار اليه في المادة ) أو سوف يتخلف(أن تقدم العمل قد تخلف  -ب  

، عندئذ يمكـن للمهنـدس أن يصـدر    )8/4(ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك االسباب الواردة في المادة   -

م باعداد برنامج عمل معدل، مدعما بتقريـر يبـّين االسـاليب    ليقو) 8/3(تعليماته الى المقاول عمال بالمادة 

  .المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االنجاز

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفا لذلك، فإنه يتعين على المقاول أن يباشر باعتماد االساليب المعدلة، التي   -

أو اللوازم، علـى مسـؤولية المقـاول    /أو اعداد مستخدمي المقاول و/عدد ساعات العمل وقد تتطلب زيادة 

أما إذا أدت هذه االساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمـل كلفة اضافيـة، فإنه ينبغـي علـى   . ونفقته

إلضافة الى أية أن يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل، با ))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   -

رتبة على هذا االخفاق، وتكون هذه التعويضات بالمقـدار  تعويضات التأخير المت) 2/5(اعماالً ألحكام المادة 

المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة لالنجـاز والتـاريخ   

، 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   -

ء هـذه التعويضـات ال   على أن ادا. قبل انجاز األشغال) 15/2(العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة 

األخرى يعفي المقاول من أي من التزاماته النجاز االشغال، أو من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته 

  .بموجب العقدالتي يتحملها 

  

  "Suspension of Work: "تعليق العمل 8.8

من االشـغال أو فيهـا    أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء -ت في أي وق –للمهندس   -

ضـد أي  االشغال أوذلك الجزء منها  وعلى المقاول خالل هذا التعليق،أن يحمي ويخزن ويحافظ على . كلها

  .أو خسارة أو ضرر تلف

الذي يكـون فيـه التعليـق مـن      -والى المدى  - فاذا. وللمهندس أيضاً أن يبين أسباب التعليق في اشعاره  -

  .ال تطبق) 8/11، 8/10، 8/9(المواد التالية مسؤولية المقاول، فإن احكام 
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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  -

ى المهندس بذلك، لتقدير ما يستحقه المقاول أو استئناف العمل، فللمقاول أن يقدم اشعارا ال/، و)8/8(بالمادة 

  : بخصوص) 20/1(عمالً بأحكام المادة 

يتأخر، وذلك بموجـب   أي تمديد في مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف -أ

  ، و)8/4(المادة 

  .أي كلفة كهذه، إلضافتها الى قيمة العقد -ب

لالتفاق عليهـا أو اعـداد   ) 3/5(بموجب احكام المادة فيه  النظريتعين عليه  وبعد تسلم المهندس لالشعار،  -

  .تقديراته بِشأن هذه االمور

علما بأنه ال يستحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز أو استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه باصـالح    -

اخفاق من قبله في الحماية أو التخزين  ، أو عن أيتهأو مصنعي هأو مواد اميمهما 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 /التجهيزات اآللية و يستحق للمقاول أن تدفع له قيمة  -

  : توريدها بعد الى الموقع، إذا

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 ملكاأو المواد /اآللية و تلك التجهيزاتان على باالشارة قام المقاول  -ب

  .للتعليمات الصادرة عن المهندس

  

  " Prolonged Suspension: "التعليق المطول 11.8

يوما، جاز للمقاول أن يطلب مـن المهنـدس أن   ) 84(لمدة تتجاوز ) 8/8(اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة 

يوما التاليـة  ) 28(هندس بالتصريح للمقاول بإستئناف العمل خالل الـ فاذا لم يقم الم. يصرح له بإستئناف العمل

الفصل "لتاريخ الطلب، جاز للمقاول، بعد اشعار المهندس، أن يتعامل مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب أحكام 

ـ . لذلك الجزء المتأثر من االشغال" الثالث عشر از للمقـاول  أما اذا كان التعليق يؤثر على االشغال بمجملها، ج

  ).16/2(ارسـال اشـعار بإنهاء العقد من قبله عمالً بأحكام المادة 

  

  " Resumption of Work: "استئناف العمل   12.8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما 

 تلـف اد التي تأثرت بالتعليق، وعلى المقاول أن يقوم بإصالح أي بالكشف على االشغال والتجهيزات اآللية والمو

  .أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خالل فترة التعليق تلك

  



  47 

  
  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 نيكو يوما من الموعد الذي) 21(عن باشعار ال تقل مدته المهندس يعلم يتعين على المقاول أن   -

ومالم يتفق على خالف ذلك، يتم اجراء هـذه االختبـارات   . مستعداً الجراء أي من االختبارات عند االنجاز

  . يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو االيام التي يقوم المهندس بتحديدها) 14(خالل 

صـاحب   خداماست هامش تفاوت الثار اعتبار، يتعين على المهندس "االختبارات عند االنجاز"عند تقييم نتائج   -

وعندما تعتبر االشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز . على اداء األشغال أو خواصها األخرى شغاللأل العمل

  . ، 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 تطبيقبدون مبرر، عند االنجاز  قام صاحب العمل بتأخير االختباراتإذا   -

  .بخصوص التدخل في اجراء االختبارات) 10/3(أو المادة /و) 7/4(

ندس أن يرسل اشعارا من قبل المقاول بدون مبرر، جاز للمه" االختبارات عند االنجاز"اجراء  تأخيروإذا تم   -

االشـعار،   اسـتالم يوما من بعد تاريخ ) 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"في اجراء اما اذا اخفق المقاول   -

جراء االختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك االختبارات وكأنهـا قـد تـم    با يقومواالعمل أن 

  .اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على أنها صحيحة

  

  "  Retesting": إعادة االختبار 3.9

. عليها )7/5(ادة م، فيتم تطبيق احكام ال"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 Completionتياز االختبارات عند اإلنجاز اإلخفاق في اج 4.9

، )9/3(بموجب المـادة  تها بعد اعاد" االختبارات عند االنجاز"إذا اخفقت االشغال، أو أي قسم منها، في اجتياز   -

  :فإن المهندس مخول باتخاذ أي من االجراءات التالية

  أو؛ )9/3(مرة أخرى بموجب المادة عند االنجاز أن يأمر بتكرار اعادة االختبارات  -أ 

  االستفادة  من صاحب العمل بشكل جوهريفقدان 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    نفس التعويضات هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على

  ؛ أو)ج -11/4(

  .أن يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك -ج

التزاماته األخرى وفقا  ى المقاول أن يستمر في اداء جميعأعاله، يتعين عل) ج(في حالة تطبيق الفقرة       

المتحققة عن خفض قيمة االنتفاع  بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمةللعقد، ويتم تخفيض قيمة العقد 

يكن هذا التخفيض المتعلق بهذا االخفاق محدداً في  وما لم. بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا االخفاق

، فإن لصاحب العمل أن يطلب تقييم التخفيض بإحدى الطريقتين )أو حددت طريقة احتسابه(العقد 

  : التاليتين

ويدفع مقابلـه قبـل    )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 

  : عمل عندمايتم تسلم االشغال من قبل صاحب ال

المتعلقة بمدة االنجاز، ) 8/2(تكون االشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك االمور المحددة في المادة  -1

  أدناه، و) أ(وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة 

  ".مادةال"يكون قد تم اصدار شهادة تسلم االشغال، أو تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً الحكام هذه  -2

يوما مـن  ) 14(في مدة ال تبكّر عن " 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 

  .ي قسم منها بنفس الطريقةمقسمة الى اقسام، فللمقاول أن يتقدم بطلب لتسليم أ

  :يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول) 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 ثانوية متبقية وعيوب ال تؤثر بشكل جوهري على بموجب العقد، بإستثناء أية أعمال  اتم انجازه

الى أن أو حينما يتم انجـاز هـذه األعمـال    (للغرض الذي أنشئت من أجله،  -أو أي قسم منها -االشغال 

  ، أو )وتصلح هذه العيوب

مكـن  أن يرفض الطلب، مبينا االسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى ي -ب

و يتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقّدم باشعار آخر . 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 "قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة ) حسب واقع الحال(و القسم االشغال أ

  .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  )عمل منفرداًبناء على تقدير صاحب ال( ،يجوز للمهندس 

بخالف االستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في (أي جزء من االشغال  خدمال يجوز لصاحب العمل أن يست  

لك اال اذا أو الى حين أن يقوم المهندس بإصدار شهادة تسلم االشغال لـذ ) تم االتفاق بين الفريقين بشأنه العقد أو

  :  أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم، فإنه خدامأما اذا قام صاحب العمل باست. الجزء

  و ،استعمالهه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء خداميجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم است   -أ

لية تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التـاريخ، وتتوقـف مسـؤو    -ب

  المقاول عن العناية به، و

  . يتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء، اذا طلب المقاول منه ذلك  -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". ت عند االنجازاختبارا"تبقى من يلزم من خطوات الجراء ما ليستكمل ما 

  .التي تخص ذلك الجزء" فترة االشعار بإصالح العيوب"االختبارات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء 

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 –اً عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليهمنصوص

  أن يرسل اشعارا الى المهندس، و) 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

باالتفاق على تلك الكلفة ) 3/5(هندس، بعد تسلمه لمثل هذا االشعار، أن يقوم عمالً بأحكام المادة ويتعين على الم  

  .والربح أو تقديرهما

 يجبما تبقى من االشغال ع، فإن تعويضات التأخير )ليس قسماُ(الشغال جزء ما من ااذا تم اصدار شهادة تسلم ل  

اذا تم تسلم جزء ما منه، ) ان وجد(بقى من قسم ما من االشغال وبالمثل، فإن تعويضات التأخير لما ت. تخفيضها

أما التخفيض في تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة . يتم تخفيضها أيضاً

باحكـام  ويتعين على المهندس عمال ). 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  -" االختبارات عند االنجاز"اجراء  المقاول تعذر علىاذا 

أنه قد تم تسلمها من قبل ) حسب واقع الحال(العمل مسؤوال عنه، فإنه يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها 

  .االختبارات عند االنجاز انجازلتاريخ الذي كان ممكنا فيه صاحب العمل في ا

ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقـاول أن يقـوم بـإجراء    

وعلـى  ". فترة االشعار بإصالح العيـوب "االختبارات عند االنجاز في أقرب  فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء 

ذات العالقة  شروطاليوما يتضمن اجراء االختبارات عند االنجاز بموجب ) 14(ن يرسل اشعارا بمهلة المهندس أ

  .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(اته بشأنها مع مراعاة أحكام المادة فللمقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاق

أي تمديد في مدة االنجاز مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجـب   -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  )ار المقاولبعد تسلمه الشع (وعلى المهندس 

  .المتعلقة بهذه االمور
  

   "  Surfaces Requiring Reinstatement:طلب اعادتها الى وضعها السابقتي ياألسطح ال   4.10
 أو جزء ما من االشغال، باستثناء ما نص عليه خالفاً لذلك في شهادة تسلم األشغال، فان شهادة التسلم ألي قسم

  .السابق المطلوب اعادتها الى وضعهاال يمكن اعتبارها تصديقا على انجاز أي عمل لألرض أو االسطح 
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  DEFECTS LIABILITY  المسؤولية عن العيوب :الفصل الحادي عشر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عيوبإنجاز االعمال المتبقية واصالح ال 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   " االشعار باصالح العيوب فترة"انقضاء  بتاريخ) االستعمال العادي و االستهالك المتوقع

  :مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول

معقولة وفقـاً لتعليمـات    انجاز أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال، خالل مدة -أ 

  المهندس، و

، )أو من ينوب عنـه ( يوب أو الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العملتنفيذ جميع األعمال المطلوبة الصالح الع -ب

حسـب واقـع   (أي قسم منهـا   في االشغال أوذلك أو قبل انقضاء فترة االشعار بإصالح العيوب في  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(يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة 

  : والى المدى الذي تعزى فيه هذه األعمال الى

  أوأي تصميم يعتبر المقاول مسؤوال عنه،  -أ

  ة أو مواد أو مصنعية مخالفة لشروط العقد، أوتقديم تجهيزات آلي -ب

  .أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر -ج

فإنه يجب ابالغ المقـاول  كليا او جزئيا أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب اخر، 

) 13/3(ل هذه الحالة يتم تطبيـق احكـام المـادة    ، دون توانٍ، وفي مث)أو نيابة عنه(بذلك من قبل صاحب العمل 

  .المتعلقة باجراء التغييرات

  

  Extension of Defects Notification Period "  :تمديد فترة اإلشعار بإصالح العيوب 3.11

، إذا والى الحّد الذي تكون فيه هذه االشغال أو أي قسـم منهـا، أو أي بنـد رئيسـي مـن      )2/5(بموجب المادة 

ال يمكن استعمالها لالغراض المقصودة منها، وذلك بسبب وجـود  ) حسب واقع الحال بعد تسلمه(آللية التجهيزات ا

  .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 

فتـرة االشـعار    الموعد الذي كانت سوف تنقضي بـه  منحصل بعد مرور سنتين يى أية عيوب أو ضرر قد عل

  .، 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 (ة معقولة، جاز لصاحب العمل اذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب أو ضرر خالل فتر  -

قبـل   الى المقاول يحدد فيه موعدا آخر الصالح تلك العيـوب أو االضـرار   بشكل معقولأن 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(ول إعماال للمادة على حساب المقا

  ): اختياره

أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل  -أ

 -)2/5(اعماال للمادة -لمقاول وفي مثل هذه الحالة ينبغي على ا. المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ

  أو أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده بصورة معقولة من تكاليف الصالح العيب أو الضرر؛

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

ضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من االسـتفادة الكاملـة مـن    إذا كان العيب أوال -ج

االشغال أو أي جزء رئيسي منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاءه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منهـا  

د وبدون االجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العق. نهمه لالغراض المقصودة خداممما اليمكن است

أو غير ذلك من االسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها على االشـغال  

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   (اذا كان العيب أو الضرر ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول 

أن ينقل من الموقع لغرض اصالح أية أجزاء من التجهيزات اآللية تكون معيبة أو تالفة،  )موافقة صاحب العمل 

ب تكليف المقاول أن يزيد قيمة ضمان األداء بما يعادل كامل قيمة االستبدال لتلك اال أن مثل هذه الموافقة قد تتطل

  .التجهيزات اآللية المنقولة، أو أن يقدم ضماناً آخر مناسباً بشأنها

  

  " Further Tests: ")األخرى(االختبارات الالحقة   6.11

نه يجوز للمهنـدس أن يطلـب   على اداء االشغال، فإ يمكن أن يؤثرإذا كان العمال اصالح أي عيب أو ضرر 

يوما من تاريخ اتمـام  ) 28(ذلك الطلب خالل  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(يق الذي يعتبر مسؤوال عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب المادة يتحملها الفر

  .كلفة اعمال االصالح
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  " Right of Access: "الى الموقع لدخوحق 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"الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا  ضاغرمعقولة 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 

، فإنه يتعين علـى  )11/2(وما لم تكن كلفة اصالح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام المادة . شغالاال

عن األسباب، مع هامش ربح معقول، بموجب أحكام المـادة   حثالمهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية الب

  .يمة العقدإما باالتفاق أو بإعداد التقدير الالزم لها، الضافتها الى ق) 3/5(

  

  " Performance Certificate: "شهادة االداء 9.11

للمقاول، مبينـا فيهـا   " شهادة االداء"ال يعتبر المقاول أنه قد أتم أداء التزاماته اال بعد أن يقوم المهندس بإصدار 

  . 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"هندس أن يصدر يتعين على الم

وانجز االشـغال  " وثائق المقاول"بإصالح العيوب، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع 

شهادة االداء تلك الى صاحب  وتم اختبارها بكاملها بما في ذلك اصالح اية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من

  .العمل

  .قبوالُ لألشغالتعتبر 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 

  .اري المفعول بين الفريقين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى االلتزامات غير المستوفاةالعقد س

  

  " Clearance of Site: "اخالء الموقع 11.11

يتعين على المقاول، عند تسلمه لشهادة االداء، أن يزيل من الموقع ما تبقى من معدات المقاول، والمواد الفائضة، 

  . والحطام والنفايات واالشغال المؤقتة

يوما من بعد تاريخ تسلم صـاحب العمـل   ) 28(واذا لم تكن جميع هذه المعدات واللوازم قد تمت إزالتها خالل 

ويكون صاحب العمل مخوال بأن . من بقاياهايتخلص أو ، فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع "شهادة االداء"لنسخة 

  .تعادة الموقعيسترد التكاليف التي تكبدها التمام عملية البيع أو التخلص واس

أما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، . 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"كال األشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب أحكام هذا 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، ور فوراُيحضأن  –أ 

  .أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه -ب

) أو من ينوب عنه(اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر الكيل الذي يعده المهندس 

  .مقبوالً ككيل صحيح

منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد، حيثما يتم كيل االشغال الدائمة من القيود، فانه يتعين على  وباستثناء ما هو

لالتفاق عليها مـع المهنـدس،    السجالتوعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر لتفحص . المهندس اعدادها

  .قيود مقبولة وصحيحةفاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر ال .ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة

أو لم يوقع عليها بالموافقة، فانه يتعـين عليـه أن يشـعر    /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     . د فاما أن يؤكدها، أو أن يعدل عليهااالشعار، أن يقوم بمراجعة القيو

 .يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فانها تعتبر مقبولة وصحيحة) 14(االشعار الى المهندس خالل 
  

  " Mathod of Measurement: "أسلوب الكيل 2.12

  :ة أعراف محلية، يتم الكيل على النحو التاليباستثناء ما يرد خالفاً لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أي

  تكال األشغال كيالً هندسيا صافياً للكميات الفعلية من كل بند من بنود األشغال الدائمة، و  -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   –خالفاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس  باستثناء ما هو وارد

باالتفاق على قيمة العقد أو تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود األشغال، وذلك باعتماد الكيل الموافق عليه 

  .الوحدة المناسب للبند أعاله، وسعر) 12/2و  12/1(أو الذي يتم تقديره بموجب أحـكام المـادتين 

يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجوداً، يعتمد سعر الوحدة لبند 

  :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(ية المكالة لهذا البند بما يزيد على اذا اختلفت الكم) 1(

  جدول آخر، و

قيمة "من %) 0.01(كان حاصل ضرب التغّير في الكمية بسعر الوحدة المحّدد في العقد لهذا البند، يتجاوز ) 2( 

  ، و"العقد المقبولة

  ، و%)1(غيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد على كان الختالف الكمية هذا أثر مباشر على ت) 3( 

  أو
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   -ب

  ، و"الثالث عشر"ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحـكام الفصل  ) 1(

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

تشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أنه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، ألن طبيعة العمل فيه ليست م ) 3(

 . أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديالت معقولـة لشـمول أثـر االمـور     

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

كن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد، فانه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة واذا لم ي

  .لتنفيذ العمل، مضافاً اليها هامش ربح معقول، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة

ى المهندس أن يقوم بوضع سعر والى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فانه يتعين عل

  .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

     ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ كلفة ) 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              

  شمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له،أن هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها م -ج  

كمـا يتعـين علـى    . المؤيدة التفاصيلففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم 

أن يتوصل باالتفاق، أو أن يقوم باعداد التقـدير   -)3/5(عمالً بأحكام المادة –المهندس، عند تسلمه لهذا االشعار 

  .فة، الضافتها الى قيمة العقدالالزم لهذه الكل
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 VARIATIONS AND ADJUSTMENTSوالتعديالت التغييرات : الفصل الثالث عشر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "  Right to Vary: "الحية احداث التغييرص 1.13

حداث تغييرات في االشغال، سواء بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة تسلم االشغال، أن يبادر بإ -

  .من خالل تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه

الـى   اشعاراً، بدون تـوانٍ،  وينفذه، اال إذا قدم المقاول ]امر تغييري[يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير  -

وازم المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات بجاهزية، على أن يعلمه فيه بأنه ال يستطيع أن يحصل على الل المهندس

ولدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، يتعين عليه اما أن يلغـي أو  . يرفق باشعاره التفصيالت المؤيدة لرأيه

  .يثبت أو يعّدل في تعليماته

  :على ما يلي ]أمر تغييري[يمكن أن يشتمل كل تغيير  

اال ان مثل هذه التغييـرات ال تشـكل   (بند من بنود االشغال المشمولة في العقد  تغييرات في الكميات ألي  -أ 

  ، )أمراً تغييرياً بالضرورة

  ، تغييرات في النوعية أو الخصائص األخرى ألي بند من بنود االشغال  -ب

  أو االبعاد ألي جزء من االشغال،/تغييرات في المناسيب و األماكن و   -ج

  ، أو)اال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين(شغال الغاء أي من اال   -د

تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم لالشغال الدائمة، بما في ذلك أي  -هـ

  متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات اختبارية أو استكشافية أخرى، أو" اختبارات عند االنجاز"

   .أو توقيت تنفيذ األشغالتغييرات في تسلسل  -ز

) أو الى أن يقوم(أو أي تعديل في االشغال الدائمة، اال اذا قام المهندس /ال يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و -

  .باصدار تعليمات به أو موافقته على اجراءه كتغيير

  

  " Value Engineering: "هندسة القيمة 2.13

  : دس اقتراحا خطيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنهيمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى المهن -

   في إنجاز االشغال، سرعي  -1

  أو تشغيل 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

تعين ان يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول، وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات المحـددة فـي    -

  .الحقاً) 13/3(المادة 

مـة،  اذا اشتمل عرض المقاول، الذي تتم موافقة المهندس عليه، تعديالً على تصميم أي جزء من االشغال الدائ  -

  ):اال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك(فانه يتعين القيام بما يلي 

  أن يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء، و –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   لجزء، فانهفي قيمة العقد لهذا ا اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض -ج

قيمة  عليه أو تقدير بدل األتعاب المترتب على تعديل التصميم لتضمينه في  أن يقوم باالتفاق) 3/5(المادة 

  :من الفرق بين المبلغين التاليين%) 50(ويكون هذا البدل مساوياً لـ . العقد

مما هو ناتج عن التعديل، باستثناء التعديالت بسـبب  التخفيض المتحقق في قيمة العقد لهذا الجزء،  )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(

 .المتوقع أو الفاعلية التشغيلية االعتبار أي نقص في النوعية أو العمر

  .، فعندها ال يحتسب أي بدل لألتعاب)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      -

ان كان هذا هو (للطلب كتابياً في أسرع وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتثال يستجيب 

  : ، أو بأن يقدم ما يلي)الحال

  و ،لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامج العمل لتنفيذهاوصفاً  -أ 

، واثره على )8/3(وجب المادة مقترحات المقاول ألي تعديل يلزم ادخاله على برنامج العمل المقدم منه بم -ب

  مدة االنجاز، و

  .قيمة التغييراقتراح المقاول الحتساب  -ج

أو لغير ) 13/2(بموجب المـادة (يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه القتراح المقاول 

يه، علما بأنه يتعين علـى  أن يرد على المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل تعليقاته عل) 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  -

  ."غير ذلك عمال باحكام هذا الفصل 

  

  "Payment in Applicable Currencies: "واجب الدفع بهاالدفع بالعمالت ال 4.13

ألسـعار أو  إذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم االتفاق على أي تعـديل ل   -

، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملـة مـن   أعالهالموافقة عليه، أو تم اجراء تقدير بشأنه، كما ذكر 

وبناء عليه، فإنه يجب االشارة الى النسب الفعلية أو المتوقعة للعمالت التي يتعـين  . واجب الدفع بهاالعمالت ال

  .العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمــة العقد الدفع بها فيما يخص كلفة العمل المغير، ونسب

  

  " Provisional Sums: "المبالغ االحتياطية 5.13

  . ، ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك كلياً أو جزئياً وفقاً لتعليمات المهندس فقط يتم استخدام كل مبلغ احتياطي -
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عمل أو اللوازم أوالخدمات التي تم رصد بال المتعلقةتلك المبالغ  االالذي يدفع للمقاول االجمالي المبلغ  ال يشمل -

ولكل مبلغ احتياطي يجوز للمهنـدس أن يصـدر تعليماتـه    . ألجلها، وفقاً لتعليمات المهندس االحتياطيالمبلغ 

  : بخصوص ما يلي

تقـدير   ، ويـتم )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 المقاولالخدمات التي  المواد أو وأالتجهيزات اآللية  -ب

  :الضافتها الى قيمة العقد، التالي

  ، و)من قبله أو المستحقة الدفع(المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول  -1

مقابل المصاريف االدارية والربح، محسوباً كنسبة مئوية من هذه المبالغ الفعلية بتطبيق النسبة  اًمبلغ -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

مقاول، عندما يطلب المهندس منه ذلك، ان يقدم له العروض المسعرة والفـواتير والمسـتندات   ويتعين على ال -

  .والحسابات أو االيصاالت االثباتية

  

  " Daywork: "العمل بالمياومة 6.13

لألعمال الصغيرة أو ذات الطبيعة الطارئة، يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير على اساس العمـل   -

أما  .المشمول بالعقد، وباالجراءات المحددة تالياً" العمل بالمياومة"، وعندئذ يتم  تقييمه بموجب جدول بالمياومة

  .مشموالً بالعقد، فإن احكام هذه المادة ال تنطبق" للعمل بالمياومة"إذا لم يوجد جدول 

ض المسعرة، كما أنه يتعين أن يقدم الى المهندس العرو -قبل تثبيت طلبات شراء اللوازم-يتعين على المقاول  -

عليه عندما يتقدم بطلبات الدفع أن يقدم الفواتير والمستندات والحسابات أو االيصاالت المتعلقة بأي مـن هـذه   

  .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(قة كشوفا يومية دقي

  : السابق

  و أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول، -أ  

  تحديد أنواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال االشغال المؤقتة، و -ب 

  .ملةكميات وأنواع التجهيزات اآللية والمواد المستع -ج 

. عليه، ومن ثم يعيدها الى المقاول 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" :التشريعات التعديالت بسبب تغيير 7.13

بما في ذلك (يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة  -

إذا  أو في التفسيرات القضائية أو الحكوميـة الرسـمية لهـا،   ) سّن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة

  .حصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساسي، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول اللتزاماته بموجب العقد

تلـك  فـي   أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات فـي القـوانين أو  /تأخيرا و) سيتكبد كان أو(اذا تكبد المقاول  -

لمقاول أن يرسل اشعارا الى المهنـدس بـذلك،   التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ االساسي، فإنه يتعين على ا

  : ، بخصوص)20/1(أنها، مع مراعاة احكام المادة ـلتقدير 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

أن يتوصل الـى اتفـاق    -)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 التكاليف تتعديالال 8.13

المادة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفـق بملحـق   "هذه جدول بيانات التعديل الوارد في "أن مصطلح  -

  .عرض المناقصة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجدول، فإن مضمون هذه المادة ال يطبق

، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل اثـر الزيـادة أو   "المادة"ة تطبيق أحكام هذه لفي حا -

ي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور األيدي العاملة أو على اسعار اللوازم وغيرهـا مـن   النقصان بسبب أ

والى المدى الذي يكون فيه التعـويض  . مدخالت االشغال، من خالل تطبيق المعادالت المدرجة في هذه المادة

أي مادة اخـرى  الشامل بسبب أي ارتفاع أو انخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه المادة أو أحكام 

تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات األخـرى فـي   " 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   لةلك بتطبيق المعادوذ) ومن خالل تصديق شهادات الدفع

  . على حدة، علماً بأن هذا التعديل ال يسري على أي عمل يتم تقديره على أساس الكلفة أو األسعار الدارجة

  : فتكون بالصيغة التالية لةأما 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(معامل التعديل الذي تضرب به القيمة المقدرة بالعملة المعنّية في العقد خالل الفترة الزمنيـة  = ت -

  .باالشهر، اال اذا ورد نص مغاير لذلك في ملحق عرض المناقصة

صد به ذلك الجزء من القيمة المقدرة التي ال يطالها التعديل، وكما هو محدد في الجدول ذات معامل ثابت يق =أ -

  .العالقة

معامالت التوزين التي تمثل نسب عناصر الكلفة الداخلة في تنفيذ االشغال كالعمالة والمعـدات  = ب، جـ، د  -

  .والمواد 

لفة وذلك في اليوم التاسع واالربعين السـابق لفتـرة   الحالية لعناصر الك" دليل االسعار"معامالت = 1،ل1،م1ع -

  التقدير فيما يخص شهادة الدفع ذات العالقة،
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االساسية أو المرجعية لعناصر الكلفة في يوم التاريخ االساسي لكل عملة " دليل االسعار"معامالت = 5،ل5،م5ع -

  .من العمالت

ار المرجعية المحددة في جدول بيانـات التعـديل، واذا   أو االسع" دليل االسعار"على أن يتم استعمال معامالت  -

أدلـة  "ولهذا الغرض فانه يجب االسترشاد بقـيم  . كان هنالك شك في مصدرها، فيتم تقديرها من قبل المهندس

قد ال تتالءم ) وكذلك هذه القيم(بتواريخ محددة لغاية توضيح المصدر المذكور، ولو أن هذه التواريخ " األسعار

  .سعار المرجعيةمع أدلة األ

غير العملة المحددة في الجدول، فإنه يجب اجـراء التحويـل   " 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  -

لغرض اصدار شهادات الدفع المرحلية، وفي الوقت الذي يصبح فيه دليل السعر، يعاد احتساب قيمة التعـديل  

  .وفقاً لذلك

لمستحقة بعد مدة إذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز، فإنه يتم احتساب التعديل على المبالغ ا -

  : االنجاز بواسطة أي من االسلوبين التاليين

" مـدة االنجـاز  "دليل سعر أو سعر واجب التطبيق في اليوم التاسع واالربعين قبل تـاريخ انقضـاء    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  -

، فإنه ال يعاد النظر فيها اال اذا اصبحت غير معقولة، أو غير متوازنة، أو انها لم تعد تنطبق، نتيجة )الجداول(

  .لتغييراتل
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   CONTRACT  PRICE AND PAYMENTS عقيمة العقد والدف:  الفصل الرابع عشر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " The Contract Price: "قيمة العقد 1.14

  :، فانهما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة -

 وتكون هذه القيمة خاضعة ألي تعـديالت ) 12/3(أو تقديرها بموجب المادة قيمة العقد  يتم االتفاق على –أ 

  و تتم بموجب احكام العقد؛

الرسوم المطلوب دفعها من قبله بموجب العقد، و والمكوس اول ان يدفع جميع الضرائبيتعين على المق -ب

  و ؛)13/7(وال يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 

أنهـا هـي   من الجداول هي كميات تقريبية، وال تعتبر ب جدول الكميات أو غيرهان الكميات المدونة في  -ج

  :الكميات الفعلية والدقيقة

  وأمن المقاول تنفيذها،  المطلوبلتلك األشغال  -1

  ، و"الفصل الثاني عشر"الغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب  -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 . في الجداول كمبلغ مقطوع السعر لكل بند تم تسعيره

  .الدفع، اال أنه ال يعتبر ملزماً باعتماده

  

  "  Advance Payment: "الدفعة المقدمة 2.14

يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعة مقدمة، كقرض بدون فائدة الغراض التجهيز، عنـدما يقـدم المقـاول     -

ان (ويكون اجمالي قيمة الدفعة المقدمة وطريقة دفع اقساطها ". المادة"لوبة منه بموجب احكام هذه الكفالة المط

  . والعمالت التي يتم دفعها بها، باالسلوب المحدد في ملحق عرض المناقصة) تعددت

مقدمـة فـي   وما لم، والى أن يتسـلم صاحب العمل هذه الكفـالة، أو اذا لم يكن قد تم تحديد قيمة الدفعـة ال  -

  .ملحق عرض المناقصة، فإن احكام هذه المادة ال تطبق

بإصدار شـهادة دفـع   ) 14/3(يقوم المهندس، بعد تسلمه كشف المطالبة بالدفعة المقدمة عمال بأحكام المادة  -

  : مرحلية للقسط االول من تلك الدفعة، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد تسلم

  ، و)4/2( ضمان األداء بموجب المادة - 1

كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتها وعمالتها لقيمة الدفعة المقدمة، وبحيث تكون صادرة عن كيـان    -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

لمقاول المحافظة على استمرار صالحية كفالة الدفعة المقدمة حتى سداد قيمة الدفعة المقدمة الى يتعين على ا -

صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز تخفيض قيمة تلك الكفالة اوال بأول بالقدر المسترد من المقاول كما يـتم  

، ولم يكن قد تم استرداد قيمتهـا  واذا كان من بين شروط الكفالة انقضاؤها بتاريخ محدد. بيانه بشهادات الدفع

يوما من تاريخ حلول موعد انقضائها، فإنه يتعين على المقاول في مثل هـذه الحالـة، أن يمـدد    ) 28(قبل 

  .صالحيتها الى حين أن يتم تسديد قيمتها بالكامل

ما لم (و التالي يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصميات بنسبة مئوية من شهادات الدفع، على النح -

  ):اخرى في ملحق عرض المناقصة مئوية يكن قد تم تحديد نسب
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 ردستثناء الدفعة المقدمة والخصميات االخرى واب(كخصميات تبدأ بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها المصدقة  -أ 

  مخصوماً منها المبالغ االحتياطية، و قبولةمن قيمة العقد الم%) 10(ما يتجاوز ) المحتجزات

ستثناء قيمة الدفعـة  اب(من قيمة كل شهادة دفع %) 25(بنسبة استهالك الدين لـ  ياتيتم اجراء الخصم -ب

 حتـى بالعمالت ونسب الخصم من الدفعة المقدمة، ) المحتجزات ياتالمقدمة والخصميات االخرى ورّد

  .عنده استرداد الدفعة المقدمة يكون قد تمذلك الوقت الذي 

سترداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شهادة تسلم االشغال أو قبل انهاء العقد بموجـب أحكـام   اذا لم يكن قد تم ا -

، أو انهاء العقد بموجب أحكـام  "الفصل السادس عشر"، او انهاء العقد بموجب أحكام "الفصل الخامس عشر"

ـ  –حسب واقع الحال  –"الفصل التاسع عشر" تحقاً وواجـب  فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسّدد يصبح مس

  .السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل

  
   Application for interim payment certificate":تقديم طلبات شهادات الدفع المرحلية 3.14

وبحيث يكون ) نسخ 6من (المطالبة بالدفع  كشفبعد نهاية كل شهر يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس  -

المعتمد من قبل المهندس، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقـاول انهـا   الكشف منظما على النموذج 

تستحق له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب 

  ).4/21(احكام المادة 

ها، والتي يجب أن يعبر عنها بعمـالت  المفردات التالية، حسب انطباق يجب أن يشتمل كشف المطالبة بالدفع -

  : الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد، وبالترتيب التالي

شـاملةً التغييـرات،   (القيمة التعاقدية التقديرية لالشغال المنفذة ووثائق المقاول المنتجة حتى نهاية الشهر  -أ 

  و ،)و، ز أدناهب، ج، د، هـ، : ولكن باستبعاد المفردات المذكورة في الفقرات

بسبب تغيير التشريعات أو بسبب تغير التكاليف،  تعديل االسعارخصمها مقابل  وأأي مبالغ يجب اضافتها  -ب

  و، )13/8و 13/7(عمال باحكام المادتين 

خصمه كمحتجزات، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق عرض المناقصة اقتطاعا مـن   يجبأي مبلغ  -ج

لدى صاحب العمل الحـد االقصـى   الخصميات المحتجزة  اعاله، الى ان تبلغ لمستحقةااجمالي المبالغ 

  وكما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، ) ان وجد(لقيمة المحتجزات 

  و ،)14/2(خصمها بخصوص الدفعة المقدمة واستردادها، بموجب أحكام المادة  وأمبالغ يجب اضافتها  ةأي -د

) 14/5(خصمها بخصوص التجهيزات اآللية والمواد بموجب أحكام المـادة   وأمبالغ يجب اضافتها  ةأي -هـ

  و المتعلقة بالتحضيرات،

مبالغ أو خصميات أخرى تكون قد تحققت بموجب أي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلـك تلـك    ةاي -و

  ، و"الفصل العشرين"الناجمة عن احكام 

  .شهادات الدفع السابقة عجمي م المبالغ التي تم تصديق دفعها فيخص -ز

  " Schedule of Payments: "جدول الدفعات  4.14

اذا تضمن العقد جدوال للدفع محددا فيه طريقة دفع قيمة العقد على اقساط، عندئذ وما لم يكن قد نص علـى   -

  : غير ذلك في هذا الجدول

) أ -14/3(رية ألغراض الفقـرة االقساط المحددة في جدول الدفعات يجب أن تكون القيم التعاقدية التقدي -أ 

  و اعاله،
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  المتعلقة بالتحضيرات، و) 14/5(ال تنطبق المادة  -ب

الى التقدم الفعلي في تنفيذ االشغال، ووجد بأن التقـدم الفعلـي   بالرجوع ة عرفاالقساط م هذهكن ت اذا لم -ج

رع بتطبيق احكام المـادة  لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات، فللمهندس عندئذ، ان يش

تأخذ في االعتبار المدى الذي تأخر به تقّدم العمل عن ذلك  أقساط مصححةلالتفاق على أو اعداد ) 3/5(

  .قساطالذي تم على أساسه التحديد السابق لأل

عات أما اذا لم يحتو العقد على جدول للدفعات، فانه يتعين على المقاول ان يتقدم بتقديرات غير ملزمـة للـدف   -

 يومـا ) 42(التي يتوقع انها تستحق له في نهاية كل دورة ربع سنوية، على ان يتم تقديم التقدير االول خالل 

يتم اصدار  الى أنة في نهايات الدورات الربعية، صححبعد تاريخ المباشرة، ويستمر تقديم التقديرات الم من

  .شهادة تسلم االشغال

  
  )التحضيرات(ستعمالها في االشغال التجهيزات اآللية والمواد المقصود ا 5.14

                            "Plant and Materials Intended for the Works "  

ـ  -14/3(تنطبق، يتم تضمين شهادات الدفع المرحلية، عمال بأحكام الفقرة " المادة"اذا كانت احكام هذه  -  )هـ

  : ما يلي

المواد التي تم توريدها الى الموقع لغـرض اسـتعمالها فـي    مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات اآللية و -1

  االشغال الدائمة، و

التخفيض في قيم البنود عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات االلية والمواد قد دخلت كجـزء   -2

  ).أ -14/3(األشغال الدائمة بموجب أحكام الفقرة  من

ـ                 أدناه ) 1-ج(و ) 1-ب(الفقرتين  اذا لم تكن القوائم المشار اليها في - مولة ضـمن ملحـق   مش

  .عرض المناقصة، فإن احكام هذه المادة ال تطبق

  :الشروط التالية استيفاءيتعين على المهندس ان يقّدر ويصادق على كل زيادة في قيمة الدفعات اذا تم  -

  :المقاوليكون ان  -أ 

بما فيها طلبات الشراء وااليصاالت، والتكاليف، واسـتعمال  (عاينة قد احتفظ بقيود وافية جاهزة للم -1

  ، و)التجهيزات اآللية والمواد

أن و ،مؤيداً ببيانات اثباتية كافية، وايصال التجهيزات االلية والمواد إلى الموقعقدم كشفا بكلفة شراء  -2

  : أيا مما يلي

  :ان التجهيزات اآللية والمواد ذات العالقة -ب

  و لك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها،هي ت -1

  انها قد تم شحنها باتجاه الدولة، أي الى الموقع، عمال باحكام العقد، و -2

، وتم تسليمها الى المهنـدس مـع   سند شحن صحيح أوأي اثبات آخر للشحنانها موصوفة ضمن  -3

صادرة عن كفالة بنكية والمطلوبة،  اتئق االثباتبيانات دفع اجرة الشحن والتأمين، وغيرها من وثا

وبالمبالغ والعمالت المحددة بموجب أحكـام   مؤسسة مالية وبصياغة مقبولتين لدى صاحب العمل

يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج الدفعة المقدمة المشار اليـه فـي   ". المادة"هذه 

ول حتى يتم ايصـال التجهيـزات اآلليـة والمـواد     ، شريطة أن تظل سارية المفع)14/2(المادة 

  وتخزينها بشكل مالئم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان أو الضرر او االسترداء؛
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  :أو -

  : ان التجهيزات اآللية والمواد ذات العالقة  -ج

ـ    -1 م هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع، وانها قـد ت

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   ، )وقعبما في ذلك كلفة االيصال إلى الم(االلية والمواد 

  .  عادقية للتجهيزات االلية والموادالمادة والقيمة الت

يكون الدفع لهذا المبلغ االضافي بالعمالت المماثلة لما سيتم به صرف الدفعات المستحقة بموجـب الفقـرة    -

شاملة التخفيض الذي يجب تطبيقه، والذي وفي ذلك الوقت، يجب مراعاة ان تكون شهادة الدفع ). أ-14/3(

يعتبر معادال لما يطبق على هذا المبلغ والدفع بأنواع ونسب العمالت الواجب تطبيقها، للتجهيـزات اآلليـة   

  .والمواد ذات العالقة

  
  "  Issue of Interim Payment Certificates:"اصدار شهادات الدفع المرحلية  6.14

. الى المقاول، الى حين أن يتسلم صاحب العمل ضمان األداء ويوافق عليـه  يتم تصديق أو دفع أي مبلغ لن -

يوما من تاريخ تسلمه لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة لها، أن ) 28(خالل مدة  –وبعدها يتعين على المهندس 

بصورة يصدر الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس أنه يستحق للمقاول 

  .منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة

أي شهادة دفع مرحلية، اذا كانت  صداربا –" شهادة تسلم االشغال" 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. المناقصةاليه في ملحق عرض 

  :اال انه. ال يجوز حجب اصدار شهادة الدفع ألي سبب آخر -

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، و االصالح أو االستبدال حتى يتم انجاز ذلك

في أداء أي عمل أو التزام وفقا للعقد، وتم إشعاره بذلك من قبل ) 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

مل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على يجوز للمهندس، في أي شهادة دفع، ان يقوم بع -

المهندس أو موافقته أو  رضاقيمة أي شهادة دفع سابقة، كما ان أي شهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشراً على 

  .قبوله أو اقتناعه



  65 

  " Payment: "الدفع للمقاول 7.14

  :يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول -

يوما ) 21(يوما من تاريخ اصدار كتاب القبول، أو خالل ) 42(فعة المقدمة خالل القسط االول من الد -أ 

ولكفالة الدفعة المقدمة عمال بالمادة ) 4/2(ادة معمال بال من تاريخ تسلم صاحب العمل لضمان األداء،

  و ، ايهما كان متأخرا اكثر،)14/2(

خ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق يوما من تاري) 56(المبلغ المصدق لكل دفعة مرحلية، خالل  -ب

  ، وله المؤيدة

 ةيوما من تاريخ تسلم صاحب العمل لشهادة الدفع) 56(الختامية خالل  ةالمبلغ 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(لمقاول في دولة الدفع يعينه ا

  
  " 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

وتحسب هذه المدة اعتباراً من التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، 

ـ شهادة  ر عن تاريخ اصدارــبغض 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 اليـالمركزي في دولة عملة الدفع، مضالتي يحددها البنك 

  .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  "دة تسلم االشغالشها"عندما يتم اصدار  -

فانه يتم رّد نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتسـاب  قسم من االشغال، لجزء أو اذا تم اصدار شهادة تسلم 

جة عن قسمة قيمة العقـد  من النسبة النات%) 40(قيمة ذلك القسم أو الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع 

  . التقديرية لذلك القسم أو الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها

، اسـترداد رصـيد المحتجـزات    "فترات االشعار باصالح العيوب"يحق للمقاول فور انقضاء آخر فترة من  -

باالصالح لقسـم مـا مـن     ترة اشعارف أما بالنسبة النقضاء آخر. المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس

من القيمة التي تحتسب بقسمة قيمـة العقـد   %) 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"ال اصالحات بموجب احكام اال انه اذا تبقت اشغ -

  .هاتنفيذالكلفة التقديرية لتلك االصالحات الى أن يتم 

عند احتساب هذه النسب، ال يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في األسعار بسبب تغيير التشريعات عمالً باحكـام  

  .)13/8(ف عمالً باحـكام المـادة أو بسـبب تغّير التكالي) 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(سب متطلبات المـادة  مع الوثائق المؤيدة، ح –نسخ) 6(على -كشف دفعة االنجاز  ،االشغال

  :فيه

  و قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة تسلم االشغال،   -أ 

  ، وحقاً فيها أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له   -ب

على ان يتم تقـديم   ؛عقدبموجب الستصبح مستحقة له  امبالغ أخرى مما يعتبر المقاول انه ةتقديرات أي  -ج

  تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة االنجاز، 

  ).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   ،شهادة االداء 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

  موجب العقد، وقيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها ب  -أ 

  .بموجب العقد، أو خالفه اهفي اًه حقل أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان -ب

اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي، أو لم يتمكن من التثبت من صحة جزء ما منـه،  

لمهنـدس بصـورة   فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بتقديم تلك المعلومات االضافية الالزمة التي يطلبها ا

وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع مالحظة ان هـذا الكشـف بالصـورة     معقولة،

  ).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 -

هائي التي يتم االتفاق عليها، وجود خالف ما، فإنه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الـى صـاحب   الن

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"، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم )20/5(

  .نسخة منه الى المهندس
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  " Discharge:  "اقرار المخالصة   12.14

اقرارا خطيـا يثبـت فيـه أن     ينبغي على المقاول، عند تقديمه للمستخلص النهائي أن يسلم صاحب العمل -

يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقـد أو مـا   " المستخلص النهائي"

ويمكن النص في هذا االقرار على انه ال يصبح نافذ المفعول اال بعد اعادة ضـمان األداء الـى   . يتصل به

مبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر اقرار المخالصة نافذاً من له من رصيد ال المقاول وتسلّمه لما تبقى

  .هذا التاريخ

  

  "Issue of Final Payment Certificate :اصدار شهادة الدفعة الختامية     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( جب المادةواقرار المخالصة بمو

  المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية، و   -أ 

حسب (المقاول أو من المقاول الى صاحب العمل،  من صاحب العمل الى) ان وجد(الرصيد المستحق    -ب

طاعات التـي  تقاال ورصيدالتي دفعها صاحب العمل، ، وذلك بعد احتساب جميع الدفعات )واقع الحال

  .تستحق لصاحب العمل بموجب العقد

واقرار المخالصة عمال باحكام ) 14/11(عمال باحكام المادة " المستخلص النهائي"اذا لم يقم المقاول بتقديم 

 ل فـي تقـديم  واذا اخفـق المقـاو  . ، فإنه يتعين على المهندس ان يطلب منه القيام بـذلك )14/12(المادة 

 هايوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمة التي يقـدر ) 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(شئ ناتج عن هذا العقد ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال تجاه المقاول عن أي امر أو  -

  : تنفيذ االشغال، اال الى المدى الذي قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحةً

  ، وايضاً "المستخلص النهائي"ضمن   -أ 

ستثناء االمور أو االشياء المستجدة بعد ا، ب)14/10(الموصوف في المادة " كشف دفعة االنجاز"ضمن  -ب

  .ادة تسلم االشغالاصدار شه

فـي  ال يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجـب التزاماتـه    "المادة"وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه  -

المتعمـد، او المسـلك    تقصـير أو ال غـش مسؤولية صاحب العمل في أي من حاالت المن ، أو التعويض

  .الالمبالي من قبله
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  "Currencies of Payment:  "عمالت الدفع  15.14

وما لم ينص على غير ذلـك  . 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 فقط محددة" المقبولةقيمة العقد "اذا كانت    -أ 

تكون النسب أو المبالغ للعملة المحلية والعمالت االجنبية واسعار الصرف الثابتة التـي سـوف     )1(

تستخدم في حساب الدفعات، كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة، اال اذا اتفق الفريقـان  

  وعلى غير ذلك؛ 

، )13/5(م المـادة  يتم الدفع و اجراء الخصميات فيما يخص المبالغ االحتياطية، عمـال باحكـا  )  2(

، بـالعمالت والنسـب الواجبـة    )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(

  و اعاله،)" 1-أ"( بالعمالت والنسب المحددة في الفقرة 

ع مقابل التعويضات المحددة في ملحق عرض المناقصة، يجب أن يتم بالعمالت والنسب المحـددة  الدف -ب

  و في ذلك الملحق؛

اما الدفعات االخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمل فيجب أن تّسدد بالعملة التـي تـم انفـاق     -ج

  و ها فيما بين الفريقين،المبالغ بها بمعرفة صاحب العمل، أو بأي عملة اخرى يتم االتفاق علي

اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صاحب العمل من قبل المقاول بعملة محددة تتجاوز المبلغ المستحق   -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 ماذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت في ملحق عرض المناقصة، فتعتمد اسعار تبديل الع -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 اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإرسال اشعار

  .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 إلشعارٍ بالتصويب كما ورد ) 4/2(اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان األداء بموجب المادة  -أ 

  أو ،)15/1(في المادة 

ال ينوي االستمرار فـي تنفيـذ   اذا تخلى المقاول عن تنفيذ األشغال، أو اذا تبين بوضوح من ممارسته أنه  -ب

  أو التزاماته بموجب العقد،

  :أن المقاول قد أخفق بدون عذر معقول في   -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

  أو يوما من تاريخ تسلمه لالشعار،) 28( االصالحات، خالل

دون الحصول علـى الموافقـة   او بالتنازل عن العقد ، بتلزيم االشغال بكاملها لمقاول فرعيأن المقاول قام    -د

  أو المطلوبة،

أن المقاول قد أصبح مفلسا او معسرا، أو تعرض لتصفية موجوداته، أو صدر امر اداري ضده، أو اجرى  -هـ

أو مـدير   ئنيه، أو وافق على االستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضـائي أو مصـف  تسوية مع دا

بموجب القوانين (لمصلحة دائنيه، أو أنه حدثت أية واقعة لها نفس التأثير ألي من هذه االفعال أو الحوادث 

  ، أو)الواجبة التطبيق

رشوة أو هدية أو منحـة أو  ) رةبصورة مباشرة أو غير مباش(ان المقاول قدم أو عرض على أي شخص    -و

  :عمولة أو هبة مالية كترغيب أو مكافأة مقابل

  أن يعمل أو يمتنع عن عمل أي تصرف يتعلق بالعقد، أو   -1

  أن يظهر أو يمتنع عن اظهار تحبيذ أو عدم تحبيذ ألي شخص له عالقة بالعقد،    -2

  

ه الفرعيين باعطاء أو الوعد باعطـاء أي رشـوة   أو اذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكالئه أو مقاولي -

، اال أن )و(ألي شخص كحافز أو مكافأة حسبما هو موصوف في هذه الفقرة ) بشكل مباشر أو غير مباشر(

  ستوجب انهاء العقد،يتقديم أية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول ال 

يوما، أن ) 14(، بعد اشعار المقاول خطيا لمدة ففي أي من هذه الحاالت أو الظروف، يجوز لصاحب العمل -

اال انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت . المقاول من الموقع ويقصيينهي العقد 

  .اعاله) و(أو ) هـ(أي من الحالتين 
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قـق لـه   ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق أخرى لصاحب العمـل تتح  -

  .بموجب العقد، أو خالفه

ـ الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلو غادريتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان ي - يـع  مة وجب

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول . ا لصالحههاعداد أعدها المقاول أوتم وثائق تصميم ةوأي" وثائق المقاول"

أية تعليمات معقولة مشمولة في االشعار الذي أرسله صـاحب العمـل،    أن يبذل قصارى جهده لينفّذ فوراً

    :بـ وذلك فيما يتعلق

  أي مقاولة فرعية، والتنازل عن  - 1

  .سالمة االشغاللحماية الحياة أو الممتلكات أو  -  2

ويجوز . أو أن يستخدم أي اشخاص آخرين الكمالها/بعد االنهاء، يحق لصاحب العمل، أن يكمل االشغال و -

عندئذ لصاحب العمل وهؤالء االشخاص االخرين ان يستخدموا أياً من لوازم المقاول، ووثائق المقاول، 

  .ميم األخرى التي اعدها المقاول، أو تلك التي تم اعدادها لصالحهاووثائق التص

وف يتم يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بأن معدات المقاول أو االشغال المؤقتة س -

االفراج عنها الى المقاول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بإزالتها على مسؤوليته 

اال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل، فإنه . وحسابه

اذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته، و

  .استرداد االستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول

  

  " Valuation at Date of Termination:  "التقييم بتاريخ انهاء العقد 3.15

بعد أن يكون االشعار بانهاء العقد قد أصبح نافـذا بموجـب المـادة     -وبأسرع ما يمكن عمليا –على المهندس 

باالتفاق على قيمة االشغال واللوازم ووثائق المقاول وأيـة مبـالغ   ) 3/5(يقوم عمال بأحكام المادة ، أن )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(ار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة لصاحب العمل، بعد ان يكون االشع -

  أو/و ،)2/5(لمادة ا وفقاً ألحكامأن يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته    -أ 

          ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ االشغال وانجازهـا واصـالح أيـة     -ب

ـ )إن وجـدت (يها، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول ف 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      ةحتساب ايتم صرفها لغاية اكمال االشغال، وذلك بعد ا

              ، وبعد استرداد مثل هذه الخسـائر واالضـرار و التكـاليف االضـافية يقـوم      )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

. يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر اشعارا بذلك الى المقـاول  -

تاريخ تسلم المقاول لالشعار المذكور، أو من تاريخ اعـادة   بعد يوما من) 28(ويعتبر االنهاء نافذا بعد مرور 

حق، اال انه ال يحق لصاحب العمـل ان ينهـي العقـد    ضمان األداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهمــا ال

  .ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر "المادة"بموجب هذه 

، ومن ثم تتم )16/3(بعد هذا االنهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا الحكام المـادة  -

  ).19/6(احكام المادة تسوية حساباته بتطبيق 

بعد أن يكون االشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة  -وبأسرع ما يمكن عمليا –على المهندس    

باالتفاق على قيمة االشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ ) 3/5(، أن يقوم عمال بأحكام المادة )15/2(

  .منفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنهااخرى تستحق للمقاول مقابل األشغال ال
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  تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول :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(أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة على  تصديقبالالمهندس  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(المادة  المستحقة للمقاول عمال باحكام

مالم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع، أو ) أو ان يبطئ عملية التنفيذ(يوما الى صاحب العمل، أن يعلق العمل 

  .ارد في  االشعارما هو وحسب و حسب واقع الحال ،يتم الدفع لهاثباتاً معقوال بشأن الترتيبات المالية أو 

له بموجـب احكـام المـادة     ان اجراء المقاول هذا، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق -

  ).16/2(بحقه في انهاء العقد عمال باحكام المادة وال ، )14/8(

لمستحقة له قبل قيامه بتوجيـه  اذا تسلم المقاول الحقا الشعاره شهادة الدفع أو دليل الترتيبات المالية أو الدفعة ا -

  . اشعار االنهاء، فإنه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا

بموجـب  ) أو ابطاء عملية التنفيذ(أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل /أما اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة االنجاز و -

لى المهندس باالمر، لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكـام  ، فعليه ان يرسل اشعارا ا"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 احكام المضي 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

  : ةيحق للمقاول إنهاء العقد في الحاالت التالي

يوما من بعد تاريخ ارساله االشعار الى صاحب العمل بموجب ) 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(الل اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خ  -ب

  أومع البيانات المدعمة، 

يوما من انقضاء ) 42(الل ـــاذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خ  -ج

صميات التي باستثناء الخ) (14/7(المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجب احكام المادة 

  أو ،)2/5 -يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب المادة 

  أو ل 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

   أو زل،بالتنا

اذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في المـادة    -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 أليضده، أو انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه، أو 

  ،)بموجب القوانين الواجبة التطبيق(أو الحوادث 

يوما، ان ) 14(ففي أي من هذه األحداث أو الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة  -

  .اعاله) ز(أو ) و(لت أي من الحالتين ان ينهي العقد فورا اذا حص باشعار ينهي العقد، اال انه يمكن للمقاول

إن اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يجحف بأية حقوق أخرى تتحقق له بموجب العقد أو لغير ذلـك   -

 .من االسباب

  

  التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول  3.16

              "Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment "  

، أو )15/5(بعد أن يصبح أي من االشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة  -

، أو باالنهاء االختياري المترتّب على حصول قـوة  )16/2(بإنهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة 

  : مقاول ان يباشر على الفور بما يلي، نافذا، فإنه يتعين على ال)19/6(قاهرة بموجب احكام المادة 

التوقف عن تنفيذ أي عمل، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهنـدس    -أ 

  و لغرض حماية االشخاص او الممتلكات أو لسالمة االشغال،

  لتي تم الدفع له مقابلها، وان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات اآللية والمواد و االشغال االخرى ا  -ب

 .ان يزيل كل اللوازم االخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها المور السالمة، وان يغادر الموقع  -ج

  

  " Termination Payment on:  "الدفع عند انهاء العقد 4.16

قـد أصـبح   ) 16/2(ادة ــبموجب المبانهاء العقد االشعار الصادر  يكونيتعين على صاحب العمل، بعد أن  -

  :نافذاً، ان يقوم بالتالي

  و اعادة ضمان األداء الى المقاول، -أ 

  ، و)19/6(ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة  -ب

  .أخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا االنهاء ةأو أي ضرر أو خسارفائت ربح بدل أي ان يدفع للمقاول  -ج
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  RISKS AND RESPONSIBILITYة سؤوليالمخاطر والم :الفصل السابع عشر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " Indemnities: "التعويضات 1.17

ه ووكالئهـم ضـد جميـع    أفـراد يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كال من صاحب العمل و -

  :، وذلك فيما يتعلق بالتالي)لتقاضيبما فيها أتعاب ونفقات ا(المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات 

االصابات الجسدية أوالمرض أو االعتالل أو الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمـة   -أ 

تنفيذ األشغال وانجازها واصالح أية عيـوب  عن  ، أو)ان وجدت( ميم المقاولاعن أو أثناء أو بسبب تص

ه أو أي أفرادو الفعل المتعمد أو نقض للعقد من قبل صاحب العمل أو فيها، مالم تكن معزّوة الى االهمال أ

  من وكالئهم، و

وذلك الى المـدى  ) فيما عدا األشغال(الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية  -ب

  :الذي يكون فيه هذا  الضرر أو الخسارة

تنفيذ وانجاز االشغال واصـالح أيـة    أو) ان وجدت( ميم المقاولاناجما عن أو أثناء أو بسبب تص   -1

  عيوب فيها، و

يعزى الى أي اهمال أو فعل متعّمد أو نقض للعقد من قبل المقاول أو مستخدميه أو أي من وكالئهم    -2

  .أو أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

مطالبات أو أضـرار   ةقاول ومستخدميه ووكالئهم ضد أيكما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي الم -

  :بخصوص ما يلي) بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي(أو خسائر أو نفقات 

االصابات الجسدية أوالمرض أو االعتالل أو الوفاة التي تعزى الى االهمال أو الفعل المتعمد أو نقـض    ) 1( 

  الئهم، وه أو أي من وكأفرادالعقد من قبل صاحب العمل أو 

، 2، 1-د(أية أمور أخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات   )2( 

   ). 18/3(من المادة ) 3
  

         Contractor’s Care of the work": اعتناء المقاول باالشغال 2.17

زم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتـى صـدور   يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال واللوا -

تقل هذه المسؤولية الـى  نحيث ت ،)10/1(بموجب المادة ) 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

وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤوال عن العناية بأي عمل متبـق   -

  .، الى ان يتم استكمال هذه األعمال المتبقية"شهادة تسلم االشغال"بالتاريخ المحدد في 

المقاول عن العناية اذا لحق باالشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خالل فترة مسؤولية  -

، فإنه يتعين علـى  ) الحقا) 17/3(ادة ـتثناء المخاطر المبينة في المـساب(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



  75 

 وال عن أي ضرر أو خسارة قد تنتج عن أفعال المقاول بعد صدور شهادة تسلم االشغالويظل المقاول مسؤ -

، وعن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة تسلم األشغال ولكنها ناتجة عـن واقعـة   بشأنها

  .سابقة كان المقاول مسؤوالً عنها

  

  " Employer’s Risks:  "مخاطر صاحب العمل 3.17

  : الحقا هي) 17/4(اليها في المادة ان المخاطر المشار 

  أو الغزو، أوافعال االعداء االجانب،) سواء أعلنت الحرب او لم تعلن(الحرب أو االعمال العدوانية    -أ 

  التّمرد أواعمال االرهاب أوالثورة أوالعصيان أواالستيالء على الحكم بالقوة، أو الحرب االهلية في الدولة،    -ب

مشاغبات أو حركات االخالل بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها أشـخاص ليسـوا مـن    االضطرابات أوال   -ج

  مستخدمي المقاول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،

المواد المتفجرة أواالشعاعات االيونية أو التلوث باالشعاعات النووية داخـل الدولـة،    األعتدة الحربية، أو   -د

  ،اول لمثل هذه األعتدة أو المواد المتفجرة أو االشعاعاتباستثناء ما هو ناتج عن استخدام المق

  موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة تفوق سرعة الصوت،  -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  مستخدميمن االشغال تم اعداده من قبل تصميم أي جزء    -ز

  العمل مسوؤال عنهم، و

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(نتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة ياذا والى المدى الذي  -

لالشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فـورا، وأن يقـوم   

  .ى الذي يطلبه المهندسبإصالح الضرر أو الخسارة الناتجة الى المد

أو كلفة ما بسبب اصالح تلك االضرار أو الخسائر، فإنه يتعين عليـه  /واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و -

  : ، بخصوص)20/1(ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة 

                اذا كـان االنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر،        تمديد مـدة االنجـاز لقـاء ذلـك التـأخير،        -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  تصرفأن ي ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لالشعار الالحق، -

  .التقديرات بشأن هذه االمور
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  " Intellectual and Industrial Property Rights" :حقوق الملكية الفكرية والصناعية )17/5(
ة على أية حقوق مـن حيـــث بـراء   ) أو زعم بالتعدي(أي تعد : في هذه المادة" التعدي"يعني مصطلح  -

أو العالمات أو االسماء التجـارية أو االسرار التجارية أو  النشراالختراع أو التصاميم المسجلة أو حقوق 

أية مطالبة " مطالبة"غيرها من حقوق الملكيات الفكرية أو الصناعية المتعلقة باالشغال، كما يعني مصطلح 

  .بادعاء حصول تعد ما) أو اجراءات للمطالبة(

يوما من تـاريخ تسـلم   ) 28(فريق بإرسال اشعار الى الفريق االخر حول أية مطالبة خالل  اذا لم يقم أي -

  ".المادة"متنازالً عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه  ]في هذه الفقرة[مطالبة ما، اعتبر الفريق األول 

  : دعاءيتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي، اذا كان اال -

  تجنبه، أو بامكانهلم يكن مما ، العقد الحكام قد حصل كنتيجة المتثال المقاول   -أ 

  : أشغال ةناتجا عن استخدام صاحب العمل ألي   -ب

  لغرض غير المقصود منها، أو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، أو   -1

كان هذا االستخدام معروفاً للمقاول قبل موعـد  بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده، اال اذا  متصالً  -2

  .، أو انه منصوص عليه في العقد"التاريخ االساسي"

  :قد تنشأ عن أو تكون متعلقة اخرى يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد أية مطالبة -

   بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو

 .قاول مسؤوالً عنهأي تصميم يعتبر الم

، فإنه يتعين على الفريق المعوض ان يقوم علـى  "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   . حسابهوق المعوض أن يساعد في منازعة االدعاء بناء على طلب الفري

أي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الفريق المعوض، اال اذا كان هـذا  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  ربحفوات  أي من االشغال، أو فقدان استخدامال يعتبر أي فريق مسؤوال تجاه الفريق اآلخر ازاء  -

مما  بالتتابعخسارة غير مباشرة أو ضررٍ أو ، أو ألي عقود اخرى، أو فقدان الفرصة للحصول على عقد

) 16/4(اء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة قد يلحق بالفريق اآلخر بسبب العقد، باستثن

  .المتعلقة بالتعويضات) 17/1(المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد، والمادة 

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"ة أو ان ال تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاص

  : وذلك فيما عدا )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(ية الفكرية والصناعية، بموجب المادة حقوق الملك  •

المتعمـد أو   تقصيرأو ال غشمن مسؤولية الفريق المخّل في أي من حاالت ال" 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 

فإنه يتعين عليه أن يقوم بالتأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تـأمين  " الفريق المؤمن"ما يكون المقاول هو حيث  -

صاحب العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متوائمة مع أي شروط عامة اتفق عليها الفريقان قبـل   مقبولة لدى

  .من احكام" الفصل"لى ما يرد في هذا ، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها األولوية ع"كتاب القبول"تاريخ 

فإنه يتعين ان يتم التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط متوائمة " الفريق المؤمن"حيثما يكون صاحب العمل هو   -

  .مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة

نـه يجـب تطبيـق    ، فإ)أي للفريقين مجتمعين(اذا كان مطلوبا في وثيقة التأمين تقديم تعويض لتأمين مشترك   -

امـا اذا نصـت   . له التغطية التأمينية  لكل فريق مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة

ي الشخاص آخرين غير الفـريقين المـؤمن لهمـا    أ "لمشتركين اضافيين"تأمين على تقديم تعويضات الوثيقة 

  : ، فإنه يتعين"الفصل"بموجب احكام هذا 

صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمـل   أفرادلمقاول عن هؤالء المشتركين االضافيين فيماعدا ان ينوب ا   -1

  ونائباً عنهم، 

كون لهم ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية أو ان ي   -2

  تلك الجهة التأمينية، و معتعامل مباشر أي 

أن يطلب من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الـواردة فـي وثيقـة    للفريق المؤمن    -3

  .التأمين

لجبر  الالزمةضرر، ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت لأو ا ةكما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسار  -

  .خسارة أو الضررالخسارة أو الضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض جبر ال

ذي العالقة ان يقدم الى الفريق اآلخر، خالل الفترات المحددة في ملحق عرض " 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 

والتأمين ضد ) 18/2(ادة ــخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب المنس -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   -

  .قديم الوثائق أو ايصاالت السداد الى الفريق اآلخر، فانه يتعين اعالم المهندس بذلكوعندما يتم ت

ان " الفريق المؤمن"كما يتعين على . يتعين على كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين  -

ان الوثائق التأمينية بموجب يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في االشغال وأن يتأكد من ادامة سري

  ".الفصل"احكام هذا 

ال يحق ألي فريق ان يجري أي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة    -

أي تعديل على شروط التأمين، ) أو حاولت اجراء(واذا قامت جهة تأمينية بإجراء . مسبقة من الفريق اآلخر

  .يق الذي أشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أوالً ان يعلم الفريق اآلخر فورا باالمرفإنه يتعين على الفر
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استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، أو اخفق في  عن" الفريق المؤمن" تخلفاذا 

باختياره وبدون اجحاف (ق للفريق اآلخر ، فإنه يح"المادة"وفقاً لمتطلبات هذه  وثائقالتقديم اثبات مقبول ونسخ 

ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من ) 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

ال يشكل تحديدا على أي من واجبات أو التزامات او مسؤوليات المقاول أو " 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

ا من الجهات التأمينية كل حسب ما صاحب العمل ان يتحمل أي مبالغ لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيله

الفريق "هو مطلوب منه بموجب هذه الواجبات أو االلتزامات أو المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها 

باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق " المؤمن

قم هو اآلخر بابرام تأمينات لتغطية هذا االخالل، فإن أي مبالغ كان يمكن الفريق االخر على اسقاطها ولم ي

  ".الفريق  المؤمن"استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها 

) 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  ات صاحب العمل أوالمتعلقة بمطالب

 :التأمين على االشغال ومعدات المقاول 2.18

                "Insurance for Works and Contractor’s Equipment  

اول بمبلغ يعادل ان يؤمن على االشغال والتجهيزات اآللية والمواد ووثائق المق" الفريق المؤمن"يتعين على   -

قيمتها االستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض ورسوم االتعاب المهنية والربح، ويجب ان 

وحتى تاريخ اصدار ) أ-18/1(يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب به تقديم االثبات بموجب الفقرة 

  ".شهادة تسلم االشغال"

ضد أي " 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 "لفصل خسارة أو ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بعمليات اصالح العيوب عمال بأحكام ا

  ".عشر

ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما في ذلك " الفريق المؤمن"يتعين على   -

نفقات ايصالها الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي 

  .لالحاجة اليها  كمعدات للمقاو

وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات المقصودة   -

  ":المادة"بهذه 

  ،"كفريق مؤمن"ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول  -أ 

مبالغ التأمين من  ن يستحقان مشتركين الحصول علىاان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، واللذ -ب

  و الخسارة فقط، وأضرر لالجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو التصرف بها بين الفريقين لغرض جبر ا

في  المدونةرد ضمن مخاطر صاحب العمل تلم  حالة ةأي ناتجة عنان تكون مغطية لكل ضرر أو خسارة  -ج

  و ،)17/3(المادة 
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سارة  قد تلحق بأي جزء من األشغال وتعزى الى قيام صاحب وان تكون مغطية ايضا لكل ضرر أو خ -د

ه أو اشغاله لجزء آخر من األشغال، ولكل ضررٍ أو خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في خدامالعمل باست

من مخاطر صاحب العمل، فيما عدا حاالت المخاطر التي ال يمكن التأمين ) ح ز، ج،-17/3(الفقرات 

ولة؛ مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض عليها بشروط تجارية معق

  ،)ال تنطبق) د(واذا لم يتم تحديد مبلغ ما فيه، فإن هذه الفقرة (المناقصة، 

  

  :ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر أو الخسارة أو االستبدال لما يلي -هـ

بسبب أي عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية  أي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة  -1

اال انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة (

  و، )الحقاً) 2(بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسباب المبينة في البند 

ء اجزاء اخرى من االشغال، اذا أي جزء من االشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشا -2

  و كان هذا الجزء اآلخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم أو المواد أو المصنعية،

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(ن موجودة في الدولة، مع مراعاة أحكام المادة اللوازم عندما ال تكو -4

  .ها في االشغالخداماآللية والمواد المقصود است

  

أعاله ) د(بأن الغطاء التأميني الموصوف في الفقرة  –" التاريخ االساسي"بعد مرور سنة واحدة من  –اذا تبين   -

ان يرسل اشعارا الى صاحب " كفريق مؤمن"فإنه يتعين على المقاول لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة، 

  : ويكون صاحب العمل عندئذ. العمل بشأن الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة

للحصول على مبلغ من المقاول مساوٍ لهذه التغطية التأمينية  –) 2/5(مع مراعاة احكام المادة  –مستحقاً   -1

  يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية، والتجارية المعقولة التي 

على  صادقيعتبر صاحب العمل، مالم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة، أنه قد   -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"  

ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة أو اصابة جسدية أو أي " 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" عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور

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 (، دوثمرات الحهناك حد أقصى لعدد 

  ).فإن احكام هذه المادة ال تطبق
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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 ،"منكفريق مؤ"ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول  -أ 

  و ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين، -ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات صاحب العمل  -ج

  ، )18/2: باستثناء األشياء التي تم تأمينها بموجب المادة(مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول ألشغال العقد، 

  : يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن ورغم ذلك فانه -د

حق صاحب العمل في ان ينفذ االشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو عبر أي ارض، وان   -1

  و يقوم بإشغال هذه االرض الغراض االشغال الدائمة،

شغال واصالح أية عيوب اللتزامات المقاول بتنفيذ اال 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 معقولة متاحا بشروط

  

  " Insurance for Contractor’s Personnel  "    :التأمين على مستخدمي المقاول 4.18

ى سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات واألضرار يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ عل  -

التي قد تنتج عن اصابة أو مرض أو اعتالل أو ) بما فيها أتعاب ومصاريف التقاضي(والخسائر والنفقات 

  .العاملين لديهمن  أيالمقاول أو  يستخدمهوفاة أي شخص 

لتأمين هذه، باستثناء أن هذا التأمين كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة ا  -

يمكن أن ال يشمل أي خسائر أو مطالبات الى المدى الذي ينتج عن أي فعل أو اهمال من قبل صاحب العمل 

  .افرادهأو 

يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء االشخاص مشتركين في تنفيذ   -

بة لمستخدمي أي مقاول فرعي، فإن بإمكان المقاول الفرعي ان يقوم بتأمينهم، ولكن يظل االشغال، اما بالنس

  ".الفصل"المقاول مسؤوال عن االلتزام بأحكام هذا 
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  FORCE MAJEURE  القوة القاهرة :الفصل التاسع عشر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " Definition of Force Majeure" :تعريف القوة القاهرة 1.19

  :يتصف بـ أي واقعة أو ظرف استثنائي" الفصل"في هذا " القوة القاهرة"يعني مصطلح   -

  و انه خارج عن سيطرة أي فريق، -أ

  و ابرام العقد، انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل  -ب

  نبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه، والذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتج  -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 

  ، أو الغزو، أو افعال االعداء االجانب،)سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(لحرب أو االعمال العدوانية ا  -1

  التّمرد أو اعمال االرهاب أو الثورة أو العصيان أو االستيالء على الحكم بالقوة، أو الحرب االهلية،  -2

ات أو الحصار من قبل اشخاص من االضطرابات أو المشاغبات أو حركات االخالل بالنظام، أو االضراب  -3

  غير أشخاص المقاول والمستخدمين اآلخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين،

األعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو االشعاعات االيونية، أو التلوث باالشعاعات النووية، باستثناء ما   -4

  المتفجرات أو االشعاعات، و يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه األعتدة أو

 .كوارث الطبيعة مثل الزالزل أو االعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني  -5

  

  "Notice of Force Majeure:  "االشعار بوجود القوة القاهرة 2.19

وة قاهرة، اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول ق) سيتعذر عليهأو كان (أحد الفريقين  تعذر على اذا  -

فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعارا الى الفريق اآلخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان 

يتعين ان يصدر هذا . عليه أداؤها متعذراً) أو سيصبح(يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح 

) أو يفترض فيه انه قد درى(فيه هذا الفريق على دراية يوماً من بعد التاريخ الذي أصبح ) 14(االشعار خالل 

  .بالحادث أو الظرف الذي شكل القوة القاهرة

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 فريق في "فصلال"وبالرغم من أي حكم آخر في هذا   -

 .أن يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد

  

  " Duty to Minimise Delay:  "واجب التقليل من التأخر 3.19

التزاماته يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة، في كل االوقات، للتقليل من التأخر في اداء   -

  .بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة

  .القاهرة كما يتعين على كل فريق أن يعلم الفريق اآلخر عند توقف تأثره بالقوة  -



  83 

  " Consequences of Force Majeure:  "تبعات القوة القاهرة 4.19

اشعار بشأنها عمال بأحكام  أداء أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة لقوة قاهرة تم ارسال من المقاول منعاذا   -

أو كلفة ما، يصبح المقاول، مع مراعاة أحكام المادة /، 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 كهذه استردادفي الدولة، ) 4، 3، 2-19/1(اذا حصل أي من األحداث 

إعداد تقديراته لالتفاق عليها أو ) 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 العفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب   -

في هذا الفصل، فان تلك األحداث أو الظروف االضافية أو شروط اضافية أو شروط أوسع من تلك المحددة 

 ."الفصل"اعفاء بموجب أحكام هذا أي تخوله  الاألوسع للقوة القاهرة ال تعفي المقاول في حالة عدم أدائه و

  

    انهاء العقد اختياريا، الدفع واالخالء من مسؤولية األداء 6.19

                                                                         "Optional Termination, Payment and Release"  

يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة التي تم ) 84(اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة   -

يوماً بسبب ) 140(تتجاوز بمجموعها أكثر من  متتابعةأو لفترات ) 19/2(ارسال اشعار بشأنها بموجب المادة 

نفس القوة القاهرة التي تم ارسال االشعار بشأنها،، فعندها يمكن ألي فريق ان يرسل الى الفريق االخر اشعارا 

أيام من تاريخ ارسال االشعار، ويتعين على ) 7(وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذاً بعد . بإنهاء العقد

  ). 16/3(وقف عن العمل وازالة معداته، عمال بأحـكام المادة المقاول المباشرة باتخاذ االجراءات للت

عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها، و اصدار   -

  : شهادة دفع تتضمن ما يلي

  و المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد، -أ 

كلفة التجهيزات اآللية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي تعاقد  -ب

وضمن (على توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات اآللية والمواد ملكا لصاحب العمل 

  و عها تحت تصرف صاحب العمل،حال تسديده الثمانها، ويتعين على المقاول تسليمها ووض) مسؤوليته

  و أو مسؤولية اخرى تكبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقول نتيجة توقعه النجاز االشغال،كلفة أي  -ج

أو الى أي مكان (في بلده  مخازنهكلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى  -د

  ، و)الى بلده آخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها

 عندمستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ االشغال بصورة متفرغة، وذلك  ترحيلكلفة -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

تزام مخالفاً للقانون، أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء الفريقين من االستمرار في أداء أي ال

  . آخر بموجب العقد

  : عندئذ وبعد اشعار من أي من الفريقين الى الفريق اآلخر بذلك الظرف أو الحادث  -

يعفى الفريقان من االستمرار في اداء أي التزام آخر، ولكن بدون االجحاف بحقوق أي منهما بخصوص  -أ 

  أي اخالل سابق بالعقد، و

ل ان يدفعه الى المقاول، هو نفس ما يستحق دفعه بموجب يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العم -ب

  . آنفا، كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها) 19/6(احكام المادة 
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  المطالبات والخالفات والتحكيم: الفصل العشرون
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " Contractor’s Claims:  "المقاولمطالبات  1.20

ب أي جأو اية دفعة اضافية بمو/و" مدة االنجاز"لحصول على تمديد في نفسه مستحقاً ل اذا 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 . ة أو الظرف الذي ادى الى تكّون المطالبةاشعارا مبيناً فيه الواقع

يوما من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بتلك الواقعة ) 28(ممكنة عمليا، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

  . أو الظرف

لن يتم تمديد مدة االنجاز، ولن نه إيوماً تلك، ف) 28(اذا اخفق المقاول في ارسال االشعار خالل فترة الـ  -

يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة اضافية، وبذلك يعتبر صاحب العمل أنه قد اخليت مسؤوليته 

  ".المادة"ذلك فانه ينبغي تطبيق االحكام التالية من هذه  فيماعداو. فيما يتعلق بتلك المطالبة

ارات اخرى تكون مطلوبة بموجب العقد، وان يقدم التفاصيل كما يتعين على المقاول ايضا ان يرسل اية اشع  -

  .المؤيدة للمطالبة، وذلك لكل ما له عالقة بالواقعة أو الظرف المذكورين

مما قد تستلزمه الضرورة لتعزيز ) المحاضر(ينبغي على المقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة   -

دون ان يكون  –ويمكن للمهندس . ول لدى المهندسالمطالبة، إما في الموقع أو في أي مكان آخر مقب

، ان يرصد حفظ "المادة"بعد تسلمه ألي اشعار بموجب هذه  -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(جالت وتفحصها، وان يقدم له نسخا منها للمهندس فرصة االطالع على الس

يوما من تاريخ درايته بالواقعة او الظرف الذي ) 42(كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل   -

، او خالل أية فترة )أو من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه أن يكون قد درى بها(ادى الى تكون المطالبة 

قترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، مطالبةً مفصلةً بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة ألسس أخرى ي

اما اذا كان للواقعة أو الظرف الذي ادى الى تكون . ة االضافية المطالب بهادفعأو ال/المطالبة  وتمديد المدة و

  : المطالبة مفعول مستمر، فإنه

  تي تم تقديمها مطالبةً مرحلية؛تعتبر المطالبة المفّصلة ال -أ 

            يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية األخرى شهريا، مبينا في كل منها مدة التأخر -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(مطالبته النهائية خالل  على المقاول ان يرسل -ج

  .الظرف، أو خالل أي فترة أخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس أو

يوما من تاريخ تسلمه مطالبة ما، أو أي تفاصيل اخرى مؤيدة  لمطالبة ) 42(يتعين على المهندس، خالل   -

أن يقيم المطالبة ويرد عليها اما  –ل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول أو خال –سابقة 

 .بيان تعليقاته مفصلة عليها، وله أيضاً ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضروريةمع أو عدم الموافقة  ،بالموافقة

  .ورغم ذلك، فانه يعتبر ملزماً بتقديم رّده على أسس المطالبة خالل تلك الفترة

يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة امكن اثبات استحقاقها بصورة معقولة   -

وما لم، والى  أن يتم تقديم التفاصيل الوافية التي تثبت صحة . بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة
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زء من المطالبة الذي تمكن االدعاء لكامل المطالبة، فإن استحقاق المقاول بشأنها، يكون محصورا بذلك الج

  .من أن يثبت صحة ادعائه بشأنه

، ان يباشر باالتفاق، أو أن يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة )3/5(يتعين على المهندس، عمال بأحكام المادة   -

  : 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"تعتبر متطلبات هذه      

يؤخذ في االعتبار مدى أخرى فيما يتعلق بأية مطالبة، فينبغي أن " مادة"او أية " المادة"المقاول بأحكام هذه 

أو أية /و" مدة االنجاز"المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد في  التقصيأثر 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"يتم فّض الخالفات من قبل   -

  .صةضمن التاريخ المحدد في ملحق عرض المناقيقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة 

من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة، من أشخاص " 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

ضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق يتكون من ثالثة اع" المجلس"اذا كان   -

االخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين لالتفاق على العضو الثالث والذي يتم 

  .تعيينه رئيسا للمجلس

اختيار أسماء األعضاء  مشاراً اليها في العقد، فانه يتم مرشحين أعضاء مجلسعلى أنه اذا كانت هنالك قائمة   -

من بين األسماء الواردة فيها، باستثناء أي شخص غير قادر أو غير راغب في قبول التعيين كعضو في 

  .المجلس

أو كل عضو من االعضاء الثالثة بحيث ) الحكَم(تتم صياغة االتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد   -

المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد، مع " قية فض الخالفاتباتفا"يشار الى الشروط العامة المتعلقة 

  . ادخال اية تعديالت يتفق عليها فيما بينهم

فإنه باستشارته، " المجلس"ومكافأة أي خبير آخر يقوم  الحكم أو كل من األعضاء الثالثةاما بالنسبة لمكافآت   -

، كما يتعين على الفريقين ان يدفعا "االعضاء"تعيين يجب تحديدها فيما بين الفريقين عند االتفاق على شروط 

  .تلك المكافآت مناصفةً

البداء الرأي " المجلس"أن يحيال أي أمرٍ الى  -اذا تم االتفاق بينهما في أي وقت–بامكان الفريقين مجتمعين   -

  .في أي أمر اال بموافقة الفريق اآلخر" المجلس"حوله، لكنه ال يحق ألي فريق أن يستشير 
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فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدالء وبتأهيل مناسب ، 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(

اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب يصبح نافذا في حالة استنكاف أي عضو عن العمل أو انه 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  -

يه وذلك بموجب احكام االجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو االصيل، من حيث تسميته والموافقة عل

  ".المادة"هذه 

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين، وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول    -

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 " المخالصة اقرار"عندما يصبح تنتهي ) عضو فيه

  

 ":المجلس"االخفاق في االتفاق على تعيين  3.20
                   Failure to Agree Dispute Adjudication Board  

  :اذا انطبقت أي من الحاالت التالية تحديدا  -

منفرد في الموعد المحّدد ضمن الفقرة األولى من المادة لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس ال  -أ 

  أو ،)20/2(

يتكون من " المجلس" اذا كان) للموافقة عليه من قبل الفريق اآلخر(اخفق أي فريق في تسمية عضو ما  -ب

  أو ثالثة اعضاء في الموعد المذكور أعاله،

  الموعد المذكور أعاله، أو في) رئيس المجلس(لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث  -ج

يوما من انتهاء مهمة العضو المنفرد ) 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،

بناء على طلب أي من الفريقين أو  –وم جهة التعيين أو الشخص المسمى في الشروط الخاصة فعندها تق  -

ويكون هذا التعيين نهائيا . بتعيين عضو المجلس هذا –كليهما وبعد اجراء التشاور الالزم مع كال الفريقين 

  .يين مناصفةكما يتعين على الفريقين ان يدفعا مكافأة الجهة أو الشخص الذي قام بالتع ،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 فريق يمكن من قبل المهندس، فانه تحديد قيمة ي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او خالف حول أ

لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، مع ارسال نسختين من ذلك االشعار الى " المجلس"احالة الخالف خطيا الى 

  ". المادة"م  هذه الفريق اآلخر والمهندس، وعلىان يتم التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقا الحكا
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مكونا من ثالثة اعضاء، فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة الخالف اليه وفقا " المجلس"وإذا كان   -

  .رئيس المجلس مثل هذا االشعار فيه بالتاريخ الذي يتسلم" المادة"الحكام هذه 

بدون توانٍ، وأن يوفرا امكانية الدخول الى  يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات االضافية  -

لغرض تمكين المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك " المجلس"يطلبه  مما قدالموقع والتسهيالت المناسبة 

  .الخالف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل كهيئة تحكيم

أو خالل  ،حالة الخالف إليهيوما من تاريخ تسلمه اشعار ا) 84(خالل مدة ال تتجاوز " المجلس"يتعين على   -

ويشترط في هذا القرار ان  .أية فترة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان، ان يتخذ قراره بشأنه

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(تمت ويتعين عليهما تنفيذه اال اذا 

أو انهائه، فانه يتعين على المقاول  نقضهالتحكيم كما سيرد الحقاً، وما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو 

  . في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ األشغال وفقاً ألحكام العقد

يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، ان يرسل ) 28(، فعليه خالل "المجلس"فريق بقرار  اذا لم يرتض أي  -

)  84(من اصدار قراره خالل فترة الـ " المجلس"اذا لم يتمكن و. اشعارا للفريق االخر يعلمه فيه بعدم رضاه

ئذ يجوز ألي فريق من تاريخ تسلمه طلب احالة الخالف اليه، عند) أو حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك(يوما 

  .بعدم رضاهخر يوما المنقضية، ان يعلم الفريق اآل) 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 ) 20/8و 20/7(تثناء ما يرد تاليا في المادتين وباس". المادة"التنويه انه قد تم اصداره بموجب احكام هذه 

ال يجوز ألي فريق المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخالف، اال اذا تم اصدار االشعار بعدم الرضى على 

  ".المادة"النحو المحدد في هذه 

رد اليه أي اشعار بعدم الفريقين، ولم ي بأي امر مختلف عليه بينباصدار قراره المتعلق " المجلس"اما اذا قام   -

يصبح نهائيا " المجلس"يوما من بعد تاريخ تسلمه للقرار، فإن قرار ) 28(الرضى من قبل أي فريق خالل 

  .وملزما لكال الفريقين

  

  " Amicable Settlement" :التسوية الودية 5.20

محاولة تسوية الخـالف  اعاله، فإنه يتعين على الفريقين ) 20/4(اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعماال للمادة   -

وما لم يتفق الفريقان على خالف ذلـك، فإنـه يجـوز البـدء     . 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" :مالتحكي 6.20

بشأنه، مما لم يصبح ) ان وجد" (المجلـس"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 لتحكيم الصادرة عنقواعد ا[تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب    -ا 

تتم تسوية الخالف من قبل هيئة  تحكيم مكونة من ثالثة اعضاء يعينون بموجب  قواعد التحكيم   -ب 

  المذكورة، و

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

شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو اراء أو  ةأي نقيحوتمراجعة لكشف وتتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة ل  -

صدر عن المهندس، وأي قرار صادر عن مجلس فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالف، علما بأنه ال  قييمت

شئ يمكن ان ينزع االهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم لالدالء بشهادته أو تقديم أدلة في أي 

  . امر متعلق بالخالف

التي  حججكما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في االجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو ال  -

قبل اتخاذ قراره، أو األسباب المذكورة في اشعار عدم الرضى، كما يعتبر أي " المجلس"ها امام طرحسبق 

  .بّينة مقبولة في التحكيم" للمجلس"قرار 

بل أو بعد انجاز االشغال، ويجب أن ال تتأثر التزامات أي من الفريقين أو يجوز المباشرة بالتحكيم ق  -

  .اذا ما تمت المباشرة باجراءات التحكيم أثناء تنفيذ األشغال" المجلس"المهندس أو 

  
   ":المجلس"عدم االمتثال لقرار  7.20

   "Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision"  

  : نهفي حالة أ  -

  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  -قد تكون له بدون االجحاف بأي حقوق أخرى–عندئذ، يمكن للفريق االخر   -

) 20/4(، وفي مثل هذه الحالة، ال تطبق احكام المادتين )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"  

اذا نشأ أي خالف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشىء عنه أوعن تنفيذ االشغال، ولم يكن هنالك   -

  :سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه، أو لغير ذلك من االسباب، فإنه" لمجلس فّض الخالفات"وجود 

  المتعلقة بالتسوية الودية، و) 20/5(متعلقة بقرار المجلس، وال المادة ال) 20/4(ال يتم تطبيق المادة  -أ 

  ).20/6( يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة -ب


