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 انزأخٛش كٙ انزُلٛز
Delays 

انزأخٛش كٙ انزُلٛز ٚؼُٗ اعزـشام رُلٛز انًششٔع يذح اكجش يٍ  •

ٔ ػبدِ كبٌ انزأخٛش ايش . رهك انًُظٕص ػهٛٓب كٙ انؼوذ

 يأنٕف انؾذٔس كٙ يشبسٚغ انزشٛٛذ

رشًم ثُٕد انؼوذ ثُذا خبطب ثبنزأخٛش ٔ ٚؾذد هًٛخ انزؼٕٚغ  •

 .انًطهٕة دكؼّ يٍ انًوبٔل نهًبنك ؽبل ؽذس انزأخٛش

 :رؼٕد اعجبة انزأخٛش انٗ•

 رأخٛش ثغجت انًوبٔل•

 رأخٛش ثغجت انًبنك•

 L8 2 رأخٛش َزٛغخ انظشٔف انوٓشٚخ يضم انكٕساس انطجٛؼٛخ•



ارا كبٌ انزأخٛش َبرظ ػٍ انًوبٔل أ ػٍ انًبنك كبٌ انز٘ •

رغجت كٙ انزأخٛش ػهّٛ رؾًم انًغئٕنٛخ انًبنٛخ انًزشرجخ ػهٗ  

 .رنك رغبِ انطشف االخش

ٔػبدِ يب رُض انؼوٕد ػهٗ هًٛخ انزؼٕٚغ انزٖ ٚذكؼخ  •

ثًُٛب  . انًوهٕل نهًبنك ؽبل رأخشِ كًٛب ٚغًٗ ثـشايخ انزأخٛش

 .ال ٚؾذد انؼوذ يب ٚزؾًهّ انًبنك اٌ كبٌ ْٕ عجت انزأخٛش

ايب انزأخٛش ثغجت انظشٔف انوٓشّٚ كٕٓ يوجٕل نذٖ انًبنك ٔ •

ٚوٕو ثًٕعجّ انًبنك ٚزًذٚذ يذح انًششٔع ثُبء ػهٗ خطبة يٍ  

 .انًوبٔل ٚؾذد كٛخ يذح انزأخٛش ٔ اعجبثٓب
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 ؿشايخ انزأخٛش أ انزؼٕٚغ االرلبهٙ
ػبدح يب رزؼًٍ انؼوٕد رؾذٚذ هًٛخ نـشايخ انزأخٛش ٔ ْٙ •

يٍ هًٛخ انؼوذ ػٍ كم ٕٚو  % 0.1 -% 1رزشأػ يب ثٍٛ 

 .رأخٛش ؿٛش يجشس

ٔ رٕهغ انـشايخ ػهٗ انًوبٔل ثًغشد ؽذٔس انزأخٛش ؽزٗ نٕ  •

 .نى ٚؾذس ػشس نهًبنك َزٛغخ ْزا انزأخٛش

 .كًب اَّ ال ؽبعخ الَزاس يغجن أ ارخبر اعشاءاد هؼبئٛخ•

ٚزى خظى هًٛخ ؿشايخ انزأخٛش يٍ انذكؼبد انًغزؾوخ  •

 ..نهًوبٔل

%  10ٚؾذد انؼوذ ؽذا اػهٗ نوًٛخ انـشايخ ٔػبدح ال ٚزغبٔص •

 .يٍ هًٛخ انًششٔع أ اٖ عوق اخش ُٚض ػهّٛ انؼوذ
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 اٚوبف انؼًم

ٚؾن نهًبنك اٌ ٕٚهق انؼًم أ عضء يُّ ارا سأٖ ػشٔسح •

ٔ ػهٗ انًوبٔل خالل كزشح انزٕهق اٌ ٚؾبكظ ػهٗ  .  نزنك

 .ػهٗ االػًبل انًُلزِ ٔ ٚؼًٍ عاليزٓب خالل كزشح انزٕهق

ٚزؾًم انًبنك انزكبنٛق االػبكٛخ انزٗ ٚزكجذْب انًوبٔل َزٛغخ  •

 :رنك ػذا انؾبالد االرٛخ

 ارا كبٌ انزٕهق يُظٕص ػهّٛ كٙ انؼوذ•

 ارا كبٌ رٕهق انؼًم َزٛغخ خطأ يجبشش يٍ انًوبٔل•

 ارا كبٌ رٕهق انؼًم ثغجت انكٕاسس انطجٛؼٛخ•

 ارا كبٌ انزٕهق ػشٔس٘ نغاليخ رُلٛز اػًبل انًششٔع •
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 اعجبة رٕهق انؼًم
 اعجبة رؼٕد نهًبنك. 1•

 ػذو هذسح انًبنك ػهٗ رًٕٚم انًششٔع•

 سؿجخ انًبنك كٙ اؽذاس رـٛٛشاد أ اػبكبد ػهٗ انًششٔع•

 اعجبة رزؼهن ثبنًوبل. 2•

 اخطبء كٙ رُلٛز انًششٔع•

 ػغض انًوبٔل ػٍ رُلٛز ثُٕد االػًبل طجوب نهغذٔل انضيُٗ•

 اكالط انًوبٔل•

 ػذو انزضاو انًوبٔل ثزؼهًٛبد انًبنك ثخظٕص عٛش انؼًم•

ػذو رُلٛز انًوبٔل النزضايبرّ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ٔصبئن  •

 انؼوذ
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 اعجبة خبسعّٛ.3•

 رٕهق االػًبل َزٛغخ اليش ٚخض عاليخ انًششٔع•

 رٕهق انًششٔع ثغجت انكٕاسس انطجٛؼٛخ أ االيطبس•

رٕهق انًششٔع ثغجت ػذو رٕكش يٕاسد يطهٕثخ نزُلٛز  •

 انًششٔع

كٙ ْزِ انؾبنخ ٚؾن نهًوبٔل انًطبنجخ ثزًذٚذ انضيٍ دٌٔ  •

 .انزؼٕٚغ انًبنٗ
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 آَبء انؼوذ ٔ عؾت انًششٔع

 Termination 
ٔ رنك ٚؼُٗ انـبء انؼوذ هجم اَوؼبء يذرّ انضيُٛخ انًؾذدِ كٙ •

ٔ ٚؾن نهًبنك عؾت االػًبل يٍ انًوبٔل ٔ كغخ . ٔصبئن انؼوذ

انؼوذ ٔ كٙ ثؼغ االؽٕال يظبدسح انزأيٍٛ ٔ رنك نالعجبة  

 :االرٛخ

 .كٙ ؽبنخ اكالط انًوبٔل أهذو طهجب ثبشٓبس اكالعّ•

ارا رأخش كٙ رُلٛز يشؽهخ يٍ يشاؽم انؼوذ طجوب نهغذٔل انضيُٗ  •

 ثلزشح صيُٛخ ٚكٌٕ يُظٕطب ػهٛٓب كٙ انؼوذ

هٛبو انًوبٔل ثبعُبد عضء يٍ اػًبل انؼوذ انٗ يوبٔل اخش يخبنلب  •

 نزؼهًٛبد انًبنك  

 ارا صجذ نهًبنك اٌ انًوبٔل ٚغزؼًم انـش ٔ انزالػت ٔ انششِٕ•
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سؿجخ انًبنك كٙ آَبء انؼوذ نؼذو هذسرّ ػهٗ رًٕٚم انًششٔع •

 أ نؼذو عذٖٔ انًششٔع

 ارا ايزُغ انًبنك ػٍ عذاد اٖ دكؼخ يغزؾوخ  •

اليش خبسط ػٍ اسادح انطشكٍٛ ٚغؼم ٔكبء اٖ يٍ انطشكٍٛ  •

 .ثبنزضايبرّ انزؼبهذٚخ يغزؾٛال ثظلخ يإهزّ أ دائًّ
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 رغٕٚخ انًغزؾوبد ػُذ اَزٓبء انؼوذ

ارا كبٌ انًبنك رغجت كٙ آَبء انؼوذ كبٌ ػهّٛ دكغ عًٛغ  •

يغزؾوبد انًوبٔل انًبنّٛ َزٛغخ نزُلٛز االػًبل انزٗ رًذ ؽزٗ  

اػبكخ انٗ هًٛخ انخغبئش ٔ انزؼٕٚؼبد ٔ  . ربسٚخ آَبء انؼوذ

ٔ ٚؾن نهًوبٔل اعزشداد . االػشاس انزٗ ركجذْب َزٛغخ نزنك

خطبة انؼًبٌ ٔ اخشاط يؼذارّ ٔ يٕاسدِ انًزٕاعذِ كٙ  

 انًٕهغ

L8 10 



ارا كبٌ االَٓبء العجبة رزؼهن ثبنًوبٔل ، ٚؾن نًبنك  •

 :انًششٔع اٌ ٚوٕو ثبالرٗ

 ٔهق طشف انذكؼبد انًغزؾوخ نهًوبٔل•

 يظبدسح ػًبٌ انًوبٔل•

ؽغض ثؼغ االالد ٔ انًؼذاد ٔ انًٕاد انزٗ اؽؼشْب •

 انًوبٔل نهًششٔع

 ٚوٕو انًبنك ثأكًبل انًششٔع ػهٗ ؽغبة انًوبٔل•

أ اٌ ٚوٕو انًوبٔل ثزؼٕٚغ انًبنك ػٍ انخغبئش انزٗ هذ •

 L8 11 رهؾن ثّ ثغجت آَبء انؼوذ



كٙ ؽبل آَبء انؼوذ َزٛغخ انوٕح انوٓشٚخ ٚكٌٕ انًبنك يهزضيب  •

ؿبنجب نهًوبٔل ثغذاد عًٛغ يغزؾوبرّ ػٍ االػًبل انزٗ رى  

ٔٚؾن نهًوبٔل  . رُلٛزْب ؽزٗ اشؼبس انًوبٔل ثٕهق انؼًم

انًطبنجخ ثبّٚ يظشٔكبد هذ ٚكٌٕ رؾًهٓب َزٛغخ ٔهق انؼًم ٔ  

 .كغخ انؼوذ
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 حق انًقاول في توقيف انعًم

 Contractor’s  Entitlement  to  Suspend 

Work"  

ئرا نى ٚذكغ طبؽت انؼًم ئنٗ انًوبٔل انًجهؾ انًغزؾن نّ •

ثًٕعت أ٘ شٓبدح يٍ انًُٓذط  خالل يذح يؾذدح ٔانزٙ  

ٚزؼٍٛ انذكغ خالنٓب ثؼذ رُضٚم انخظٕيبد انزٙ ٚؾن نظبؽت  

نهؼوذ ، كٛكٌٕ نهًوبٔل ، دٌٔ ئخالل  " انؼًم ئعشاؤْب طجوب

ثؾوّ كٙ انلٕائذ ، أٌ ٕٚهق انؼًم أٔ ٚخلغ يؼذل عٛشِ 

) ٔرنك ثؼذ رٕعّٛ ئخطبس يغجن ، ئنٗ طبؽت انؼًم يغ 

 .طٕسح ئنٗ انًُٓذط ( ئسعبل 
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 حق انًقاول في توقيف انعًم

ٔػهٗ انًُٓذط ئرا أٔهق انًوبٔل انؼًم أٔ خلغ يؼذل •

إلؽكبو ْزِ انلوشح ٔرشرت ػهٗ رنك أٌ ػبَٗ  " عٛشِ ٔكوب

انًوبٔل يٍ رأخٛش أٔ رؾًم ثزكبنٛق ، أٌ ٚوشس ثؼذ انزشبٔس  

 -:انًُبعت يغ طبؽت انؼًم ٔانًوبٔل اٜرٙ

 .أ٘ رًذٚذ نهٕهذ ٚغزؾوّ انًوبٔل -أ•

. هًٛخ يضم ْزِ انزكبنٛق انزٙ رؼبف انٗ هًٛخ انؼوذ  -ة•

(  ئسعبل)ٔػهٗ انًُٓذط أٌ ٚخطش انًوبٔل ثًب هشسِ يـــــغ 

  طٕسح انٗ طبؽت انؼًم
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 اإلخالل ين قثم صاحة انعًم

 Default of Employer  

أل٘ " هظش كٙ أٌ ٚذكغ نهًوبٔل انًجهؾ انًغزؾن نّ ٔكوب  -أ

شٓبدح دكغ رى رظذٚوٓب يٍ هجم انًُٓذط ، ػهٗ أٌ ركٌٕ ْزِ 

انذكؼخ خبػؼخ إلعشاء أ٘ ؽغى ٚؾن نظبؽت انؼًم اعشاؤِ  

 ثًٕعت أؽكبو انؼوــذ ، أٔ

رذخم أٔ أػبم أٔ سكغ رظذٚن أ٘ شٓبدح دكغ نهًوبٔل رى   -ة

 نهؼوذ، أٔ  " رُظًٛٓب ٔكوب

يبػذا انزظلٛخ  )ئرا كبٌ ششكخ  -أكهظ أٔ ٔهغ رؾذ انزظلٛخ  -ط

 ، أٔ  (ثٓذف ئػبدح انٓٛكهخ أٔ انذيظ 
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 اإلخالل ين قثم صاحة انعًم

هبو ثاػالو انًوبٔل، أَّ ٚغزؾٛم ػهّٛ أٌ ٚغزًش كٙ رؾًم   -د

نهؼوذ، ألعجبة َبرغخ ػٍ خهم اهزظبد٘ أنى ثّ  " انزضايبرّ ٔكوب

 ٔنى ٚكٍ ثٕعؼّ رٕهؼّ، أٔ

ارا نى ٚظذس انًُٓذط أيش انًجبششح خالل انًذح انًؾذدح كٙ   -ْـ

يهؾن ػشع انًُبهظخ ،كبَّ ٚؾن نهًوبٔل ئَٓبء اعزخذايّ  

يغ  -ثزنك " ثًٕعت أؽكبو انؼوذ ثزجهٛؾ طبؽت انؼًم ئشؼبسا

ٔػُذْب ٚؼزجش ْزا اإلَٓبء   -ئسعبل َغخخ ػُّ ئنٗ انًُٓذط 

 . يٍ ربسٚخ اإلشؼبس " ٕٚيب( 14)ثؼذ يشٔس " َبكزا
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  انذفع في حانح اإلخالء ين يسؤونيح انتنفيز

طاسئح خاسجح عن إسادج ئرا ؽظهذ ثؼذ رٕهٛغ انؼوذ ظشٔف •

هبََٕٛب ػهٗ   انًستحيم أو ين انًتعزسٔعؼهذ يٍ  انفشيقين

ا٘ كشٚن يًُٓب نٓزِ األعجبة ، أ ثًٕعت انوبٌَٕ انز٘ ٚؾكى  

انؼوذ ، ئٌ ٚلٙ ثبنزضايبرّ انزؼبهذٚخ ، كلٙ يضم ْزِ انؾبنخ ، 

يتحههين ين يسؤونيح انتنفيز  ٚؼزجش انلشٚوبٌ انًزؼبهذاٌ 

، ٔػهٗ طبؽت انؼًم اٌ ٚذكغ نهًوبٔل يب   نألشغال انًتثقيح

ٚغزؾن نّ يٍ يجبنؾ ثبنُغجخ نألشـبل انزٙ رى رُلٛزْب ؽغت  

 .األعهٕة انًُظٕص ػهّٛ كٙ انؼوذ
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 طشيقح انذفع تعذ وضع انيذ

 Payment after Termination  

(  ثًب كٙ رنك ثذل اإلػشاس)دكغ أ٘ يجهؾ أخش نهًوبٔل •
ثخظٕص انؼوذ ، ؽزٗ اَزٓبء كزشح انظٛبَخ ٔثؼذ انزؾون يٍ  
هٛى ئكًبل األشـبل ٔطٛبَزٓب ، ٔاإلػشاس انًزؼهوخ ثبنزأخٛش  

، ٔعًٛغ انزكبنٛق انزٙ ركجذْب طبؽت انؼًم  ( ئٌ ٔعذد)
يوبثم انوٛبو ثٓزِ األيٕس ؽغت شٓبدح انًُٓذط انًظذهخ ،  

ٔال ٚغزؾن نهًوبٔل ثؼذئز ئال انًجهؾ انز٘ ٚظبدم ػهّٛ  
انًُٓذط ثأَّ كبٌ يغزؾوب نهًوبٔل كًٛب نٕ أَغض األشـبل ثؾن  

ثؼذ اهزطبع انُلوبد ٔاؽزغبة اإلػشاس انًغزؾوخ نظبؽت  
 .انؼًم َظٛش ئكًبل اإلشـبل ٔطٛبَزٓب 
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 طشيقح انذفع تعذ وضع انيذ

أيب ئرا كبٌ انًجهؾ انًغزؾن نظبؽت انؼًم ٚزغبٔص  •

اعزؾوبهبد انًوبٔل ػُذ انزظلٛخ ، كٛكٌٕ انًوبٔل يهضيب ثذكغ  

يوذاس رهك انضٚبدح نظبؽت انؼًم ؽٛش رؼزجش دُٚب ٔاعت  

  انزغذٚذ نظبؽت انؼًم كٙ ريخ انًوبٔل
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  انحشوب و انًخاطش انخاصح

عٕاء كبَذ ؽشة  ) أعًال عذائيحئرا ؽذس ئصُبء رُلٛز انؼوذ •

ٔ انزٙ   أعًال شغة أو اضطشاتاخ يذنيحأٔ ( يؼهُخ أٔ ال

رشًم انجهذ انز٘ رغش٘ كّٛ األػًبل ٔ كبَذ ْزِ االػًبل  

رإصش ػهٙ اعزًشاس انؼًم كههًوبٔل أٔ انًبنك انؾن ٔ خالل  

ٕٚيب ئثالؽ انطشف األخش ثؼضيّ ئَٓبء انؼوذ ٔ ٚظجؼ   28يذح 

 .ٕٚيب يٍ ربسٚخ انجالؽ 14األيش َبكزا خالل يذح 
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 انحشوب و انًخاطش انخاصح

ٚوٕو انًهك ثذكغ يغزؾوبد انًوبٔل كبيهخ ػٍ األػًبل انًُلزح  •

 .يغ ؽغبة هًٛخ انًٕاد انًٕسدح نهًٕهغ

ٔ  . هذ ٚطبنت أ٘ يٍ انطشكٍٛ رؼهٛن اإلػًبل ثذل يٍ ئنـبئٓب•

 .ركٌٕ يًٓخ ؽلظ اإلػًبل كٙ انًٕهغ يٍ يغإٔنٛخ انًوبٔل

ثآَبء أٔ   أيشا ين انحكويحئرا رهوٗ أ٘ يٍ انًبنك أٔ انًوبٔل •

رؼهٛن األػًبل، كؼهٗ كم طشف ئثالؽ األخش ثزنك ٔ رغش٘ 

 .األؽكبو انغبثوخ ثًب ٚخض ثبهٙ اإلعشاءاد

 


