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العقود و المواصفات و حساب الكمیات    
Contracts, Specification &

Quantity Surveying

نبیل ابراھیم الصوالحي   . م.د
استاذ مساعد  في ادارة التشیید    

 غزة–الجامعة االسالمیة  
٢٠٠٩
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• دفتر عقد المقاولة الموحد 

• للمشاریع االنشائیة   

• الجـزء األول  

• الشـروط العامـــة   

• )١٩٩٩فیدیـك  ( 



L4 3

Priority of Documents'''‘ : أولویة الوثائق    )١/٥(•

تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منھ العقد مفسرة لبعضھا             •
البعض ، على انھ لغایات تفسیر العقد تكون أولویة الترجیح             

إن (  اتفاقیـة العقد   -١-: بین الوثائق حسب التسلسل التالي         
 -٤.   كتاب عرض المناقصة   -٣.   كتاب القبـول   -٢) . وجدت 

 المواصفات    -٦. الشروط العامة ھذه  -٥.الشروط الخاصة  
 الجداول ، وأیة وثائق أخرى تشكل        -٨.  المخططات   -٧.

أما اذا تبین أن ھنالك غموضًا في الوثائق ،           .جزءًا من العقد   
أو تباینًا فیما بینھا ، فانھ یتعین على المھندس إصدار                 

التعلیمات أو اإلیضاح الالزم بخصوص ذلك       
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t'''Contract Agreemen‘ : اتفاقیة العقد  )١/٦(•

یومًا من    ) ٢٨(یتعین على الفریقین إبرام اتفاقیة العقد خالل          •
تاریخ تسلم المقاول لكتاب القبول إال إذا اتفق الفریقان على             

وتكون ھذه االتفاقیة حسب النموذج المرفق         . غیر ذلك 
كما یتعین على صاحب العمل أن یدفع            .بالشروط الخاصة 

)  إن وجدت  (رسوم الطوابع وغیرھا من النفقات المشابھة        
. التي قد تتحقق بموجب القانون على إبرام ھذه االتفاقیة          
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Assignment'' :       التنـازل)١/٧(

ال یحق الي فریق ان یتنازل عن العقد أو أي جزء منھ او         •
اال انھ یجوز    . عن أي فائدة او مصلحة في العقد او بموجبھ         

 أن یتنازل عن العقد أو أي جزء منھ بموافقة        -أ :الي فریق 
الفریق االخر المسبقة ، وللفریق االخر وحـده     حریة    

التقدیر في ھذا الشأن ، و   

 تحویل ما استحق لھ او یستحق لھ من مبالغ بموجب العقد              -ب •
. كضمان لمصلحة أي بنــك او      مؤسسة مالیة       
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Performance": ضمـان االداء   )٤/٢(
Security"

ضمان االداء لغایة االنجاز ) على حسابھ ( یتعین على المقاول ان یستصدر •
لمناقصة الالئق لالشغال ، وذلك بالقیمة ونوع العملة المحددین في ملحق عرض ا    

" كام ھذه ، واذا لم یكن قد تم تحدید المبلغ في ذلك الملحق فعندھا ال تطبق اح   
" المادة  

یومًا ) ٢٨(یتعین على المقاول ان یقدم ضمان االداء الى صاحب العمل خالل .•
، وان یرسل نسخة منھ الى المھندس   " كتاب القبول " من تاریخ تسلمھ 

موافق ) او سلطة اخرى  ( ینبغي ان یكون الضمان صادرًا عن كیان ومن دولة   .•
شروط  علیھما من قبل صاحب العمل ، وان یتم اعداده حسب النموذج المرفق بال  

الخاصة ، أو بصیغة اخرى یوافق علیھا صاحب العمل  
ى ان ینفذ یتعین على المقاول ان یتأكد من ان یظل ضمنا االداء ساري المفعول ال•

اما اذا احتوت شروط الضمان    . المقاول االشغال وینجزھا ویصلح ایة عیوب فیھا 
" شھادة االداء " على تاریخ النقضائھ ، وتبین ان المقاول لن یكون خوًال بتسلم 

یومًا ، فانھ یتعین علیھ ان یقوم ) ٢٨(بتاریخ یسبق الموعد النھائي لصالحیتھ بـ   
. ھا بتمدید سریان الضمنان الى ان یتم انجاز االشغال واصالح ایة عیوب فی 
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ا یخص یتعین على صاحب العمل ان ال یقدم مطالبة بخصوص ضمان االداء اال فیم•
-:المبالغ التي تستحق لھ بموجب العقد ، في الحاالت التالیة 

لفقرة  اخفاق المقاول في تمدید سریان مفعول ضمان االداء كما تم ذكره في ا- أ•
لة لضمان السابقة ، وفي ھذه الحالة یجوز لصاحب العمل ان یطالب بالقیمة الكام   

االداء ، او
ن ذلك  اخفاق المقاول في ان یدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق لھ ، سواء كا -ب•

، او بموجب ) ٢/٥(بناء على موافقة من المقاول او كما تم تقدیره بموجب المادة  
یومًا من تاریخ ھذه الموافقة او اعداد    ) ٤٢(وذلك خالل  " الفصل العشرین  " احكام 

التقدیرات ، او  
یومًا من بعد تسلمھ اشعار  ) ٤٢( اخفاق المقاول في ان یعالج تقصیرًا ما خالل -ج•

صاحب العمل المتضمن طلبھ بمعالجة التقصیر ، او 
) ١٥/٢( الظروف التي تخول صاحب العمل ان ینھي العقد بموجب احكام المادة   -د •

العمل ان وذلك بغض النظر عما اذا كان قد صدر اشعار باالنھاء یتعین على صاحب   
بما في ذلك اتعاب ( یعوض المقاول ویقیھ من جمیع االضرار والخسائر والنفقات   

مما قد ینتج عن مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان ، وذلك ) ونفقات التقاضي 
الى المدى الذي یعتبر فیھ صاحب العمل انھ غیر محق في مطالبتھ    

یومًا من ) ٢١(یتعین على صاحب العمل ان یعید ضمان االداء الى المقاول خالل   .•
.تاریخ تسلمھ لشھادة االداء  
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Extension": تمدید مدة االنجاز       )٨/٤( of
Time for Completion"

 بالحصول على     –)  ٢٠/١( اعماال للمادة   –یعتبر المقاول مخوًال      •
تمدید لمدة االنجازاذا حصل تأخر او كان متوقعًا ان یحصل            

تأخر ، والى أي مدة ، في موعد تسلیم االشغال لغرض تطبیق          
 التغییرات ،   -أ: ، وذلك الي من االسباب التالیة      ) ١/ ١٠(المادة 

اال اذا كان قد تم االتفاق على تعدیل مدة االنجاز بموجب المادة            
، او أي تغیر جوھري آخر في كمیة بنٍد ما من بنود         ) ١٣/٣(

االشغال المشمولة في العقد ، او    
 أي سبب للتأخیر یبرر تمدید مدة االنجاز بمقتضى أي من       -ب  .•

ھذه الشروط ، او  
 الظروف المناخیة المعاكسة بصورة استثنائیة ، او         -ج•
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 النقص غیر المنظور في توفر المستخدمین او اللوازم مما           -د•
ھو ناتج عن انتشار وباء او تغییر االجراءات الحكومیة ، او               

 أي تأخیر او اعاقة او منع یعزى الى تصرفات صاحب          -ھـ•
العمل او افراده ، او اٍي من المقاولین االخرین العاملین           

لحسابھ في الموقع      
" مدة االنجاز  " اذا اعتبر المقاول نفسھ مخوال لتمدید ما في      .•

، فانھ یتعین علیھ ان یشعر المھندس بذلك اعماال للمادة          
وعندما یوقم المھندس بتقدیر كل تمدید للمدة بموجب            ) ٢٠/١(

فان لھ ان یعید النظر في التقدیرات السابقة        ) ١/ ٢٠(المادة 
ویجوز لھ ان یزید ، ولكن لیس لھ ان ینقص التمدید الكلي          

.لمدة االنجاز  



L4 10

Delay":تعویضات التأخیر      Damages"

فینبغي ) ٨/٢(اذا اخفق المقاول في االلتزام بانجاز االشغال وفقًا الحكام المادة    •
تعویضات التأخیر ) ٢/٥(علیھ ان یدفع لصاحب العمل اعماًال الحكام المادة  

علیھ في المترتبة على ھذا االخفاق ، وتكون ھذه التعویضات بالمقدار المنصوص   
ة تسلم ملحق عرض المناقصة ، وذلك عن كل یوم یمر بین المدة المحددة في شھاد    

، یجب ان " المادة " االشغال ، اال ان مجموع التعویضات المستحقة بموجب ھذه  
كما ھو منصوص علیھ ) إن وجدت( ال تتجاوز الحد االقصى لتعویضات التأخیر  

تعتبر تعویضات التأخیر ھذه ھي كل ما یتحقق على .في ملحق عرض المناقصة 
 صاحب المقاول دفعھ نظیر ھذه االخفاق ، فیما عدا حالة انھاء العقد من قبل

العمل بموجب المادة   
 قبل انجاز االشغال ، على ان اداء ھذه التعویضات ال یعفي المقاول من ) ١٥/٢(

ھ او أي من التزاماتھ النجاز االشغال ن او من أي من واجباتھ او التزامات  
.مسؤولیاتھ االخرى التي یتحملھا بموجب العقد   
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(٥/١٥) حق صاحب العمل في انھاء العقد      :      
"Employer`s Entitlement to Termination

یحق لصاحب العمل ان ینھي العقد في أي وقت لما یخدم              •
مصلحتھ ، بحیث یصدر اشعارًا بذلك الى المقاول ، ویعتبر            

یومًا من بعد تارخ تسلم     ) ٢٨(االنھاء نافذًا بعد مرورد    
المقاول لالشعار المذكور ، او من تاریخ اعادة ضمان االداء        

الیھ من قبل صاحب العمل ، ایھما الحق ، اال انھ ال یحق             
لیقوم   " المادة " لصاحب العمل ان ینھي العقد بموجب ھذه         

بتنفیذ االشغال بنفسھ او للترتیب لتنفیذھا من قبل مقاول آخر            
بعد ھذا االنھاء ، یتعین على المقاول التوقف عن العمل             .

، ومن ثم تتم      ) ٣/ ١٦(والزالة معداتھ وفقًا الحكام المادة      
) . ١٩/٦(تسویة حساباتھ بتطبیقا حكام المادة           
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(٢/١٦)انھاء العقد من قبل المقاول    : 
"Termination by Contractor

:یحق للمقاول انھاء العقد في الحاالت التالیة     "•
یومًا من بعد تاریخ ) ٤٢( اذا لم یتلق المقاول اثباتًا معقوًال خالل -أ•

بخصوص  ) ١٦/١(ارسالھ االشعار الى صاحب العمل بموجب المادة   
اخفاق صاحب العمل في االلتزام بعمل الترتیبات المالیة حسب احكام       

، او) ٢/٤(المادة 
) ٥٦( اذا اخفق المھندس في اصدار شھادة دفع مرحلیة خالل   - ب•

یومًا من تاریخ تسلمھ لكشف تلك الدفعة مع البیانات المدعمة ، او  
 اذا لم یتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعھ لھ بموجب شھادة دفع   -ج•

یومًا من انقضاء المھلة التي یتعین على صاحب  ) ٤٢(مرحلیة خالل   
باستثناء ) ( ١٤/٧(العمل الدفع خاللھا بموجب احكام المادة   

الخصمیات التي یتحقق اقتطاعھا بخصوص مطالبات صاحب العمل           
، او ) ٢/٥ –بموجب  المادة  
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 اذا اخل صاحب العمل بصورة جوھریة في اداء التزاماتھ بموجب    -د•
العقد ، او 

المتعلقة ) ١/٦( اذا خل صاحب العمل في االلتزام باحكام المادة   -ھـ•
المتعلقة بالتنازل ، او ) ١/٧(باتفاقیة العقد او بالمادة   

 اذا حدث تعلیق مطول للعمل ، مما یؤثر على تنفیذ االشغال بكاملھا  -و•
، او ) ٨/١١(، حسبما ھو منصوص علیھ في المدة   

 اذا تبین بأن صاحب العمل قد اصبح مفلسًا او وقع تحت التصفیة ،      -ز•
او فقد السیولة ، او صدر امر اداري ضده ، او انھ قد اجرى تسویة   
 مالیة مع دائنیھ ، أو قد حدث أیة واقعة لھا نفس التأثیر ألي من ھذه   

،)بموجب القوانین الواجبة التطبیق     ( االفعال او الحوادث
 ففي أي من ھذه االحداث او الظروف ، یمكن للمقاول بعد اشعار  •

یومًا ، ان ینھي العقد ، اال انھ یمكن ) ١٤( صاحب العمل خطیًا بمھلة   
او ) و(للمقاول باشعار ان ینھي العقد فورًا اذا حصلت أي من الحالتي  

اعاله ) ز(
إن اختیار المقاول النھاء العقد یجب ان ال یجحف بأیة حقوق اخرى      .•

. تتحقق لھ بموجبا لعقد او لغیر ذلك من االسباب   
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(١/١٧)حق المقاول في تعلیق العمل :
"Contractor's Entitlement to Suspend Work "

یتعین على المقاول ان یعوض ویحمي من الضرر كال من صاحب العمل   •
( وافراده ووكالئھم ضد جمیع المطالبات واالضرار واالعباء والنفقات    

:وذلك فیما یتعلق وبالتالي   ) بما فیھا اتعاب ونفقات التقاضي   

 االصابات الجسدیة او المرض او االعتالل او الوفاة التي قد تلحق    -أ-•
بأي شخص مھما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب تصامیم    

او عن تنفیذ االشغال وانجازھا واصالح ایة عیوب   ) ان وجدت ( المقاول 
د من فیھا ، ما لم تكن معزّوة الى االھمال او الفعل المتعمد او نقص للعق

قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئھم ، و   

(  الضرر او الخسارة التي قد تلحق الممتلكات العقاریة او الشخصیة   -ب •
وذلك الى المدة الذي یكون فیھ ھذا الضرر او ) فیما عدا االشغال 

: الخسارة 
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ان ) ان وجدت  (  ناجمًا عن او اثناء او بسبب تصامیم المقاول  -١•
تنفیذ وانجاز االشغال واصالح ایة عیوب فیھا ، و  

 یعزى الى أي اھمال او فعل متعّمد او نقض للعقد من قبل المقاول -٢ •
او مستخدمیھ او أي من وكالئھم او أي شخص مستخدم من قبل أي    

. منھم بصورة مباشرة او غیر مباشرة 
كما یتعین على صاحب العمل ان یعوض ویحمي المقاول ومستخدمیھ    •

بما فیھا ( ووكالئھم ضد ایة مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات    
: بخصوص ما یلي  ) اتعاب ونفقات التقاضي    

االصابات الجسدیة او المرض او االعتالل او الوفاء التي تعزى   ) ١(•
الى االھمال او الفعل المعتمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او   

افراده او أي من وكالئھم ، و 
ایة امور اخرى تكون المسؤولیة عنھا مستثناة من التغطیة  ) ٢(•

) .١٨/٣(من المادة ) ٣، ٢ ، ١-د( التأمینیة المنوه عنھا في الفقرات  
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"Employer`s:مخاطر صاحب العمل      )١٧/٣(
Risks"

الحقًا ھي  ) ١٧/٤( ان المخاطر المشار الیھا في المادة •
) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن (  الحرب او االعمال العدوانةیة  -أ :•

. او الغزو ، او افعال االعداء االجانب  
 التّمرد او اعمال االرھاب او الثورة او العصیان او االستیالء على -ب •

الحكم بالقوة ، او الحرب االھلیة في الدولة ،  
 االضطرابات او المشاغبات او حركان االخل بالنظام داخل الدلة   -ج•

مما یقوم بھا اشخاص لیسوا من مستخدمي المقاول او مستخدمي   
. مقاولیھ الفرعیین  

 االعتدة الحربیة ، او المواد المتفجرة او االشعاعات االیونیة او  -د•
التلوث باالشعاعات النوویة داخل الدولة ، باستثناء ما ھو ناتج عن  
 . استخدام المقاول ملثل ھذه االعتدة او المواد المتفجرة او االشعاعات 
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 موجات الضغط الناجة العمل او اشغالھ الي جزء من         -ھـ•
االشغال الدامة باستثناء ما ھو منصوص علیھ في العقد ،            

 استخدام صاحب العمل او اشغالھ الي جزء من االشغال          -و •
الدائمة ، باستثناء ما ھو منصوص علیھ في العقد ،           

 تصمیم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل مستخدمي          -ز•
صاحب العمل او من قبل آخرین یعتبر صاحب العمل            

مسؤوًال عنھم ، و     
 أي عملیة لقوى الطبیعة مما یعتبر امرًا غیر منظور ، او          -ح•

مما ال یعقل توقع اتخاذ االجراءات الوقائیة المناسبة ضدخ             
. من قبل المقاول متمرس      
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(٤/١٧)تبعات مخاطر صاحب العمل       :  
"Consequences of Employer`s Risks"

اعاله ) ١٧/٣(اذا والى المدى الذي ینتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة      •
 على أي خسارة او ضرر لالشغال او اللوازم او وثائق المقاول ، فانھ یتعین  

ارة  المقاول ان یشعر المھندس بذلك فورًا وان یقوم باصالح الضرر او الخس  
. الناجة الى المدى الذي یطلبھ المھندس       

او كالفة ما بسبب اصالح تلك االضرار او / واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفیذ و   •
حقاقاتھ الخسائر ن فانھ یتعین علیھ ارسال اشعار آخر الى المھندس لتقدیر است   

:بخصوص ) ٢٠/١(بشأنھا ، مع مرعاة احكام المادة   
 سوف یتأخر ،  تمدید مدة االنجاز لقاء ذلك التأخیر ، اذا كان االنجاز قد تأخر او  -أ •

، و ) ٨/٤(وذلك بموجب احكام المادة  
ول  أي كلفة كھذه ، الضافتھا الى قیمة العقد ، مع احتساب ھامس ربح معق -ب•

للحالتین  
ویتعین على المھندس ، بعد  . اعاله ) ١٧/٣(الواردتین في المادة   ) و ، ز ( 

باالتفاق علیھا او اجراء   ) ٣/٥(تسلمھ لالشعار الالحق ن ان یتصرف وفقًا للمادة  
. التقدیرات بشأن ھذه االمور  
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(١/١٩)تعریف القوة القاھرة     :
"Definition of Force Majeure

أي واقعة او " الفصل " في ھذا " القوة القاھرة " یعني مصطلح   "•
ظرف استثنائي یتصف بـ   

 انھ خارج عن سیطرة أي فریق ، و-أ:•
 انھ لم یكن بوسع ذلك الفریق ان یتحرز منھ بصورة معقولة قبل   - ب•

ابرام العقد ، و 
 الذي لم یكن بوسع ذلك الفریق ان یتجنبھ او یتالفاه بصورة معقولة   -ج•

عند حدوثھ ، و  
ان القوة القاھرة .  انھ ال یعزى بشكل جوھري الى الفریق االخر -د•

یمكن ان تشمل ، ولكنھھا لیست محصورة في أي من انواع الوقائع او   
ه الظروف االستثنائیة التالیة ، طالما تحقق فیھا الشروط المدرجة اعال   

: جمیعھا ) أ ، ب ، ج ، د ( 
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) سواء اعلنت الحرب او لم تعلن  (  الحرب او االعمال العدوانیة -١•
او الغزو ، او افعال االعداء االجانب ، 

 التّمرد او اعمال االرھاب او الثورة او العصیان أو االتیالء على  -٢ •
الحكم بالقوة ، او الحرب  االھلیة ، 

 االضطرابات او المشاغبات او حركام االخل بالنظام ، او  -٣ •
االضرابات او الحصار من قبل االشخاص من غیر اشخاص المقاول    

والمستخدمین االخري لدى المقاول والمقاولین الفرعیین،

 االعتدة الحربیة او المواد المتفجرة او االشعاعات االیونیة ، او  -٤•
اتلوث باالشعاعات النوویة ، باستثناء ما یمكن ان یعزى الى استخدام    

المقاول ملثل ھذه االعتدة او المتعجرات او االشعاعات
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"Contractor`s:  مطالبات المقاول    )٢٠/١(
Claims "

مدة " اذا كان المقاول یعتبر نفسھ مستحقًا للحصول على تمدید في    •
من ھذه " مادة " او ایة دفعة اضافیة بموجب أي    / و " االنجاز 

ھ  الشروط ، او لغیر ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد ، فانھ یتعین علی 
 ان یرسل الى المھندس اشعارًا مبینًا فیھ الواقعة او الظرف الذي أدى

الى تكّون المطالبة ، یتعین ارسال ھذا االشعار في اقرب فرصة   
یومًا من تاریخ درایة ) ٢٨(ممكنة عملیًا ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز  

. المقاول او وجوب درایتھ بتلك الواقعة او الظرف   
تلك ، فإنھ  ) ٢٨(اذا اخفق المقاول في ارسال االشعار خالل فترة الـ   •

لن یتم تمدید مدة االمجاز ، ولكن یكون المقاول مستحقًا للحصول على  
أي دفعة اضافیة ، وبذلك یعتبر صاحب العمل أنھ قد اخلیت مسؤولیتھ     

وفیما عدا ذلك فانھ ینبغي تطبیق االحكام    . فیما یتعلق بتلك المطالبة  
".المادة " التالیة من ھذه 
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كما یتعین على المقاول ایضًا ان یرسل ایة اشعارات أخرى تكون •
مطلوبة بموجب العقد ، وان یقدم التفاصیل المؤیدة للمطالبة ، وذلك     

.لكل ما لھ عالقة بالواقعة او الظرف المذكورین  

) المحاضر  (  ینبغي على المقاول ان یقوم بحفظ السجالت المعاصرة    •
مما قد تستلزمھ الضرورة لتعزیز المطالبة ، إما في الموقع او في أي 

 دون ان یكون –ویمكن للمھندس . مكان آخر مقبول لدى المھندس 
 بعد تسلمھ آلي –مضطرًا القرار بمسؤولیة صاحب العمل عنھا   

او ان / ، ان یرصد حفظ السجالت و   " المادة " اشعار بموجب ھذه 
ویتعین على . یوعز الى المقاول بمواصلة تدوین السجالت المعاصرة    

المقاول ان یتیح للمھندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصھا ،      
اذا طلب منھ ( وان یقدم لھ نسخًا منھا 

) .ذلك 
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)  ٤٢(كما ینبغي على المقاول ان یرسالى المھندس خالل          •
یوماص من تاریخ درایتھ بالواقعة أو الظرف الذي ادى الى        

او من التاریخ الذي كان مفروضًا فیھ ان        ( تكون المطالبة     
، او خالل ایة فترة اخرى یقترحھا        ) یكون قد درى بھا   

المقاول ویوافق علیھا المھندس ، مطالبًة مفصلًة بصورة            
وافیة وشاملة للتفاصیل المؤیدة السس المطالبة وتمدید المدة          

اما اذا كان للواقعة او      .  او الدفعة االضافیة المطالب بھا       / و
 :الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر، فإنھ        
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 تعتبر المطالبة المفّصلة التي تم تقدیمھا مطالبًة مرحلیة ،    -أ•
 یتعین على المقاول ان یواصل ارسال المطالبات المرحلیة -ب •

او المبلغ / االخرى شھریًا ، مبینًا في كل منھا مدة التأخر المتراكم و
المطالب بھ ، وغیرھا من التفاصیل المؤیدة حسبما یطلبھ المھندس   

بصورة معقولة ، و 
یومًا من ) ٢٨( على المقاول ان یرسل مطالبتھ النھائیة خالل   -ج•

ة تاریخ انتھاء االثار الناجمة عن الواقعة او الظرف ، او خالل أي فتر  
.أخرى یقترحھا المقاول ویوافق علیھا المھندس  

، یومًا من تاریخ تسلمھ مطالبة ما ) ٤٢(یتعین على المھندس ، خالل  •
 أو خالل أي فترة –او أي تفاصیل اخرى مؤیدة لمطالبة سابقة    

 ان یقیم المطالبة ویرد علیھا –یقترحھا المھندس ویافق علیھا المقاول   
لھ اما بالموافقة ، او عدم الموافقة مع بیان تعلیقاتھ مفصلة علیھا ، و  

ورغم ذلك ، فانھ یعتبر . ایضًا ان یطلب أیة تفاصیل اخرى ضروریة     
. ملزمًا بتقدیم رّده على اسس المطالبة خالل تلك الفترة    
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یجب ان تتضمن كل شھادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي           •
مطالبة امكن اثبات استحقاقھا بصورة معقولة بموجب أي من               

وما لم ، والى ان یتم تقدیم التفاصیل           . احكام العقد ذات الصلة    
الوافیة التي تثبت صحة االدعاء لكامل المطالبة ، فان               

استحقاق المقاول بشأنھا ، یكون محصورًا بذلك الجزء من           
. المطالبة الذي تمكن من ان یثبت صحة ادعائھ بشأنھ          

، ان یباشر    ) ٥/ ٣( یتعین على المھندس ، عمًال باحكام المادة          •
:  باالتفاق ، او ان یقوم ابعداد التقدیرات المتعلقة بخصوص          
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عمًال ) سواء قبل أو بعد انقضاھائھا  ( أي تمدید في مدة االنجاز ) ١(•
أو / ،  و) ٨/٤(باحكام المادة 

مما یستحق للمقاول بموجب احمام    ) ان وجدت ( الدفعة االضافیة  ) ٢(•
. العقد 

" مادة " اضافة لتلك الواردة في أي  " المادة " تعتبر متطلبات ھذه •
" أخرى قد تنطبق على المطالبة ، واذا لم یلتزم المقاول باحكام ھذه  

اخرى فیما یتعلق بأیة مطالبة ،  " مادة " أو أیة " المادة 

أثر ھذا االخفاق على  ) ان وجد ( فینبغي ان یؤخذ في االعتبار مدى    •
/ و " مدة االنجاز " التقصي المناسب للمطالبة عند تقدیر أي تمدید في   

او ایة دفعة اضفیة بصورة مالئمة ، االاذا كانت المطالبة قد تم    
" . المادة" استبعادھا بموجب الفقرة الثانیة من ھذه  


