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 آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة  3:00من مساء يوم الخميس الموافق 2022/09/29 يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحا لغاية الـ 11:30ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 2022/10/04
 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء الموافق 2022/10/04
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تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
 )1تدعو شركة مياه الردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة
في جداول المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .

 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة او أكثر وسيتم تقييم العروض والحالة حسب المادة إل إذا ذكر
خالف ذلك في المواصفات .

 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية الطالع على وثيقة العطاء مراجعة شركة مياه الردن – مياهنا – مديرية

العطاءات على العنوان المذكور أدناه علماً بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة من مساء يوم الخميس الموافق

2022/09/29

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ (  )50دينار  /خمسون دينار اردني غير
مستردة قبل اخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

 ) )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة لتقل عن ( 1500دينار ) الف وخمسمائة دينار ككفالة دخول العطاء
صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة الردنية الهاشمية( ,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة)

وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج

وبخالف ذلك ل يقبل العرض

 )6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة
للمناقصين  ،وللجنة العطاءات حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .

 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة 0830 :صباحاً لغاية الـى  11:30صباحاً من يوم
الثالثاء الموافق 2022/10/04

 )8معايير التأهيل تكون طبقا للتالي :المقاول يجب أن يكون مسجال لدى وزارة األشغال العامة و اإلسكان و حاصال على
تصنيف خامسة مياه و صرف صحي فما فوق ومسجال لدى نقابه المقاولين.

 )9يجب على جميع الموردين ختم جميع وثائق العطاء وتعبئة نموذج عرض المناقصة (حسب المادة رقم ( )12من
الشروط العامه للعطاء)

 )10يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني عن المالي.

 )11للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء السباب وبدون ان يترتب على هذا اللغاء اي مطالبة مالية او
قانونية.

 )12اللتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )8لسنة  2022والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات
العامة والخاصة.

 )13سيتم فتح العروض في تمام الساعه ( 12:00ظهراً) من يوم الثالثاء الموافق 2022/10/04

وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور

أدناه:
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شركة مياه الردن – مياهنا

مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى التصال على هاتف  5666111فرعي1603/1623
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شمولية وثائق العطاء
رقم العطاء C-P-22-007

الخاص بمشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه

()1

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين بالشتراك
في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقابل دفع ثمن

النسخة المقرر .
()2

شمولية وثائق العطاء

تشمل وثائق العطاء (المشروع ) ما يلي :
 -1-2دعوة العطاء بما فيها اإلعالن (مجلد رقم .)1
 -2-2التعليمات الى المناقصين (مجلد رقم .)1

 -3-2عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن (مجلد رقم :)2
أ -شمولية وثائق العطاء

ب -الشروط العامة .

ت -الشروط الخاصة اإلضافية.

ج -نماذج العرض والضمانات والتفاقيات والبيانات.

 -4-2المواصفات العامة والمواصفات الخاصة (مجلد رقم .)3
 -5-2جداول الكميات والسعار(مجلد رقم .)4

-6-2المخططات (مجلد رقم .)5

-7-2المواصفات الفنية العامة والصادرة عن شركة مياهنا
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الفصـل األول
أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS
()1/1

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ

التعاريف" Definitions " :

يكــــــــون للكلمــــــ ـات والمصــــــــطلحات التاليــــــــة حيثمــــــــا وردت فــــــــي شــــــــروط العقــــــــد هــــــــذه
( العامــة منهــا والخاصــة) المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه  ،كمــا أن الكلمــات التــي تشــير إلــى

األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى  ،ما لـم يقـتض السـياق غيـر

1/1/1

1/1/1/1

ذلك -:

العقـد " The Contract " :

العقـد "Contract " :

يعني اتفاقية العقد  ،وكتاب القبول  ،وكتاب عرض المناقصة  ،وهذه الشروط  ،والمواصفات

والمخططات  ،والجداول  ،وأية وثائق أخرى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب

القبول .

2/1/1/1

اتفاقية العقد" Contract Agreement " :

3/1/1/1

كتاب القبول ""Letter of Acceptance

تعني اتفاقية العقد ( إن وجدت) المشار اليها في المادة ()6/1

يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة  ،شامالً
ألية مذكرات يتم التفاق عليها بين الفريقين  ،ويقومان بتوقيعها  .وإذا لم يتم إصدار كتاب
القبول  ،فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد "  ،وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم

4/1/1/1

5/1/1/1

6/1/1/1

7/1/1/1

فيه توقيع "اتفاقية العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول .

كتاب عرض المناقصة:

""Letter of Tender

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

المتعلق باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

المواصفات :

""Specifications

تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي

تعديالت عليها أو إضافات إليها تتم وفقاً لحكام العقد .

المخططات"Drawings" :

تعني مخططات األشغال كما هي مشمولة في العقد  ،وأية مخططات إضـافية ومعدلـة يصـدرها
صاحب العمل ( أو من ينوب عنه) بموجب أحكام العقد .

الجداول"Schedules" :

تعني الوثائق المسماة الجـداول كمـا اسـتكملها المقـاول وقـدمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ،

وتضــم الــى وثــائق العقــد بهــذه الصــفة ويمكــن ان تشــمل البيانــات والجــداول وجــداول الكميــات
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8/1/1/1

9/1/1/1

10/1/1/1

والقوائم وجداول اسعار الوحدة.

عرض المناقصة"Tender " :

تعنــي كتــاب عــرض المناقص ـة وجميــع مــا قــام المقــاول بتقديمــه مــن وثــائق أخــرى معــه  ،كمــا

اشتملها العقد.

ملحق عرض المناقصة

"" Appendix to Tender

تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "

والمرفقة بكتاب عرض المناقصة  ،والتي تشكل جزءاً منه .

جداول الكميات"Bill of Quantities " :

جدول العمل باليومية " Daywork Schedule" :

تعني الوثائق المسماة كذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن " الجداول " .

2 / 1/1

1/2/1/1

الفرقاء واألشخاص "Parties And Persons" :
الفريق ''Party '' :

يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق .

2/2/1/1

صاحب العمل ""Employer :

3/2/1/1

المقاول"Contractor" :

4/2/1/1

المهندس"Engineer'' :

يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.

المسمى بالمقـاول فـي كتـاب عـرض المناقصـة الـذي وافـق عليـه
يعني الشخص ( األشخاص)
ّ
صاحب العمل  ،ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .

يعنـــي الشـــخص الـــذي يعينــه صـــاحب العمـــل للقيـــام بمهـــام المهنـــدس ألغــراض هـــذا العقـــد ،

المسمى في ملحق عرض المناقصة بهذه الصـفة  ،أو أي شـخص رخـر يقـوم صـاحب العمـل
و ّ
بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لخر  ،ويبلغ المقـاول عـن ذلـك التعيـين وفقـاً للمـادة ()4/3

.

5/2/1/1

6/2/1/1

ممثل المقاول"Contractor’s Representative " :

يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد  ،أو من يعينـه مـن وقـت لخـر بموجـب

المادة ( )3/4ليتصرف نياب ًة عنه .

أفراد صاحب العمل"Employer’s Personnel" :

يعني المهندس ومساعديه المشار إليهم في المادة ( )2/3وغيرهم من موظفي وعمال
المهندس وصاحب العمل  ،وكذلك أياً من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل

7/2/1/1

بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل .

مستخدموالمقاولPersonnel""Contractor’s :

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع  ،بمن فيهم الموظفين والعمال
وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز أي مقاول فرعي  ،واألشخاص اآلخرين الذين يساعدون

المقاول في تنفيذ األشغال .
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8/2/1/1

المقاول الفرعي"Sub contractor" :

9/2/1/1

فض لخالفات:
مجلس ّ

يعنيــأي شــخص يسـ ّـمى فــي العقــد كمقــاول فرعــي  ،أو أي شــخص يــتم تعيينــه كمقــاول فرعــي
لتنفيذ جزء ما من األشغال  ،والخلفاء القانونيين ألي من هؤلء .

" " DAB

يعني الشخص أو األشخاص الثالثة الذين يسمون بهـذه الصـفة فـي العقـد  ،أو أي أشـخاص

رخرينيتم تعيينهم بموجب أحكام المادة ( )2/20أو المادة ( )3/20من هذه الشروط .

 10/2/1/1ال تحاد الدولي للمهندسين الستشاريين يرمز اليه بـ "."FIDIC

3/1/1

التواريخ  ,اإلختبارات ,المدد و اإل نجاز:

Dates ,Tetes ,Periods and Completions

1/3/1/1

التاريخ األساسي"Base Date" :

2/3/1/1

تاريخ المباشرة "Commencement Date" :

3/3/1/1

يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ ( )28يوماً.
يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار به وفقاً للمادة (.)1/8

مدة اإلنجاز"Time for completion" :

تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ( حسب واقـع الحـال ) بموجـب المـادة

( )2/8محسوبة من تاريخ المباشـرة  ،كمـا يـتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض المناقصـة  ،مـع

4/3/1/1

أي تمديد لمدة اإلنجاز يتم بموجب المادة (.)4/8

الختبارات عند اإلنجازTests on Completion '''':

تعني تلك الختبارات المنصوص عليها في العقد  ،أو المتفق عليها بين الفريقين  ،أو التي

تطلب كتغيير  ،والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع "  ،قبل أن يتم تسلم
األشغـال أو أي قسم منها ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.

 5/3/1/1شهادة تسلم األشغال''Taking-Over Certificate'':
6/3/1/1

تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .

''''Tests after Completion

الختبارات بعداإلنجاز:

تعني تلك الختبارات ( إن وجدت) المنصوص عليها فـي العقـد  ،والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب
أحكام الشروط الخاصة  ،بعد أن يتم تسلم األشـغال أو أي قسـم منهـا( حسـب واقـع الحـال )

7/3/1/1

من قبل صاحب العمل.

''''Defects Notification Period

فترة اإلشعار بالعيوب:

تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ( )1/11لإلشعار بالعيوب فـي األشـغال
أو أي قســم منهــا ( حســب واقــع الحــال ) كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة ( مــع أي

تمديد لها يتم بموجب المادة )3/11:محسوبة من تاريخ إنجاز األشـغال  ،أو أي قسـم منهـا

8/3/1/1

 ،كما يتم تحديده في شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة (. )1/10

شهادة األداء ''Performance Certificate':
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9/3/1/1
4/1/1

1/4/1/1

2/4/1/1

3/4/1/1

تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب المادة (.)9/11

اليـوم '' day":

يعني يوماً شمسياً  ،والسنة تعني ( )365يوماً .

المبالغ والدفعات ''Money And Payments'':
:

""Accepted Contract Amountقيمة العقد المقبولة

تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األشغال وإنجازها واصالح
أية عيوب فيها.

قيمة العقد "Contract Price " :

تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ( )1/14وتشمل أي تعديالت عليها تتم وفقاً

لحكام العقد.

الكلفة ''Cost" :

تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سـوف يتكبـدها المقـاول بصـورة معقولـة  ،داخـل الموقـع

أو خارجه  ،بما في ذلك النفقات الدارية وما يماثلها  ،ولكنها ل تشمل الربح .

4/4/1/1

شهادة الدفعة الختامية"Final Payment Certficate" :

5/4/1/1

المستخلص النهائي ''Final Statement'' :

6/4/1/1

العملة الجنبية''Foreign Currency'' :

تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة (. )13/14

يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة (. )11/14

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

7/4/1/1

شهادة الدفع المرحلية''"Interim Payment Certificate

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام" الفصل الرابع عشر" ،غير شهادة الدفعة
الختامية .

8/4/1/1

العملة المحلية ''Local Currency'' :

9/4/1/1

شهادة الدفع ''Payment Certificate '' :

10/4/1/1

المبلغ الحتياطي ''Provisional Sum'':

تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها .

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "

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

11/4/1/1

المحتجزات'':''Retention Money

تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة( )3/14والتي

بردها بموجب المادة (. )9/14
يقوم ّ
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12/4/1/1

''''Statement

الكشف أو المستخلص:

يعني أي كشف أو مستخلص يقدمه المقاول كجزء من طلب شهادة الدفع  ،بموجب احكام "

الفصل الرابع عشر " .

5/1/1

1/5/1/1

''''Works and Goods

الشغال واللوازم:

''''Contractor’s Equipment

معدات المقاول:

تعنـــي جميـــع األجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن األشـــياء الالزمـــة لتنفيـــذ األشـــغال

وإنجازهــــا واصــــالح أيــــة عيــــوب فيهــــا  ،ولكنهــــا ل تشــــمل األشــــغال المؤقتــــة ول معــــدات

صـــاحب العمـــل ( إن وجـــدت) ول التجهيـ ـزات أو المـ ـواد او األشـــياء األخـــرى التـــي شـ ـكلت

أو قصد بها تشكيل جزء من األشغال الدائمة .

2/5/1/1

3/5/1/1

اللوازم Goods"" :

تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها  ،حسبما هو مناسب

.

المواد''Materials'':

تعني األشياء من كل األنواع (غير التجهيزات اآللية) التي شـكلت او قصـد بهـا تشـكيل جـزء
مـا مـن األشـغال الدائمـة  ،بمـا فـي ذلـك المـواد المـوردة فقـط ( ان وجـدت) والتـي يطلـب مـن

المقاول تقديمها بموجب العقد .

4/5/1/1

الشغال الدائمة:

5/5/1/1

التجهيزات اللية:

''''Permanent Works

تعني الشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد .

""Plant

تعنــي األجهــزة والماكنــات والعربــات التــي شــكلت او يقصــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن األشــغال

الدائمة

6/5/1/1

7/5/1/1

''''Section

قســم :

تعني أي قسم من الشغال يتم النص عليه في ملحـق عـرض المناقصـة كقسـم مـن الشـغال

( إن وجد) .

''''Temporary Works

األشغال المؤقتة :

تعني جميع الشغال المؤقتة من كل نوع ( باستثناء معدات المقاول ) التي يقتضي وجودهـا

في الموقع لتنفيذ الشغال الدائمة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .

8/5/1/1

الشغـال :

''''Works

تعني الشغال الدائمة والشغال المؤقتة  ،أو أي منها حسبما هو مناسب .

6/1/1

تعاريف أخرى:

1/6/1/1

وثائق المقاول:

''Definitions

''Other

''''Contractor’s Documents

تعنــي المــذكرات الحســابية وب ـرامب الحاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا م ـن
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2/6/1/1

الوثائق ذات الطابع الفني ( إن وجدت) التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

الدولـة''Country'' :

تعني الدولة التي يوجد فيهـا الموقـع (أو معظـم الموقـع) حيـث يطلـب تنفيـذ األشـغال الدائمـة

فيها.

3/6/1/1

معدات صاحب العمل''Employer’s Equipment'' :

4/6/1/1

القوة القاهرة''Force Majeure'' :

5/6/1/1

تعني األجهزة والماكنات والعربات ( إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغـرض اسـتعمالها
من قبل المقاول في تنفيذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات  ،ولكنهـا ل تشـمل تلـك
التجهيزات التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد .
كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " .

القوانين:

''''Laws

تعني جميع التشريعات واألنظمة وغيرها من القوانين الوطنية  ،وكذلك األنظمة الصادرة عـن

أية سلطة عامة مشكلة قانونياً .

6/6/1/1

ضمـان األداء:

7/6/1/1

الموقـع''Site'' :

8/6/1/1

''''Performance Security

يعني الضمان ( أو الضمانات  ،إن وجدت) المطلوبة بموجب المادة (. )2/4
تعني األماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمة عليها وتسليم التجهيـزات اآلليـة والمـواد فيهـا

 ،وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديداً على اعتبارها جزءا من الموقع .

غير المنظور''Unforeseeable'' :

يعنــي مــا لــم يكــن بوســع مقــاول متمــرس ان يتوقعــه بصــورة معقولــة بتــاريخ ايــداع عــرض
المناقصة

9/6/1/1

()2/1

التغيير ( األمر التغييري)''Variation Order'' :

يعني أي تغيير في األشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير بموجب أحكام
"الفصل الثالث عشر " .

التفسير ''Interpretation'' :

في العقد  ،باستثناء ما يقتضيه السياق خالفاً لذلك  ،تكون -:

أ -الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس اآلخر .
ب-الكلمات التي تشـير إلـى المفـرد تنصـرف أيضـاً إلـى الجمـع والكلمـات الدالـة علـى الجمـع
تنصرف أيضاً إلى المفرد .

ج -األحكــام التــي تتضــمن كلمــة " يوافــق " أو " موافــق عليــه " أو "اتفــاق" يشــترط ان تكــون
تلك الموافقة مسجلة كتابياً .

د "-خطي ـاً " أو "كتاب ـةً" تعن ـي التحريــر بخــط اليــد أو اآللــة الكاتبــة أو المطبعــة أو الطباعــة
اإل لكترونية بحيث تشكل سجالً دائماً .أما الكلمات الهامشـية وغيرهـا مـن العنـاوين فإنهـا
ل تؤخذ في العتبار لدى تفسير هذه الشروط .
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()3/1

التصالت ''Communications'' :

حيثمــا تــنص هــذه الشــروط علــى إعطــاء أو إصــدار أي موافقــات أو شــهادات أو قبــول  ،أو

تقديرات أو إشعارات أو طلبات  ،فان هذه التصالت يجب -:

أ -أن تكــون محــررة خطي ـاً وأن يــتم تس ـليمها باليــد ( مقابــل إشــعار بالســتالم) أو أن يــتم
إرسالهـــا بالبريــد أو بواســطة شــخص مــا أو منقولــة إلكتروني ـاً حســبما يــنص عليــه فــي

ملحـق عرض المناقصة  ،و

ب -أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عـرض
المناقصة  ،ومع ذلك -:

 .1إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعاراً بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقاً لذلك  ،و

 .2إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد رخر للعنوان عندما يطلب قبولً أو موافقة  ،جـاز إرسـالها
على العنوان الذي صدر منه الطلب .
ل يجوز المتنـاع عـن إعطـاء مثـل هـذه الموافقـات أو الشـهادات أو التقـديرات أو القبـول أو

تــأخير إصــدارها دون مبــرر معقــول  ،كمــا انــه يتعــين علــى الفريــق الــذي يصــدر مثــل هــذا

اإلشعار إلى الفريـق اآلخـر أو إلـى المهنـدس  ،أن يرسـل نسـخة منـه الـى المهنـدس أو إلـى

()4/1

الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة .

القانون واللغة ''Law and Language'' :

يكون هذا العقـد خاضـعاً لقـانون الدولـة ( أو أي سـلطة أخـرى ) كمـا يـتم تحديـده فـي ملحـق
عرض المناقصة.

اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحـدة  ،فـان اللغـة المحـددة فـي ملحـق

عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة .

يتعين تحديد لغة التصال في ملحق عرض المناقصة  ،فـإذا لـم يـتم تحديـدها  ،تعتمـد اللغـة

()5/1

التي صيغ بها العقد (أو معظمة )  ،بأنها هي " اللغة المعتمدة" .

أولوية الوثائق ''Priority of Documents'' :

تعتبر مجموعـة الوثـائق التـي يتكـون منـه العقـد مفسـرة لبعضـها الـبعض  ،علـى انـه لغايـات

تفسير العقد تكون أولوية الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل التالي -:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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اتفاقيـة العقد ( إن وجدت ) .
كتاب القبـول .
كتاب عرض المناقصة.
الشروط الخاصة .
الشروط العامة هذه .
المواصفات .
المخططات .
الجداول  ،وأية وثائق أخرى تشكل جزءاً من العقد .

أمــا اذا تبـــين أن هنالـــك غموضــاً فـــي الوثـــائق  ،أو تباينــاً فيمـــا بينهـــا  ،فانــه يتعـــين علـــى
المهندس إصدار التعليمات أو اإليضاح الال زم بخصوص ذلك .

اتفاقية العقد ''Contract Agreement'' :
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يتعين علـى الفـريقين إبـرام اتفاقيـة العقـد خـالل ( )28يومـاً مـن تـاريخ تسـلم المقـاول لكتـاب
القبول إل إذا اتفق الفريقان على غير ذلـك  ،وتكـون هـذه التفاقيـة حسـب النمـوذج المرفـق
بالشروط الخاصة.

كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابـع وغيرهـا مـن النفقـات المشـابهة (إن وجـدت)
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والتي قد تتحقق بموجب القانون عن إبرام هذه التفاقية.

التنـازل ''Assignment'' :

ل يحـق لي فريــق ان يتنــازل عـن العقــد أو أي جــزء منــه او عـن أي فائــدة او مصــلحة فــي
العقد او بموجبه ،ال انه يجوز لي فريق :
أ -أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق الخر المسبقة  ،وللفريق الخر
وحده حريــة التقدير في هذا الشأن  ،و

ب -تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب العقـد كضـمان لمصـلحة أي بنـك
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او مؤسسة مالية .

''Care and Supply of

العناية بالوثائق والتزويد بها:

''Documents

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناية صاحب العمل  .وما لم ينص في العقد على غير
ذلــك  ،يــتم تزويــد المقــاول بنســختين مــن العقــد ومــن أيــة مخططــات يــتم اصــدارها لحق ـاً ،
ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها .

أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تسلمها مـن

قبل صاحب العمل  .وما لم ينص العقد على غير ذلـك  ،فانـه يتعـين علـى المقـاول ان يقـدم
للمهندس ( )6نسخ من كل من " وثائق المقاول " .

يتعين على المقـاول أن يحـتفظ فـي الموقـع بنسـخة مـن العقـد  ،والنشـرات المشـار إليهـا فـي

المواصفات ووثائق المقاول ( إن وجدت)  ،والمخططات ،والتغييرات ،وغيرها مـن التصـالت
المتعلقة بالعقد  .ويحق لمستخدمي صاحب العمل الطالع على جميع هذه الوثائق فـي كـل
األوقات المعقولة .

أي من الوثائق التي تم إعدادها لغايـة
إذا اكتشف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في ٍ
استعمالها في تنفيذ األشـغال  ،فانـه يتعـين علـى هـذا الفريـق إعـالم الفريـق اآلخـر فـوراً عـن
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مثل هذا الخطأ أو العيب .

تأخرإصدارالمخططات و/أو التعليمات:

Delayed Drawings or

nstructions

يتعين على المقاول ان يقدم الـى المهنـدس إشـعاراً خطيـاً حينمـا يتعـرض تنفيـذ الشـغال الـى

التأخير او العاقة اذا لم يقم المهندس بتزويـده بمخططـات او تعليمـات خـالل مـدة معقولـة،
وعلـــى ان يتضـــمن الشـــعار بيـــان تفاصـــيل المخططـــات او التعليمـــات والســـباب الدا يـــة
لصدارها  ،وموعد الحاجة اليها  ،وبيان ما قد يترتب على تأخير اصدارها مـن اعاقـة للعمـل

او تأخيره .

اذا تكبد المقاول أي تأخير و/أو أي كلفة بسبب إخفاق المهندس في اصـدار أيـة مخططـات
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او تعليمات ضمن وقت معقول مما كان المقاول قد اشـعره بشـأنها مـع بيـان أسـباب الحاجـة
إليهــا  ،فانــه يتعــين علــى المقــاول أن يقــدم إشــعا ارً رخــر إلــى المهنــدس لتقــدير اســتحقاقات
المقاول بشأنها  ،مع مراعاة أحكام المادة ( )1/20من حيث -:

أ -أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير إذا كان اإلنجـاز قـد تـأخر أو سـوف يتـأخر
وذلك بموجب المادة ( ،)4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،إلضافتهما إلى قيمة العقد .
كمــا يتعـــين علــى المهنـــدس بعــد اســـتالمه لمثــل هـــذا اإلشــعار اآلخـــر أن يقــوم أعمـــالً
للمادة ( ،)5/3بالتفاق على تلك األمور أو إعداد تقديراته بشأنها .

إل انـــه إذا كـــان تـــأخر المهنـــدس فـــي إصـــدار التعليمـــات ناتجـ ـاً عـــن خطـــأ أو تـــأخر بســـبب فعـــل
المقـــاول بمـــا فـــي ذلـــك أي خطـــأ أو تـــأخر فـــي إصـــدار وثـــائق المقـــاول فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة  ،ل

()10/1

يعتبر المقاول مستحقاً للحصول على هذا التمديد او التكلفة او الربح .

إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :

““Employer’s Use of Contractor’s Documents

فــــي العالقــــة بــــين الفــــريقين ،يحــــتفظ المقــــاول بحــــق التــــأليف وحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة
فيمـــــا يتعلـــــق " بوثـــــائق المقـــــاول" والتصـــــاميم التـــــي قـــــام هـــــو بإعـــــدادها (أو التـــــي تـــــم

اعدادها لصالحه).

يعتبـــر المقـــاول بمجـــرد توقيعـــه علـــى اتفاقيـــة العقـــد انـــه يعطـــي صـــاحب العمـــل حقــاً كـــامالً
غيــــر منقــــوص لستنســــا او اســــتخدام او التــــداول بوثــــائق المقــــاول  ،بمــــا فــــي ذلــــك
ادخال التعديالت عليها  ،وهذا الحق -:
أ-يعتبــــر مطبقــ ـاً خــــالل فتــــرة العمــــر الفعلــــي او المقصــــود لتشــــغيل اجــ ـزاء الشــــغال ذات
العالقة،ايهماأطول،و

ب -يخول أي شخص تؤؤل اليه ملكية ذلك الجزء من الشغال استنسا واستخدام وتداول
وثائق المقاول لغاية انجاز الشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها

أو هدمها  ،و

ج -يسمح باستخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاسوبي وبرمجياتها  ،بواسـطة أي جهـاز
حاسوب في الموقع أو أي اماكن أخرى يحددها العقد  ،بما فـي ذلـك اسـتبدال أي اجهـزة

حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها .

ينبغي أن ل يسمح صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ألي طرف ثالث باستخدام او
استنسا

أو التداول بوثائق المقاول وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها ( او تم

اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول  ،ألية أغراض غير تلك المسموح بها بموجب احكام
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هذه " المادة ".

إستخدام المقاول لوثائق صاحب العمل:

"" Contractor’s Use of Employer’s Documents

في العالقة بين الفريقين  ،يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية

األخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ( أو
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التي تم إعداده ا لصالحه ) يجوز للمقاول  ،على نفقته الخاصة  ،أن يستخدم أو يستنسخ
أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.

وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد  ،فانه ل يجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث
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باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها  ،باستثناء ما قد يلزم ألغراض العقد .

التفاصيـل السرية''Confidential Details" :

يتعين على المقاول ان يفصح للمهنـدس عـن كـل المعلومـات السـرية وغيرهـا ممـا قـد يطلبـه

المهندس بصورة معقولة للتأكد من التزام المقاول بتطبيق أحكام العقد.

()13/1

التقيـد بالقوانين''"Compliance with Laws:

يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقـد  ،ان يتقيـد بـالقوانين الواجبـة التطبيـق  ،ومـا لـم

ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فانه -:

أ -يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل ( أو سيحصل) على التصاريح الالزمة
بشأن تعليمات التخطيط أو التنظيم أو التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمة  ،وأية

تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق
حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك  ،و

ب-يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال اإلشعارات  ،وتسديد الرسوم والضـرائب  ،والحصـول
علـى التصـاريح والموافقــات التـي تتطلبهــا القـوانين فيمــا يتعلـق بتنفيــذ األشـغال وإنجازهــا
واصالح أية عيوب فيها .كما ينبغـي علـى المقـاول أن يحمـي صـاحب العمـل ويقيـه مـن
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أي ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.

المسؤوليات المشتركة والمنفردة 'Joint and Several Liability '':

اذا شكل المقاول ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق ) ائتالفـاً او مشـاركة او أي تجمـع مـن

شخصين او اكثر في شكل يختلف عن الشركة  ،فانه يجب مراعاة ما يلي -:

أ -يعتبر هؤلء األشخاص مسؤولين بالتضامن وبشكل فـردي أمـام صـاحب العمـل فـي تنفيـذ
العقد  ،و

ب -أن يقوم هؤلء األشخاص بإبالغ صاحب العمل عن اسم قائد الئتالف  ،وبحيـث يكـون
لقائد الئتالف سلطة إلزام المقاول وكل من هؤلء األشخاص  ،و

ج -أن ل يقوم المقاول بتغييـر تكـوين الئـتالف او كيانـه القـانوني بـدون الموافقـة المسـبقة
من صاحب العمل.

الفصل الثاني
صاحب العمـل
THE EMPLOYER
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1/2حق الدخـول الى الموقع ''Right of Access to the Site '' :

يتعين على صاحب العمل ان يعطي المقاول حق الدخول الى جميع اجزاء الموقع  ،وتمكينه من
حيازتها في الوقت ( أو الوقات ) المحدد في ملحق عرض المناقصة  ،ال ان حق الدخول والحيازة
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خص بها المقاول وحده .
يمكن ان ل ُي ّ
إذا نص في العقد على ان صاحب العمل مطلوب منه ان يعطي المقاول حق حيازةأي أساس او
منشأ او تجهيزات او طريق وصول  ،فانه يتعيين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد

وبالطريقة المحددة في المواصفات  ،ال انه يجوز لصاحب العمل حبس حق الدخول او الحيازة حتى
يتسلم ضمان الداء .

إذا لم يتم تحديد مثل هـذا الموعـد فـي ملحـق عـرض المناقصـة  ،فانـه يتعـين علـى صـاحب العمـل ان
يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع وحيازته ضمن الوقات التي تمكـن المقـاول مـن مباشـرة تنفيـذ

الشغال والسير فيها وفقاً لبرنامب العمل المشار اليه في المادة (. )3/8

إذا تكبد المقاول تأخراً و/او كلفة ما نتيجة لخفاق صاحب العمل في تمكينه من الـدخول الـى الموقـع
او حيازتــه خــالل ذلــك الوقــت  ،فعلــى المقــاول ان يرســل اشــعاراً الــى المهنــدس لتقــدير اســتحقاقات
المقاول بشأنها  ،مع مراعاة احكام المادة ( )1/20للبت في -:

أ -أي تمديـد لمـدة النجـاز بسـبب ذلـك التـأخير  ،اذا كــان النجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر  ،وذلــك
بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،لضافتهما الى قيمة العقد .

ويتعين على المهندس بعـد تسـلم هـذا اإلشـعار ان يقـوم بإعـداد التقـديرات المترتبـة علـى ذلـك بموجـب

المادة ( )5/3سواء بالتفاق عليها او اجراء تقديراته بشأنها .

إل انه اذا كان تاخر صـاحب العمـل ( والـى المـدى الـذي يكـون فيـه هـذا التـأخر ) ناتجـاً عـن خطـأ او

تأخير من قبل المقـاول  ،بمـا فـي ذلـك أي خطـأ او تـأخر فـي تقـديم " وثـائق المقـاول " فانـه فـي مثـل
هذه الحالة ل يستحق للمقاول أي تمديد او تعويض عن أي كلفة او ربح .

( )2/2التصاريح او التراخيص او الموافقات''Permits, Licenses or Approvals'' :

يقوم صاحب العمل (اذا كان في وضع يمكنه من ذلك) بتقديم المساعدة المعقولة للمقاول(عند طلبه)

بخصوص ما يلي -:

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

ب -طلبــات المقــاول للحصــول علــى التصــاريح او الت ـراخيص او الموافقــات المطلوبــة بموجــب قـوانين
الدولة -:

 .1فيما يتعلق بمتطلبات المادة ( 13/1التقيد بالقوانين )  ،و
 .2لتوريد اللوازم  ،بما في ذلك التخليص الجمركي عليها  ،و
 .3لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع .

( )3/2أفراد صاحب العمل''''Employer`s Personnel:

يكــــون صــــاحب العمــــل مســــؤولً عــــن افـــراده ومســــتخدمي المقــــاولين الخــــرين العــــاملين معــــه فــــي
الموقع من حيث -:

أ -التعاون مع المقاول في جهوده حسب احكام المادة ( ، )6/4و

ب -اللتـــــزام بتــــــوفير اجــــ ـراءات الســــــالمة كمــــــا هــــــي مطلوبــــــة مــــــن المقــــــاول بموجــــــب البنــــــود
(أ  ،ب  ،ج )من المادة ( )8/4وباجراءات حماية البيئة بموجب المادة (. )18/4

( )4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل''Employer’s Financial Arrangements" :

23

يقــوم صــاحب العمــل خــالل ( )28يوم ـاً مــن بعــد تلقيــه أي طلــب م ـن المقــاول بتســليم المقــاول دلــيالً
معقولًعلى انـه قـد قـام بعمـل الترتيبـات الماليـة الالزمـة لتـوفير دفـع قيمـة العقـد  ،وفـق التقـديرات فـي

حينه  ،طبقاً لحكام " الفصل الرابع عشر " .

أما إذا اعتزم صاحب العمل إجراء أي تعديل جوهري على الترتيبات الماليـة ،فإنـه يتعـين عليـه إشـعار

المقاول بالتفصيالت المتعلقة بذلك.

( )5/2مطالبات صاحب العمل''Employer’s Claims'':

اذا كان صاحب العمل يعتبر ان له حقاً في تلقي دفعـة مـا  ،بموجـب أي شـرط مـن هـذه الشـروط أو لغيـر ذلـك
من األسباب المتعلقة بالعقد  ،و /أو أي تمديد لفترة اإلشعار بالعيوب  ،فإنه يتعين عليـه  ،او علـى المهنـدس
 ،إشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصـيل  .ورغـم ذلـك فإنـه غيـر مطلـوب منـه ان يرسـل أيـة إشـعارات تتعلـق
بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهالك المـاء والكهربـاء والغـاز بموجـب المـادة ( )19/4او مقابـل المعـدات
والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمال للمادة ( )20/4او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول .
ينبغي إرسال اإلشعار في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ان يصبح صاحب العمل على دراية بالواقعة أو الظـروف
التي أدت إلى نشوء مثل هذه المطالبات  ،اما اإلشعار بتمديد " فترة اإلشعار بالعيوب " فانه يجب إصـداره قبـل

انقضائها.

يتعين ان تحدد هذه التفاصيل " مـادة " العقـد أو األسـس األخـرى للمطالبـة  ،وان تتضـمن اثبـات صـحة ادعـاء
صـاحب العمــل بتلــك المبـالغ و  /او فتـرات التمديــد التــي يعتبـر ان لــه حقـاً فيهــا بموجـب العقــد  .ويتعــين علــى
المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك المطالبات بموجب أحكـام المـادة ( )5/3لالتفـاق عليهـا او إعـداد

التقديرات لما يلي -:

( )1أية مبالغ ( إن وجدت) تستحق لصاحب العمل ليدفعها المقاول له  ،و/أو

( )2أي تمديد ( إن وجد) لفترة اإلشعار بالعيوب  ،عمالً بأحكام المادة (. )3/11
هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصميات في قيمة العقد وشهادات الدفع  .ال أن صـاحب العمـل ل يعتبـر مخـولً
التقدم بمطالبـة ضـد المقـاول لغيـر ذلـك ،
بإجراء المقاصة أو خصم أي مبلغ يتم تصديقه في شهادة دفع  ،أو ّ
إلّ وفقاً لحكام هذه المادة " .
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الفصل الثالث
المهنــدس

THE ENGINEER

()1/3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجبات وصالحية المهندس :

''''Engineer’s Duties and Authority

يقوم صاحب العمل بتعيين " المهندس " للقيام بالواجبات المحددة له في العقد ويجب أن يكون
مستخدمو المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين بالكفاية الالئقة ومؤهلين ألداء مثل هذه

الواجبات.

ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد .

للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد  ،أو تلك المفهومة من العقد ضمنياً

بحكم الضرورة  .وإذا كان مطلوباً من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل
ممارسته لصالحية ما  ،فإن مثل هذا المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة .

ويتعهد صاحب العمل أن ل يفرض على المهندس أية قيود إضافية بخصوص ممارسته

لصالحيته  ،إل إذا تم ذلك بموافقة من المقاول .

في ك ل األحوال  ،فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحية ما تتطلب الحصول على موافقة
صاحب العمـل  ،فإنه ألغراض هذا العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من قبل صاحب العمل .

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط :

أ -عندما يقـوم المهنـدس بـأداء واجباتـه أو ممارسـة صـالحيته  ،سـواء نـص عليهـا صـراحة فـي
العقد  ،أو كانت مفهومة ضمنياً منه  ،فإنه يقوم بها نياب ًة عن صاحب العمل  ،و

ب -ليس للمهندس صالحية في إعفاء أي من الفـريقين مـن أي مـن الواجبـات او ال لتزامـات او
المسؤوليات المحددة في العقد  ،و

ج -ان أي مصـادقة او تــدقيق او شــهادة او قبــول او فحــص او تفتــيص او إصــدار أي تعليمــات
أو إشعار أو اقتراح  ،او طلب اختبار  ،او أي تصرف مماثـل مـن قبـل المهنـدس ( بمـا فـي

ذلك اغفال عدم الموافقة ) ل تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجـب احكـام العقـد

 ،بمـا فــي ذلــك مســؤوليته عــن الخطـاء او الغفــالت او التناقضـات او حــالت عــدم التقيــد
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بالشروط .

التفويض من قبل المهندس ''Delegation by the Engineer'' :

للمهنــدس – مــن وقــت آلخــر – أن يســند إلــى أي مــن مســاعديه القيــام بــأي مــن الواجبــات أو
يفوضه بأي من الصالحيات المنوطة به  ،كما يجوز له أن يلغي مثـل هـذا اإلسـناد أو التفـويض

 .ويشــمل هــؤلء المســاعدون المهنــدس المقــيم و/أو أي مفتشــين مســتقلين يعينــون للتفتــيص أو
لختبــار علــى بنــود التجهي ـزات أو الم ـواد أو اختبارهــا  .يجــب أن يكــون التعيــين أو التفــويض أو

اإللغاء خطياً  ،ول يعتبر مثل هذا اإلجراء نافذا إل بعد تسلم الفريقين إشـعارات بـذلك  ،إل انـه ل
يحـق للمهنـدس تفـويض صـالحيته بإعـداد التقـديرات أعمـال للمـادة ( )5/3إل إذا وافـق الفريقـان

على مثل هذا التفويض .
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يشــترط فــي هــؤلء المســاعدين ان يكون ـوا مــن ذوي الكفايــة الالئق ـة  ،ومــؤهلين لداء واجبــاتهم
والقيــام بالصــالحية المنوطــة بهــم  ،وان يكون ـوا متمرســين باســتعمال لغــة التصــال المحــددة فــي

المادة ( )4/1من العقد .

يتعين على كل من مساعدي المهنـدس  ،الـذين تـم اسـناد واجبـات الـيهم او تفويضـهم بصـالحية

مــا  ،ان يصــدروا التعليمــات الــى المقــاول  ،وان يتصــرفوا ضــمن حــدود الصــالحية المحــددة لهــم

بالتفويض  .وتعتبر

أية مصادقة او تدقيق او شهادة او موافقة او فحص او تفتيص او اصدار تعليمات ،او إشعار

او اقتراح ،أو طلب او اختبار  ،او القيام بأي اجراء مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود

تفويضه – وكانها صادرة عن المهندس  ،ورغم ذلك :

أ -فإن أي إخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل او تجهيـزات او مـواد ل يعنـي
المصــادقة عليهــا  ،وبالتــالي فانــه ل يحــول دون ممارســة المهنــدس لحقــه فــي رفــض تلــك
األعمال أو التجهيزات أو المواد .

ب -اذا اعترض المقاول علـى أي تقـديرات أو تعليمـات أصـدرها مسـاعد المهنـدس  ،فإنـه يجـوز
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ان  ،إمـا تأييـدها أو
للمقاول ان يحيل الموضوع إلى المهندس  ،الذي ينبغي عليه  ،دون تو ٍ
نقضها أو تعديل مضمونها .

تعليمات المهندس "Instructions of the Engineer'':

لل مهندس ان يصدر الى المقاول في أي وقت  ،تعليمات ومخططات اضافية او معدلة  ،اذا
كانت لزمة لتنفيذ الشغال و اصالح أية عيوب فيها  ،عمالً باحكام العقد .
ل يتلقى المقاول التعليمات ال من المهندس  ،او من أي من مساعديه المفوضين رسمياً
بموجب احكام هذا "الفصل"  .اما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييراً ( أمراً تغييرياً )
فانه يتم تطبيق احكام " الفصل الثالث عشر" عليها .

يتعين على المقاول ان يتقيد با لتعليمات التي تصدر اليه من المهندس او مساعده المفوض
حول أي امر يتعلق بالعقد  .وكلما كان ذلك عملياً فإن التعليمات يجب إصدارها خطياً ،
أما اذا قام المهندس او مساعده المفوض :

أ -بإصدار أمر شفوي و

ب -تسلم تأكيداً خطياً من المقاول ( أو من ينوب عنه ) بخصوص األمر الشفوي خالل يومي
عمل من تاريخ صدورها و

ج -لم يقم بالرد عليه خطياً بالرفض و/أو إصدار تعليمات بشأنه خال ل يومي عمل من تاريخ
تسلمه إشعار المقاول ،

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

استبدال المهندس"Replacement of the Engineer" :

اذا اعتــــزم صــــاحب العمــــل اســــتبدال المهنــــدس  ،فإنــــه يتعــــين عليــــه قبــــل مهلــــة ل تقــــل عــــن

( )42يومـــاً مــــن تــــاريخ الســــتبدال ان يشــــعر المقــــاول بــــذلك  ،وان يحــــدد فــــي إشــــعاره اســــم
وعنـــ ـوان وتفاصـــــيل خبـــــرة المهنـــــدس البـــــديل  .ولـــــيس لصـــــاحب العمـــــل أن يقـــــوم بتعيـــــين
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المهنـــدس البـــديل اذا كـــان للمقـــاول اعتـ ـراض معقـــول عليـــه ،علـــى أن يقـــوم المقـــاول بإشـــعار

صاحب العمل باعتراضه ،مع بيان التفاصيل المؤيدة لذلك.
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التقديرات"Determinations" :

حيثما تقتضي هذه الشروط ان يقوم المهندس بإعمال هذه " المادة " لغراض التفاق أو اعداد

جدي
التقديرات لي أمر  ،فانه يتعين على المهندس ان يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى ّ
للتوصل الى اتفاق .اما اذا لم يتوصل الى اتفاق  ،فانه يتعين على المهندس ان يعد تقديراته

بصورة منصفة بموجب احكام العقد ،رخذاً في العتبار كل الظروف ذات العالقة .

ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق او تقديرات يتوصل اليها  ،مع

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

THE CONTRACTOR
()1/4
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اللتزامات العامة للمقاول "Contractor’s General Obligations":

يتعين على المقاول ا ن يصمم ( الى المدى المنصوص عليه في العقد ) وان ينفذ الشغال وينجزها
بموجب احكام العقد ووفقاً لتعليمات المهندس  ،وان يصلح اية عيوب فيها .
يتعــــين علــــى المقــــاول ان يقــــدم التجهيــ ـزات و " وثــــائق المقــــاول " المحــــددة فــــي العقــــد  ،وجميــــع
افـــراد جهــــازه المنفــــذ  ،واللـــوازم والمســــتهلكات وغيرهــــا مــــن األشــــياء والخــــدمات  ،ســـواء كانــــت ذات
طبيعـــة مؤقتـــة أو دائمــــة  ،ممـــا هــــو مطلـــوب منـــه لداء مهــــام التصـــميم والتنفيــــذ وإنجـــاز األشــــغال
واصـــالح أيـــة عيـــوب فيهـــا .يعتبـــر المقـــاول مســـؤول عـــن كفايـــة واســـتقرار وســـالمة جميـــع عمليـــات
الموقع وعن جميع أساليب اإلنشاء.
باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد  ،فان المقاول:
 -1يعتبـر مسـؤولً عــن جميـع " وثــائق المقـاول "  ،واألشـغال المؤقتــة وتصـميم أي بنــد مـن التجهيـزات
والمواد ليكون هذا البند موافقاً لمتطلبات العقد  ،و
-2فيما عدا ذلك  ،ل يعتبر المقاول مسؤولً عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمة .
يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – ان يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب

تنفيذ األشغال ال تي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ األشغال  .ول يجوز للمقاول أن يحدث تغييراً
جذرياً في هذه الترتيبات او الساليب بدون اعالم المهندس مسبقاً عن اجراءاته .
اذا نص العقد على مسؤولية المقاول للقيام بتصميم جزٍء ما من الشغال الدائمة  ،فعندها ومالم يـنص
على غير ذلك في الشروط الخاصة :
أ -يتعـــين علـــى المقـــاول ان يقـــدم الـــى المهنـــدس " وثـــائق المقـــاول" لهـــذا الجـــزء مـــن الشـــغال وفقــاً
لالجراءات المنصوص عليها في العقد  ،و
ب -يشترط ان تكون " وثائق المقاول " متسقة مـع المواصـفات والمخططـات  ،وان تـتم صـياغتها بلغـة
التصـال المحـددة فـي المــادة ( )4/1وان تشـتمل علـى المعلومـات الضــافية كمـا يطلبهـا المهنــدس
لضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين  ،و
ج -يعتبــر المق ـاول مســؤولً عــن هــذا الجــزء مــن الشــغال  ،وان يكــون هــذا الجــزء بعــد تنفيــذه وانجــاز
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الشغال موفياً بالغرض الذي انشئ من اجله كما هو مطلوب في العقد  ،و
د -يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  -قبل مباشرة اجراء الختبارات عنـد النجـاز "مخططـات
المنشأ كما تم تنفيذه "  ،وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبـة بموجـب العقـد  ،وبشـكل مفصـل  ،حتـى
يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه  .ول يعتبر هذا الجزء
من الشغال انه قـد تـم انجـازه لغـرض تسـلمه بموجـب المـادة ( )1/10ال بعـد تقـديم هـذه الوثـائق
وادلة التشغيل الى المهندس .

ضمـان الداء "Performance Security" :

يتعين على المقاول ان يستصدر ( على حسابه ) ضمان الداء لغايـة النجـاز الالئـق لالشـغال  ،وذلـك

بالقيمة ونوع العملة المحددين في ملحق عرض المناقصة  ،واذا لم يكـن قـد تـم تحديـد المبلـغ فـي ذلـك
الملحق فعندها ل تطبق احكام هذه " المادة " .
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يتعــين علــى المقــاول ان يقــدم ضــمان الداء الــى صــاحب العمــل خــالل ( )28يومـاً مــن تــاريخ تسـلمه "
كتاب القبول "  ،وان يرسل نسخة منه الى المهندس .

ينبغـي ان يكـون الضـمان صـادراً عـن كيـان مــالي ومـن داخـل الدولـة ( او نظـام تشـريعي رخـر ) موافــق
علي هما من قبل صاحب العمل  ،وان يتم اعداده حسب النموذج المرفق بالشـروط الخاصـة  ،أو بصـيغة
اخرى يوافق عليها صاحب العمل .

يتعين على المقاول ان يتأكد من ان يظـل ضـمان الداء سـاري المفعـول الـى ان ينفـذ المقـاول الشـغال
وينجزهــا ويصــلح ايــة عيـوب فيهــا  .امــا اذا احتــوت شــروط الضــمان علــى تــاريخ لنقضــائه  ،وتبــين ان

المقاول لن يكون مخولً بتسلم " شهادة الداء " بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحيته بــ ( )28يومـاً
 ،فإنه يتعين عليه ان يقوم بتمديد سريان الضمان الى ان يتم انجاز الشغال واصالح اية عيوب فيها.

يتعين على صاحب العمل ان ل يقدم مطالبة بخصوص ضمان الداء ال فيما يخص المبالغ التي
تستحق له بموجب العقد  ،وذلك في الحالت التالية -:

أ -اخفاق المقاول في تمديد سريان مفعول ضمان الداء كما تم ذكره في الفقرة السابقة  ،وفي هذه
الحالة يجوز لصاحب العمل ان يطالب بالقيمة الكاملة لضمان الداء  ،او

ب -اخفاق المقاول في ان يدفع لصاحب العمل أي مبلغ مستحق له  ،سواء كان ذلك بناء على
موافقة من المقاول  ،او كما يتم تقديره بموجب المادة ( ، )5/2او بموجب احكام " الفصل

العشرين " وذلك خالل ( )42يوماً من تاريخ هذه الموافقة او اعداد التقديرات  ،او

ج -اخفاق المقاول في اصالح اي عيب خالل ( )42يوماً من بعد تسلمه إشعار صاحب العمل
المتضمن طلبه بإصالح العيب ,او

د -الظــروف التــي تخــول صــاحب العمــل ان ينهــي العقــد بموجــب احكــام المـادة ( ، )2/15وذلــك بغــض
النظر عما اذا كان قد صدر اشعار بالنهاء .
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يتعين على صاحب العمل ان يعـوض المقـاول ويقيـه مـن جميـع الضـرار والخسـائر والنفقـات ( بمـا فـي
ذلك الجور والتعاب القانونيـة ) ممـا قـد ينـتب عـن مطالبـة صـاحب العمـل بخصـوص الضـمان  ،وذلـك
الى المدى الذي يعتبر فيه صاحب العمل انه غير محق في مطالبته .
يتعــين علــى صــاحب العمــل ان يعيــد ضــمان الداء الــى المقــاول خــالل ( )21يوم ـاً مــن تــاريخ تســلمه
لشهادة الداء.

ممثل المقاول "Contractor’s Representative " :

ينبغــي علــى المقــاول ان يعــين " ممثــل المقــاول " وان يعطيــه كامـل الصــالحيات الضــرورية لينــوب عنــه
بموجب مقتضيات العقد .
وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد  ،فانـه يتعـين علـى المقـاول – قبـل تـاريخ المباشـرة
– ان يقــدم الــى المهنــدس  ،للحصــول علــى موافقتــه ،اســم ومــؤهالت الشــخص الــذي يقترحــه المقــاول
كممثل له .واذا لم تتم الموافقة عليه او تم حجبها لحقاً مـن قبـل المهنـدس  ،او اذا اخفـق الممثـل فـي
ممارســة عملــه كممثــل للمقــاول  ،فإنــه يتعــين علــى المقــاول ان يتقــدم بــنفس الطريقــة باســم ومــؤهالت
شخص اخر يكون مناسباً لهذا التعيين .
ل يح ـق للمقــاول ان يلغــى اســتخدام ممثلــه او ان يســتبدله  ،بــدون الحصــول علــى موافقــة المهنــدس
المسبقة على ذلك .
يجب ان يكون ممثل المقاول متفرغاً بصورة كاملة للمناظرة على تنفيذ اشغال المقاول  ،واذا مـا تطلبـت
الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتاً عن الموقع اثناء تنفيذ الشغال  ،فانه يتعين علـى المقـاول ان يسـمي
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بديالً مناسباً بموافقة المهندس المسبقة  ،وان يتم اشعار المهندس بذلك .
يتعين على ممثل المقاول ان يتسلم التعليمات نيابـة عـن المقـاول اإعمـالً للمـادة ( ، )3/3كمـا يجـوز
لممثل المقاول ان يفوض بعض سلطاته او مهامه او صالحيته الى أي شخص مؤهل  ،وان يلغي هـذا
التفويض في أي وقت لحق  .ولكن مثل هذا التفويض او اللغاء ل يعتبر نافـذاً ال اذا وافـق المهنـدس
المفـوض
عليه  ،بعد ان يتسلم إشعاراً مسبقاً موقعاً من ممثل المقاول يتضمن اسـم مثـل هـذا الشـخص
ّ
فوض بها او التي تم الغاؤها.
ومؤهالته والسلطة او المهام او الصالحية التي ّ
يجــب ان يكــون ممثــل المقــاول وجميــع هــؤلء الشــخاص متمرســين باســتعمال لغــة التصــال المحــددة
بموجب المادة (. )4/1

المقاولون الفرعيون "Subcontractors " :

يلزم األشغال بكاملها إلى مقاولين فرعيين .
ل يحق للمقاول أن ّ
يعتبر المقاول مسؤولً عن أفعال واخطاء أي مقاول فرعي او وكيله او مستخدميه  ،كمـا لـو كانـت تلـك
األفعـال أو األخطــاء صــادرة عــن المقــاول نفســه  ،ومــا لــم يــنص علــى غيــر ذلــك فــي الشــروط الخاصــة،

فإنه-:

أ -ل يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي المواد  ،او بشأن أي مقاولة فر ية تم
ذكر اسم المقاول الفرعي بخصوصها نصاً في العقد  ،و
ب -يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين الخرين ،
و
ج -يتعين على المقاول ان يرسل للمهندس إشعارا بمهلة ل تقل عن ( )28يوماً من التاريخ
المستهدف لمباشرة عمل أي مقاول فرعي  ،وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع  ،و
د -يشترط في اتفاقية كل مقاولة فر ية ان تحتوي على نصـوص تخـول صـاحب العمـل ان يـتم التنـازل
ع ـن هــذه المقاولــة الفر يــة اليــه  ،بموجــب المــادة (( )5/4عنــدما يلــزم تطبيقهــا )  ،او فــي حالــة
انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (. )2/15
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التنازل عن المقاولة الفر ية "Assignment of Benefit of :
"Subcontract

في حالة استمرار التزامات المقا ول الفرعي الى ما بعد انقضاء " فترة اإلشعار بالعيوب "  ،وقيام
المهندس (قبل هذا التاريخ ) بالطلب الى المقاول  ،ان يقوم بالتنازل عن هذه المقاولة الفر ية الى

صاحب العمل  ،فإنه يتعين على المقاول ان يقوم بذلك  .وفي مثل هذه الحالة ل يعتبر المقاول
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مسؤولً امام صا حب العمل عن أي عمل يؤديه المقاول الفرعي بعد ان تصبح عملية التنازل نافذة ،
ما لم ينص على غير ذلك في كتاب التنازل .

التعـاون "Co-operation" :

يتعين على المقاول  ،كما هو منصوص عليه في العقد  ،او استجاب ًة لتعليمات المهندس  ،ان يقدم

التسهيالت المناسبة لتنفيذ أية اعمال من قبل :
أ -افراد صاحب العمل  ،و

ب -أي مقاولين رخرين يستخدمهم صاحب العمل  ،و

ج -العاملين لدى اية سلطات عامة مش ّكلة قانونياً ،
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ اعمال في الموقع او بجواره  ،من غير العمال المشمولة في العقد .

إن مثل هذه ا لتعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المدى الذي يتعرض فيه المقاول لتحمل تكاليف غير
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منظورة ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلء المستخدمون او المقاولون اآلخرون يمكن ان تشمل

استع مال معدات المقاول والشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية
المقاول .

أذا كان مطلوباً من صاحب العمل بموجب العقد ان يعطي المقاول حيازة أي اساس او منشأ او

تجهيزات او حق دخ ول بموجب " وثائق المقاول "  ،فانه يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس
مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات .
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تثبيت الشغال "Setting Out" :

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الشغال بالنسبة للنقاط الصلية والستقامات والمناسـيب المرجعيـة

الموصوفة في العقد  ،او تلك التي يزوده المهندس بها  ،كما يعتبر المقـاول مسـؤولً عـن دقـة التثبيـت
لجميـــع اجـ ـزاء الشـــغال  ،وعليـــه ان يقـــوم باصـــالح أي خطـــأ فـــي أمـــاكن او مناســـيب او مقـــاييس او

استقامات الشغال .

يعتبر صاحب العمل مسؤولً عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد
 ،او تلك التي زود المقاول بها  ،ال انـه يتعـين علـى المقـاول ان يبـذل قصـارى جهـده فـي التحـري عـن

دقتها قبل استخدامها .

اذا تكبد المقاول تأخراً فـي تنفيـذ الشـغال و/او فـي كلفتهـا بسـبب تنفيـذ اشـغال اعتمـاداً علـى معلومـات

مغلوطة فـي النقـاط المرجعيـة  ،ولـم يكـن بمقـدور مقـاول متمرسـان يكتشـف مثـل هـذه الخطـاء بصـورة
معقولــة وان يتالفــى التــأخير و/أو زيــادة الكلفــة المترتبــة عليه ـا  ،فانــه يتع ـين علــى المقــاول ان يرســل

إشعاراً إلى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنه  ،مع مراعاة احكام المادة ( )1/20لما يلي -:

أ -أي تمديد لمدة اإلنجاز بسبب ذلك التأخير  ،إذا كان اإلنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر  ،وذلك
بموجب المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،و اضافتهما الى قيمة العقد .

لدى تسلم المهندس لمثل هذا اإلشعار  ،فانه يتعين عليه اعمالً للمادة ( ، )5/3ان يقوم
بالتفاق عليها او اعداد التقديرات الالزمة لما يلي :

( )1فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذراً بصورة معقولة  ،والى أي مدى  ،و
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( )2األمرين المذكورين في الفقرتين ( أ  ،ب ) اعاله  ،ولكن ضمن هذا المدى.

اجراءات السالمة "Safety Procedures" :

يتعين على المقاول :

أ -أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها  ،و

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

ج -أن يبذل جهوداً معقولة للمحافظة على الموقع والشغال خالية من العوائق غير الضرورية  ،بقصد
تجنب تعرض هؤلء الشخاص للخطر  ،و
د -تــــــوفير التســــــييب والنــــــارة والحراســــــة ومراقبــــــة الشــــــغال الــــــى ان يــــــتم انجازهــــــا وتســــــليمها
بموجب احكام " الفصل العاشر"  ،و
هـ -توفير اية اش غال مؤقتة ( بما فيها الطرقات والممرات والحواجز والسياجات ) مما قد يلزم  ،بسبب
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تنفيذ الشغال  ،لستعمال وحماية الجمهور والمالك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع .

توكيد الجودة "Quality Assurance" :
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يتعين على المقاول أن يضع نظاماً لتوكيد الجودة لثبـات التقيـد بمتطلبـات العقـد  ،علـى ان يكـون هـذا

النظــام متوافق ـاً مــع تفاصــيل العقــد  ،كمــا يحــق للمهنــدس ان يقــوم بالتــدقيق علــى أي مــن مظــاهر هــذا

النظام .

يجب تقديم تفاصيل جميـع الجـراءات ووثـائق المطابقـة الـى المهنـدس – لعلمـه – قبـل مباشـرة أي مـن
مراحل التصميم والتنفيذ  ،وعند اصدار أي وثيقة ذات طابع فنـي الـى المهنـدس  ،فإنـه يجـب ان يظهـر
على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها .

إن التقيد بنظام توكيد الجودة ل يعفـي المقـاول مـن أي مـن واجباتـه او التزاماتـه او مسـؤولياته الـواردة
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في العقد.

بيانات الموقع "Site Data" :

يتعين على صاحب العمل ان يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لطالعه قبل موعد " التاريخ

الساسي "  ،كل ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في
الموقع  ،بما في ذلك الظواهر البيئية  ،كما يتعين عليه كذلك ان يضع تحت تصرف المقاول أية

معلومات يحصل عليها بعد موعد التاريخ الساسي  ،ال ان المقاول يعتبر مسؤولً عن تفسيره لجميع
تلك المعلومات .
كما انه والى المدى الممكن عملياً ( مع الخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة ) يعتبر المقاول انه
قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والحتمالت الطارئة والظروف الخرى التي قد
تؤثر على عرضه او على الشغال والى المدى ذاته  ،يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع

وما يجاوره  ،وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها  ،وانه قد اقتنع شخصياً قبل تقديم

عرض المناقصة بكل المور ذات العالقة  ،شاملة ( وليس بالحصر ) ما يلي :

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

ب -الحوال الهيدرولوجية والمناخية  ،و

ج -مقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ الشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها  ،و

د -قوانين الدولة  ،واجراءات العمالة وممارساتها فيه  ،و

هـ -متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول الى الموقع  ،والسكن  ،والمرافق  ،والمستخدمين  ،والطاقة
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 ،والمواصالت  ،والماء  ،وغيرها من الخدمات.

كفاية " قيمة العقد المقبولة"Sufficiency of the Accepted Contract Amount”":
يفترض في المقاول انه :
أ -قد اقتنع شخصياً بدقة وكفاية " قيمة العقد المقبولة "  ،و

بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص
ب -انه قد وضع عرضه ذلك ً
وقناعاته بكل المور التي تمت الشارة اليها في المادة (. )10/4

باستثناء ما قد يرد خالفاً لذلك في العقد  ،فان " قيمة العقـد المقبولـة " يجـب ان تغطـي جميـع التزامـات

المقاول المطلوبة في العقد ( بما فيها المبالغ الحتياطية – إن وجدت ) وكل الشياء الضـرورية لتنفيـذ
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الشغال وانجازها بشكل لئق واصالح اية عيوب فيها .

الوضاع المادية غير المنظورة "Unforeseeable Physical Conditions":

يقصـد بمصــطلح " الوضــاع الماديـة "  :الوضــاع الماديــة الطبيعيــة والعوائـق الصــطنا ية وغيرهــا مــن
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العوائــق الطبيعيــة والملوثــات التــي ق ـد يواجههــا المقــاول فــي الموقــع عنــد تنفيــذ الشــغال  ،بمــا فيهــا

الوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية  ،ولكنها ل تشمل الحوال المناخية .

اذا واجه المقاول اوضاعاً ماديـة معاكسـة والتـي ُيعتبـر انهـا كانـت غيـر منظـورة  ،فانـه يتعـين عليـه ان
يشــعر المهنــدس بهــا فــي اقــرب فرصــة ممكن ـة عملي ـاً  ،وعلــى ان يتضــمن الشــعار وصــفا لهــا وبيــان
السباب التي حدت به لعتبارها كذلك  ،حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من السباب التـي

يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة .

كما يتعـين علـى المقـاول مواصـلة تنفيـذ الشـغال  ،متخـذاً الحتياطـات المعقولـة والمناسـبة تجـاه هـذه "

شـكل أي مـن
الوضاع المادية "  ،وأن يتقيد بأية تعليمـات قـد يصـدرها المهنـدس بخصوصـها  ،امـا اذا
ّ
هذه التعليمات تغييراً ( امراً تغييرياً )  ،فانه يتم حينئذ تطبيق احكام الفصل ( الثالث عشر) بشأنها .

اذا واجه المقـاول مثـل هـذه الوضـاع الماديـة غيـر المنظـورة  ،والـى المـدى الـذي يمكـن اعتبارهـا كـذلك

وقام بارسال إشعار بشأنها الى المهندس  ،وتكبد تـأخراً فـي مـدة النجـاز و/او كلفـة مـا بسـببها  ،فانـه
يكون مستحقاً مع مراعاة احكام المادة ( ، )1/20لما يلي -:

أ -تمديد مدة النجاز بسبب ذلك التأخر  ،اذا كان النجاز قد تأخر او سوف يتأخر ،وذلك بموجب
احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه  ،لضافتها الى قيمة العقد .

يقــوم المهنــدس بعــد اســتالمه الشــعار المشــار اليــه ســابقاً بالمعاينــة و/او التحــري عــن تلــك " الوضــاع

المادية "  ،ومن ثم يقوم عمالً بالمادة ( )5/3بالتفاق عليها او اعداد التقديرات لما يلي :
 -1فيما اذا كانت تلك " الوضاع المادية " غير منظورة  ،والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك  ،و
 -2تقدير المرين الموصوفين في البندين ( أ  ،ب ) اعاله  ،وذلك بالنظر الى ذلك المدى .

ومع ذلك  ،فانه يمكن للمهنـدس قبـل التفـاق علـى التعـويض المـالي او تقـديره كمـا هـو منـوه عنـه فـي

الفقرة ( )2اعاله  ،ان يتحرى فيما اذا كانت األوضاع المادية األخرى في أجـزاء األشـغال المماثلـة ( ان

وجدت) افضل مما كان منظوراً ( بصورة معقولـة ) عنـد تقـديم المقـاول لعـرض المناقصـة  ،وانـه اذا تـم
مواجهة مثل هذه األوضاع المواتية  ،يجـوز للمهنـدس باتبـاع أسـلوب المـادة ( )5/3ان يقـدر او يصـل

بالتفاق على تخفيض الكلفة بسبب تلك األوضاع المواتية  ،والتي يمكن اعتبارهـا خصـميات مـن قيمـة
العقــد وشــهادات الــدفع  ،ال ان محصــلة التعــديالت الناتجــة ع ـن البنــد "ب" أعــاله وهــذه الخصــميات ،

باعتبار كل األوضاع الماديـة التـي تمـت مواجهتهـا فـي أجـزاء مماثلـة مـن األشـغال  ،يجـب ان ل تـؤدي

الى تخفيض في قيمة العقد.
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للمهندس ان يعتبر أي إثبات يقدمه المقاول عن تلك الوضاع المادية  ،كما كان يتوقعها المقاول عنـد
تقديم عرض المناقصة  ،ال ان المهندس ل يكون ملزماً بمثل هذا إثبات.

حق المرور والتسهيالت "Rights of Way and Facilities" :

يتحمل المقاول جميع التكاليف والرسـوم المتعلقـة بحقـوق المـرور الخاصـة و/أو المؤقتـة التـي تلزمـه ،
بما فيها طريق الدخول الـى الموقـع  ،ويتعـين علـى المقـاول ان يـوفر – علـى مسـؤوليته ونفقتـه – ايـة
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تسهيالت اضافية خارج الموقع مما قد يلزمه لتنفيذ الشغال .

تجنب التدخل "Avoidance of Interference" :

يجب على المقاول ان ل يتدخل بغير ضرورة  ،او على نحو غير لئق  ،بما يلي :
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أ -راحة الجمهور  ،او

ب -الوصول الى واستعمال واشغال جميع الطرق والممرات  ،سواء اكانت عامة او خاصة بملكية
صاحب العمل او الخرين .

كما يتعـين علـى المقـاول تعـويض صـاحب العمـل وحمايتـه مـن الضـرار والخسـائر والنفقـات ( بمـا فيهـا
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اتعاب ونفقات التقاضي ) عن كل ما ينتب من تدخل او عرقلة غير ضرورية او غير لئقة .

المسالك الموصلة "Access Routes" :

يعتبــر المقـــاول انـــه قــد تحـــرى عـــن تــوفر ومالئمـــة المســـالك الموصــلة الـــى الموقـــع  ،وانــه قـــد اقتنـــع
بأوضاعها  ،كمـا يطلـب منـه ان يبـذل الجهـود المعقولـة لتجنـب الضـرار بـالطرق او الجسـور وحمايتهـا
من الضرار نتيجة لحركة مرور المقاول او مستخدميه  ،وذلك باستخدام العربات والطرق المناسبة .

وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في هذه الشروط :
أ -يكون المقاول مسؤولً ( فيما بين الفريقين ) عن أي صيانة قد تكون لزمة المسالك الموصلة
بسبب استعماله لها  ،و

ب -على المقاول ان يوفر الشارات والرشادات التوجيهية الضرورية علـى امتداد هذه الطرق  ،وان
يحصل على التصاريح المطلوبـة من قبـل السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله للمسالك

والشارات والرشادات  ،و

ج -ل يعتبر صاحب العمل مسؤول عن أية مطالبات قد تنجم عن استعمال أي مسلك موصل  ،و

د -ل يضمن صاحب العمل توفر مسالك الوصول او مالءمتها  ،و

هـ-يتحمل المقاول الكلفة المترتبة على عدم توفر او مالءمة هذه المسالك الموصلة لستعمالته.
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نقـل اللوازم "Transport of Goods " :

ما لم ينص في الشروط الخاصة خالفاً لذلك  ،فانه :

أ -يتعــين علــى المقــاول ان يشــعر المهنــدس بمــدة ل تقــل عــن ( )21يوم ـاً عــن تــاريخ وصــول ايــة
تجهيزات او قطعة رئيسية من اللوازم الخرى الى الموقع  ,و

ب -يكــون المقــاول مســؤول عــن التوضــيب والتحميــل والنقــل والســتالم والتنزيــل والتخــزين وحمايــة كــل
اللوازم وغيرها من الشياء الالزمة لالشغال  ،و

ج -يتعــين علــى المقـــاول ان يعــوض صـــاحب العمــل ويحميــه مـــن أيــة اضــرار او خســائر او نفقـــات
( بما فيها التعاب والجور القانونية ) مما قد ينجم عـن أي ضـرر يحصـل نتيجـة لنقـل اللـوازم  ،وان

يقوم بالتفاوض ودفع المطالبات التي قد تنتب عن عمليات النقل .
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معدات المقاول "Contractor’s Equipment " :

يكون المقاول مسؤولً عن جميع معداته ،وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها
مخصصة حصراً لتنفيذ الشغال،ول يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسية من هذه
المعدات بدون موافقة المهندس،ال ان مثل هذه الموافقة ليست مطلوبة بخصوص عربات نقل اللوازم

او مستخدمي المقاول ،الى خارج الموقع .
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حماية البيئة:

""Protection of the Environment

يتعــــــين علــــــى المقــــــاول اتخــــــاذ جميــــــع الخطــــ ـوات المعقولــــــة لحمايــــــة البيئــــــة ( داخــــــل الموقــــــع

وخارجــه ) وان يحـ ّـد مــن احــداث الزعــاج او الضــرر لالفـراد او للمتلكــات نتيجــة للتلــوث او الضــجيب او
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غيره مما قد ينتب عن عمليات التنفيذ .

كما يتعين على المقاول التأكد من ان نسبة النبعاثات  ،ومقدار الصرف السـطحي والتـدفق النـاتب عـن
نشــاطاته  ،ل تتجــاوز القــيم المســموح بهــا فــي المواصــفات  ،ول القــيم المحــددة فــي الق ـوانين الواجبــة
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التطبيق.

""Electricity, Water and Gas

الكهرباء والماء والغاز:

يكون المقاول مسؤول عن توفير الطاقة والماء والخدمات األخرى التـي قـد يحتاجهـا  ،باسـتثناء مـا هـو
منصوص عليه .

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخـدمات األخـرى المتـوفرة فـي الموقـع لغـرض تنفيـذ

األشــغال  ،حســب التفاصــيل ومقابــل األســعار المبينــة فــي المواصــفات  ،وعلــى المقــاول أن يــوفر علــى
مسؤوليته ونفقته أية أدوات تلزم لمثل هذه الستعمالت ولقياس الكميات التي يستهلكها .

يتمالتفاق على مقادير الكميات المستهلكة وأثمانها ( بموجب األسعار المحددة ) مقابل هذه الخدمات
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 ،أو يتم تقديرها أعمالً للمادة ( )5/2لحتساب مطالبات صاحب العمل  ،والمادة ( )5/3إلجراء
التقديرات  ،وعلى المقاول دفع هذه المبالغ إلى صاحب العمل .

معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:

""Employer’s Equipment and -Issue Materials

يتعــــــين علــــــى صــــــاحب العمــــــل ان يســــــمح للمقــــــاول باســــــتعمال " معــــــدات صــــــاحب العمــــــل " –إن

وجـ ـدت -فـــي تنفيـــذ األشـــغال وفقـ ـاً للتفاصـــيل والترتيبـــات ومقابـــل األســـعار المحـــددة فـــي المواصـــفات
 ،وما لم ينص على غير ذلك في المواصفات :

أ -يكون صاحب العمل مسؤولً عن معداته  ،إل أن ،
ب -المقاول يعتبر مسؤول عن أي قطعة من "معدات صـاحب العمـل " أثنـاء قيـام مسـتخدمي المقـاول
بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو التحكم بها .

يتم تحديد الكميات وبدلت الستعمال " وفـق السـعار المحـددة " مقابـل اسـتعمال معـدات صـاحب العمـل

بالتفاق او بالتقدير من قبل المهندس وفقاً لحكـام المـادتين ( )5/3 ، 5/2ويتعـين علـى المقـاول دفـع

هذه المبالغ الى صاحب العمل .

يتعــين علــى صــاحب العمــل ان يــزود المقــاول – دون مقابــل)– بــالمواد التــي يلتــزم بتقــديمها مجانـاً (إن

وجــدت) وفق ـاً للتفاصــيل المحــددة فــي متطلبــات صــاحب العمــل  ،وعلــى صــاحب العمــل ان يقــوم وعلــى
مسؤوليته ونفقته بتزويد تلك المواد في الوقت والمكان المحددين في العقد  ،ويقـوم المقـاول بمعاينتهـا

ظاهرياً  ،واعالم المهندس فوراً عـن أي نقـص او عيـب او قصـور فيهـا  ،ومـا لـم يكـن قـد تـم التفـاق

قصور فيها .
عيب او
بين الفريقين على غير ذلك  ،فعلى صاحب العمل ان يصحح فوراً أي
نقص او ٍ
ٍ
ٍ
بعد هذه المعاينة الظاهرية  ،تصبح هذه المواد المجانيـة فـي عهـدة المقـاول وتحـت حمايتـه ومراقبتـه ،
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نقــص او
ال ان الت ـزام المقــاول بمعاينتهــا وحمايتهــا ل يعفــي صــاحب العمــل مــن المســؤولية عــن أي
ٍ
عيب مما لم يكن بالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية .
قصور او ٍ
ٍ

تقارير تقدم العمل "Progress Reports" :

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فإنه يتعـين علـى المقـاول ان يعـد تقـارير تقـدم العمـل
الشهرية ويسلمها الى المهندس على ( )6نسخ  ،على ان يغطي التقريـر الول منـه الفتـرة حتـى نهايـة
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الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة  ،ومن ثم يـتم اصـدار التقـارير شـهرياً  ،خـالل ( )7أيـام مـن رخـر يـوم
من الفترة المتعلقة بها .
يســتمر تقــديم التقــارير حتــى ينجــز المقــاول جميــع العمــال التــي يكــون معروفـاً انهــا متبقيــة فــي تــاريخ
النجاز المحدد في شهادة تسلم الشغال.

يجب ان يشتمل كل تقرير على ما يلي :

أ -الرسوم البيانيـة وتفاصـيل تقـدم العمـل بمـا فـي ذلـك كـل مرحلـة مـن مراحـل التصـميم ( إن وجـدت) ،
وثــائق المقــاول ،طلبــات الش ـراء ،التصــنيع ،التوريــد الــى الموقــع ،النشــاء ،التركيــب والختبــارات،

وشــاملة لكــل مرحلــة مــن مراحــل العمــل وانجــازات المقــاولين الفــرعيين المســميين المعــرفين بموجــب
احكام الفصل الخامس ،و

ب -الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمــل في الموقــع  ،و

ج -فيمــا يخــص تصــنيع البنــود الرئيســية مــن التجهي ـزات والم ـواد  :بيــان اســماء المصــنعين وامــاكن
التصنيع ونسبة التقدم وتواريخ النجاز المتوقعة والفعلية :
( )1لمباشرة التصنيع  ،و
( )2لمعاينات المقاول  ،و

( )3لالختبارات  ،و
( )4للشحن والتوصيل الى الموقع  ،و

د -سجالت مستخدمي المقاول ومعداته كما هي موصوفة في المادة ( ، )10/6و
هـ -نسخاً عن وثائق توكيد الجودة  ،ونتائب الختبارات وشهادات المواد  ،و

و -قائمــة بالشــعارات المتعلقــة بمطالبــات صــاحب العمــل وفقـاً للمـادة ( )5/2وبمطالبــات المقــاول وفقــا
للمادة ( ، )1/20و

ز -احصــاءات الســالمة العامــة شــاملة التفاصــيل المتعلقــة بأيــة ح ـوادث خطــرة وأيــة نشــاطات مرتبطــة
بالنواحي البيئية والعالقات العامة  ،و

ح -المقارنــة بــين التقــدم الفعلــي لتنفيــذ الشــغال والتقــدم المخطــط لــه  ،مــع بيــان تفاصــيل الوقــائع او
الظروف التي قد تعيق النجـاز وفقـاً للعقـد  ،وبيـان الجـراءات الجـاري اتخاذهـا ( او التـي سـتتخذ )

لتالفي التأخير.
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األمن في الموقع "Security of the Site " :

()23/4

عمليات المقاول في الموقع "Contractor`s Operations on Site" :

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة :
 -1يكون المقاول مسؤولً عن ابقاء الشخاص غير المخولين بدخول الموقع خارجه  ،و
 -2يكــون مســتخدمي المقــاول المصــرح لهــم بالتواجــد فــي الموقــع محصــورين بــأفراد المقــاول صــاحب
العمل وأي اشخاص رخرين يتم اشعار المقاول بهم مـن قبـل صـاحب العمـل او المهنـدس باعتبـارهم
مخولين بالتواجد كأفراد مقاولي صاحب العمل الخرين في الموقع .
يتعـــين علـــى المقـــاول ان يحصـــر عملياتـــه فـــي الموقـــع وايـــة مســـاحات اخـــرى قـــد يحصـــل المقـــاول
عليهــــا  ،ويوافــــق عليهــــا المهنــــدس علــــى اعتبارهــــا ســــاحات عمــــل  ،كمــــا يتعــــين عليــــه ان يتخــــذ
جميـــع الحتياطــــات الضــــرورية لالبقــــاء علــــى معــــدات المقـــاول وافـــراده ضــــمن حــــدود الموقــــع وهــــذه
الساحات الخرى  ،بحيث يتم تجنب التعدي على الراضي المجاورة .
علـــى المقـــاول ،اثنـــاء تنفيـــذه الشـــغال  ،ان يحـــافظ علـــى الموقـــع خاليـ ـاً مـــن جميـــع العوائـــق غيـــر
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الضــــــرورية  ،وان يقــــــوم بتخــــــزين او اخــــ ـراج المعــــــدات الفائضــــــة عــــــن الســــــتعمال  ،وان ينظــــــف
الموقع من جميع النقاض والنفايات والشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة .
علــــى المقــــاول  ،عنــــد صــــدور شــــهادة تســــلم الشــــغال  ،ان يقــــوم بتنظيــــف كــــل اجــ ـزاء الموقــــع او
الشــــغال المتعلقــــة بشــــهادة التســــلم تلــــك  ،وان يزيــــل مــــا بــــه مــــن المعــــدات والمـــواد الفائضــــة عــــن
الســـــتعمال  ،وكـــــذلك النفايـــــات والنقـــــاض والشـــــغال المؤقتـــــة  ،بحيـــــث يتـــــرك تلـــــك الجــــزاء مـــــن
الموقـــع والشـــغال نظيفـــة وفـــي وضـــع رمـــن  ،ال انـــه يجـــوز للمقـــاول ان يحـــتفظ فـــي الموقـــع حتـــى
نهايـــة " فتـــرة الشـــعار بـــالعيوب "  ،بمـــا قـــد يحتاجـــه مـــن اللـ ـوازم لغايـــة الوفـــاء بالتزاماتـــه بموجـــب
العقد .

الثريات "Fossils" :

توضـــــع جميـــــع المـــ ـواد المتحجـــــرة او النقـــــود او الدوات او المنشـــ ـ ت وغيرهـــــا مـــــن المتبقيـــــات او
المـ ـواد ذات القيمـــة الجيولوجيـــة او الثريـــة التـــي تكتشـــف فـــي الموقـــع تحـــت رعايـــة صـــاحب العمـــل
وتصـــرفه  .وعلـــى المقـــاول اتخـــاذ كـــل التـــدابير المعقولـــة لمنـــع أفـ ـراده او أي اشـــخاص اخـــرين مـــن
ازالتها او الضرار بأي من هذه المكتشفات .
كمـــــا يتعـــــين علـــــى المقـــــاول عنـــــد اكتشـــــافه لمثـــــل هـــــذه الموجـــــودات  ،ان يشـــــعر المهنـــــدس فـــــوراً
بوجودها  ،وعلى المهندس ان يصدر تعليماته بكيفية التعامل معها .

واذا تكبـــد المقـــاول تـــأخراً فـــي مـ ـدة التنفيـــذ و /او كلفـــة مـــا نتيجـــة امتثالـــه لتلـــك التعليمـــات  ،فعليـــه
ان يرســـــل إشـــــعاراً رخـــــر الـــــى المهنـــــدس لتقـــــدير اســـــتحقاقته مـــــع مراعـــــاة احكـــــام المـــــادة ()1/20
بخصوص ما يلي :
أ -تمديــــد مــــدة النجــــاز بســــبب هــــذا التــــأخير  ،اذا كــــان النجــــاز تــــأخر او ســــوف يتــــأخر  ،وذلــــك
بموجب المادة ( ، )4/8و
ب -أي كلفة كهذه  ،لضافتها الى قيمة العقد .
ويقـــوم المهنـــدس بعـــد تســـلمه هـــذا اإلشـــعار الخـــر  ،بالتصـــرف وفقـــاً للمـــادة ( )5/3لالتفـــاق
عليها أو إجراء التقديرات لهذه المور .
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المسمون
المقـاولون الفرعيون
َّ

NOMINATED SUBCONTRACTORS
()1/5

ـ ـــــــ ــ ــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المسمى :
تعريف المقاول الفرعي
ّ
""Definition of Nominated Subcontractor

مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي :
يعرف بمقاول فرعي
َ
أ -نص في العقد على انه مقاول فرعي مسمى  ،او

ب -الذي يقوم المهندس  ،وفقاً لحكام " الفصل الثالث عشر – التغييرات والتعديالت "

()2/5

باصدار تعليمات الى المقاول لستخدامه كمقاول فرعي .

العتراض على التسمية "Objection to Nomination" :

ان المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى ,له اعتراض معقول عليه  ،على ان

يقوم بإشعار المهندس بالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة  .ويعتبر العتراض معقولً اذا كان
مبنياً (اضافة لشياء اخرى ) على أي من المور التالية  ،ال اذا وافق صاحب العمل أيضاً
على تعويض المقاول عن تبعات ذلك المر -:

أ -ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا المقاول الفرعي ل يملك التأهيل الكافي  ،او الموارد
او القدرة المالية  ،او

ب -ان اتفاقية المقاولة الفر ية ل تنص على الزام المقاول الفرعي المسمى بتعويض
المقاول وتأمينه ضد أي تقصير او اساءة استعمال اللوازم من قبل المقاول الفرعي

المسمى او وكالئه او مستخدميه  ،او

ج -ان اتفاقية المقاولة الفر ية ل تنص بخصوص اعمال المقاولة الفر ية ( بما فيها اعداد
التصميم  ،ان وجدت ) :

( ) 1على ان المقاول الفرعي المسمى سوف يتحمل تجاه المقاول جميع اللتزامات
والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد ،

و

( )2أن يعوض المقاول تجاه جميع اللتزامات والمسؤوليات التي قد تنتب عن العقد او
تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق المقاول الفرعي في اداء تلك اللتزامات او الوفاء
بتلك المسؤوليات.
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الدفعات للمقاولين الفرعيين المسميين:

""Payment to Nominated Subcontractors

يتعين على المقاول ان يدفع للمقاول الفرعي المسمى تلك المبالغ التي يصادق عليها

المهندس كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الفر ية  ،على انه يجب شمول تلك المبالغ

وغيرها من النفقات ضمن قيمة العقد كمبالغ احتياطية وفقاً للفقرة (-5/13ب) فيما عدا ما

()4/5

هو منصوص عليه في المادة (.)4/5

اثبات الدفعات "Evidence of Payments" :

للمهندس  ،قبل اصدار أي شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول فرعي مسمى ،

ان يطلب من المقاول اثباتاً معقولً بأن جميع المبالغ التي استحقت للمقاول الفرعي المسمى
في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له  ،محسوماً منها الخصميات المطبقة للمحتجزات
او غيرها  ،ال اذا قام المقاول بما يلي :

أ -تقديم هذا الثبات المعقول للمهندس  ،او

ب )1(-اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق بصورة معقولة في ان يحبس مثل
هذه المبالغ او يرفض دفعها  ،و

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

عندئ ٍذ يجوز لصاحب العمل ( بناء على تقديره منفرداً )  ،أن يأمر بالدفع الى المقاول

الفرعــــي المسمى جزءاً من أو جميع تلك المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقاً  ( ،بعد
حسم الخصميــات المطبقة) مما استحق للمقاول الفرعي المسمى ولم يتمكن المقاول من

تقديم الثباتات الموصوفــة بالفقرتين ( أ  ،ب) اعاله بشأنها  .وعلى المقاول في مثل هذه

الحالة ان يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم صرفها مباشرة من قبل صاحب العمل
المسمى.
الى المقاول الفرعي
ّ
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المستخدمون والعمـال
STAFF AND LABOUR

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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تعيين المستخدمين والعمال "Engagement of Staff and Labour":

ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد  ،فانه يتعين على المقاول ان يتخذ ترتيباته

لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال  ،محليين او غيرهم  ،وسداد أجورهم ومستلزمات سكنهم
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واطعامهم ونقلهم .

معدلت الجور وشروط العمل :

""Rates of Wages and Conditions of Labour

يتعين على المقاول ان يدفع معدلت الجور وان يراعي شروط العمالة بحيث ل تقل في
مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف التجارة والصناعة المشابهة في المنطقة التي
تنفذ فيها الشغال  .واذا لم توجد مثل هذه المعدلت او الظروف  ،فإن على المقاول دفع

معدلت الجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث ل تقل عن المستوى العام لالجور او الظروف

التي يتم مراعاتها محلياً من قبل اصحاب العمل لمهن تجارية او صنا ية مشابهة لتك التي
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يقوم بها المقاول .

الشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :

" "Persons in the Service of Employer

يتعين على المقاول ان ل يستخدم او يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين او العمال
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الذين يعملون ضمن افراد صاحب العمل .

قوانين العمل "Labour Laws":

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه ،بما في ذلك

القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسالمة العامة والرعاية والقامة والهجرة  ،وان يراعي كل

حقوقهم القانونية .

كما يتعين على المقاول ان يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين الواجبة التطبيق  ،بما فيها
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أنظمة السالمة في العمل .

ساعات العمل "Working Hours":

ل يجوز تنفيذ الشغال في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها او خارج
ساعات العمل المعتادة والمبينة في ملحق عرض المناقصة  ،ال اذا :
أ -كان منصوصاً على خالف ذلك في العقد  ،أو
ب -تمت موافقة المهندس عليها  ،او

ج -كان الستمرار في العمل ام اًر حتمياً  ،او كان ضرورياً لنقاذه حياة الشخاص  ،او
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للمحافظة على سالمة الشغال  ،وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس
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فوراً بذلك .

المرافق للمستخدمين والعمال "Facilities for Staff and Labour:

ما لم ينص على خالف ذلك في متطلبات صاحب العمل  ،فانه يتعين على المقاول ان يوفر

ويصون المرافق وتجهيزات العاشة الضرورية لمستخدميه  ،وعليه ان يوفر المرافق
المنصوص عليها في المواصفات لفراد صاحب العمل.

ينبغي على المقاول ان ل يسمح لي من مستخدميه ان يتخد أيا من المنش ت التي تشكل

()7/6

جزءاً من الشغال الدائمة كمكان دائم او مؤقت لقامتهم .

الصحة والسالمة "Health and Safety":

يتعين على المقاول أن يتخذ التدابير المعقولة في كل الوقات للمحافظة على صحة وسالمة

مستخدميه  ،وان يوفر – بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية – ما يلزم من كادر صحي ،
ومرافق السعاف الولي  ،وغرفة منامة للمرضى وسيارة اسعاف  ،بحيث تكون جاهزة في كل

الوقات في الموقع وفي المساكن الجما ية مستخدمو المقاول و مستخدمو صاحب العمل ،
وان يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار الوبئة .

يتعين على المقاول ان يعين ضابطاً للوقاية من الحوادث في الموقع  ،وبحيث يكون هذا
الشخص ذا تأهيل مناسب ليكون مسؤول عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث في الموقع ،

وان يكون مخولً بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ الجراءات الوقائية الالزمة لدرء الحوادث .
وفي هذا السياق يتعين على المقاول ان يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة

صالحيته ومسؤولياته .

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل أي حادث يقع حال حصوله  ،وان
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ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة والضرار التي قد تلحق
يقوم بحفظ السجالت ّ
بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس بصورة معقولة .

مناظرة المقاول "Contractor`s Superintendence":

ينبغي على المقاول ان يوفر كل المناظرة الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والدارة والتفتيص
واختبار الشغال  ،طيلة فترة التنفيذ وبعدها لي فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته .

ينبغي ان يقوم بالمناظرة عدد كاف من الشخاص المؤهلين باستخدام لغة التصال ( عمالً
باحكام المادة  ) 4/1وبالعملي ات التي سيتم تنفيذها ( بما في ذلك الساليب والتقنيات المطلوبة

والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث )  ،لغرض تنفيذ الشغال بصورة مرضية
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ورمنه .

مستخدموالمقاول "Contractor`s Personnel":

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ،
وبإمكان المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بإستبعاد ( او ان يعمل على استبعاد) أي

شخص م ستخدم في الموقع او في الشغالبعد أخذ موافقة صاحب العمل الخطية  ،بمن فيهم
ممثل المقاول  ،اذا كان ذلك الشخص :

أ -متمادياً في مسلكه او عدم مبالته بصورة مستمرة  ،أو
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كاف او باهمال  ،أو
ب -انه يقوم بواجباته بشكل غير ٍ
ج -انه يخفق في تطبيق أي من احكام العقد  ،او

د -انه متماد في سلوك يهدد السالمة او الصحة او حماية البيئة .
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واذا كان ذلك مناسباً  ،فعلى المقاول عندئذ ان يعين ( او يعمل على تعيين ) شخصاً بديالً
مناسباً.

سجالت مستخدمو ومعدات المقاول :

""Records of Contractor`s Personnel and Equipment

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد

مستخدمو المقاول مصنفين حسب المهارات  ،ومن اعداد معداته مصنفة حسب النواع  .يجب
ان يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كل شهر حسب النماذج التي يوافق عليها المهندس

 ،وذلك الى ان ينجز المقاول أي عمل معروف بأنه ل زال متبقياً بتاريخ النجاز المحدد في "
شهادة تسلم الشغال " .
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السلوك غير المنضبط "Disorderly Conduct":

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الوقات كل الحتياطات المعقولة للحيلولة دون وقوع
أي شغب او تجاوز على القانون او اخالل بالنظام من قبل مستخدمو المقاولوفيما بينهم ،

وان يحافظ على المن وحماية الشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره .
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الفصل السابع

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP
()1/7

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

طريقة التنفيذ " Manner of Execution ":

يتعين على المقاول ان يقوم بتصنيع التجهيزات  ،وانتاج وصناعة المواد  ،وجميع اعمال

التنفيذ الخرى على النحو التالي :

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

ب -بطريقة حريصة ولئقة بأصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها  ،و
ج -باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة ( ال اذا نص في العقد على غير
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ذلك ).

العينـات :

""Samples

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  ،العينات التالية للمواد والمعلومات المتعلقة بها ،
للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في الشغال :
أ -عين ات الصانعين القياسية للمواد والعينات المنصوص عليها في العقد ،وذلك على نفقة
المقاول  ،و
ب -أية عينات اضافية يطلبها المهندس كتغييرات ،

وعلى ان يتم وضع ملصق صورة على كل عينة لبيان منشئها والغرض من استعمالها في
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الشغال .

المعاينة "Inspection " :

يجب ان يتمتع افراد صاحب العمل في كل الوقات المعقولة بما يلي :

أ -الـــدخول بيســ ٍـر الـــى كـــل أجـ ـزاء الموقـــع والـــى جميـــع المـــاكن التـــي يـــتم الحصـــول علـــى
المواد الطبيعية منها.
ب -ان يتمكنـــــوا خــــــالل النتــــــاج والتصــــــنيع والنشــــــاء  ( ،فــــــي الموقــــــع وخارجــــــه ) مــــــن
الفحــــص والمعاينــــة والقيـــاس واختبــــار المـــواد والمصــــنعية  ،والتحقــــق مــــن تقــــدم تصــــنيع
التجهيزات وانتاج وصناعة المواد .
يتعـــين علـــى المقـــاول ان يتـــيح لفــراد صـــاحب العمـــل الفرصـــة الكاملـــة للقيـــام بهـــذه النشـــطة

 ،بمــــا فــــي ذلــــك تــــوفير حــــق الــــدخول والتســــهيالت  ،والتصــــاريح  ،وادوات الســــالمة  ،علمـــاً

بأن قيام المقاول بمثل هذه الفعال ل يعفيه من أي التزام او مسؤولية .

كمـــا يتعـــين علـــى المقـــاول اشـــعار المهنـــدس عنـــدما يـــتم تجهيـــز الشـــغال وقبـــل تغطيتهـــا او

حجبهــــا عــــن النظــــر  ،او توضــــيبها بقصــــد التخـــزين او النقــــل  .وعلــــى المهنــــدس ان يجــــري

الفحــــص او المعاينــــة او القيــــاس او الختبــ ـار دون أي تــــأخير غيــــر معقــــول  ،او ان يعلــــم
المقـــاول انـــه لحاجـــةلجراء الكشـــف عليهـــا  .أمـــا اذا اخفـــق المقـــاول فـــي إشـــعار المهنـــدس

 ،فانـــه يترتــــب عليــــه – متــــى طلـــب منــــه المهنــــدس ذلــــك – ان يكشـــف عــــن الشــــغال التــــي
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تمـــت تغطيتهـــا  ،ثـــم يعيـــدها الـــى وضـــعها الســـابق واصـــالح العيـــوب فيهـــا ويتحمـــل المقـــاول

كل التكاليف التي تترتب على ذلك .
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الختبـار " Testing" :

ينطبق ما يرد في هذه " المادة " على جميع الختبارات المنصوص عليها في العقد عدا

الختبارات التي يتم اجراؤها بعد ال نجاز ( إن وجدت) .

يتعين على المقاول ان يقدم جميع الدوات  ،والمواد والمساعدة ،و الوثائق وغيرها من

المعلومات  ،والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات  ،والعمالة  ،والمواد  ،وكادراً مؤهالً
وخبيراً  ،مما يلزم لجراء الختبارات المنصوص عليها بطريقة فعالة  .كما يتعين عليه ان يتفق
مع المهندس على وقت ومكان اجراء الختبار لي من التجهيزات او المواد والجزاء الخرى من

الشغال.

يجوز للمهندس ،اعمال لحكام "الفصل الثالث عشر" ان يغير مكان او تفاصيل الختبارات

المنصوص عليها  ،او ان يأمر المقاول القيام باختبارات اضافية  ،واذا تبين نتيجة لهذه

الختبارات المغيرة او الضافية ان التجهيزات او المواد او المصنعيات التي تم اختبارها ل
تتوافق ومتطلبات العقد  ،فان كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن

احكام العقد الخرى .

يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً بمدة ل تقل عن ( )24ساعة الى المقاول يعلمه فيه
عن نيته لحضور الختبارات  .واذا لم يحضر المهندس في الموعد والمكان المتفق عليهما ،

فانه يمكن للمقاول أن يمضي في اجراء هذه الختبارات  ،ال اذا صدرت له تعليمات من

المهندس بخالف ذلك  ،وتعتبر هذه الختبارات وكانه قد تم اجراؤها بحضور المهندس .

اذا تكبد المقاول تاخرا في مدة التنفيذ و /أو كلفة بسب امتثاله لهذه التعليمات  ،او نتيجة

لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولً عنه  ،فإنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى
المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها  ،مع مراعاة احكام المادة ( ، )1/20بخصوص :
أ -تمديد مدة النجاز بسبب ذلك التأخير  ،اذا كان ال نجاز قد تأخر او سوف يتأخر  ،وذلك
بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،لضافتهما الى قيمة العقد .
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يتعين على المهندس  ،بعد تسلمه لمثل هذا اإلشعار  ،ان يقوم اعمالً لحكام المادة ()5/3
بالتفاق عليها  ،او اجراء التقديرات لهذه المور .
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس  ،دون توان  ،تقارير مصدقة لالختبارات  ،فاذا وجد
المهندس بأن الختبارات قد اجيزت  ،يقوم بتوقيع شهادة الختبار  ،او يصدر للمقاول كتاباً
بهذا المضمون  .واذا لم يكن المهندس قد حضر اجراء الختبارات  ،فعليه قبول نتائجها على
انها صحيحة.

الرفـض "Rejection ":

إذا ُو اج َد نتيجة لي فحص او معاينة او قياس او اختبار  ،ان ايا من التجهيزات أو المواد او
المصنعيات معيب  ،او انه ل يتوافق مع متطلبات العقد  ،فان للمهندس ان يرفض تلك
التجهيزات او المواد او المصنعيات بإشعار يرسله الى المقاول  ،مع بيان السباب الدا ية

للرفض  ،ويتعين على المقاول تالياً لذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح
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متوافقاً مع متطلبات العقد .

وإذا طلب المهندس اعادة الختبار لي من التجهيزات او المواد او المصنعيات  ،فإنه يجب

اعادة اجراء الختبارات تحت الشروط والظروف ذاتهـا  .واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل

()6/7

قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الختبار  ،فإنه يتعين على المقاول إعمالً للمادة
( )5/2ان يدفع هذه الكلفة الضافية الى صاحب العمل .

أعمال الصالح ”Remedial Work“ :

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

أ -اخالء الموقع من أي تجهيزات او مواد مخالفة لمتطلبات العقد  ،و

ب -ازالة واعادة تنفيذ أي جزء من الشغال مخالف لمتطلبات العقد  ،و

ج -تنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة الشغال
 ،بسبب حصول حادث ما  ،او واقعة غير منظورة  ،او لغير ذلك من السباب.

ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك  ،وان ينفذها خالل مدة معقولة  ،ل

تتجاوز المدة المحددة ( ان وجدت ) في التعليمات  ،او ان ينفذها فوراً اذا كان المر متعلقاً
بتنفيذ عمل ما بصفة الستعجال كما هو مبين في الفقرة (ج) اعاله .

اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس  ،فإن صاحب العمل مخول باستخدام أي
شخص رخر لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل عمله  ،وفيما عدا والى الحد الذي يكون

()7/7

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

" of Plant and Materials

ملكية التجهيزات اآللية والمواد :

"Ownership

إن أي بند من التجهيزات والمواد  ،والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة  ،يصبح ملكاً
لصاحب العمل ( خالياً من أي رهن او حقوق للغير ) اعتباراً من التاريخ األبكر مما يلي :
أ -عندما يتم توريدها الى الموقع  ،أو

ب-عندما يصبح المقاول مخول لقبض الدفعة التي تشمل بدل التجهيزات والمواد في حالة

()8/7

تعليق العمل اعمالً للمادة ( . ) 10/ 8

عوائد حق الملكية ”Royalties“ :

على المقاول – ما لم ينص في المواصفات على غير ذلك – ان يدفع عوائد الملكية وبدلت
اليجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يلي :

أ -المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع  ،و

ب-التخلص من النقاض وناتب الحفريات والمواد الفائضة الخرى خارج الموقع ( سواء كانت
طبيعية او مصنعة ) ال اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح النقاض داخل لموقع .
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الفصل الثامن

المباشرة  ،تأخر اإلنجاز وتعليق العمل
COMMENCEMENT, DELAYS AND SUSPENSION
()1/8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

مباشرة العمل :

""Commencement of Works

يتعين على المهندس ان يرسل الى المقاول اشعاراً " بتاريخ المباشرة " قبل ( )7ايام على القل ،
وما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فان تاريخ المباشرة يجب ان يكون خالل ()42
يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول.

()2/8

يتعين على المقاول مباشرة التنفيذ في أقرب وقت معقول عملياً ،بعد " تاريخ المباشرة" ،وأن يستمر
في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة دون أي تأخير.

مدة النجاز:

""Time for Completion

ينبغي على المقاول ان ينجز جميع الشغال  ،واي قسم منها ( إن وجد ) خالل مدة النجاز

المحددة لالشغال بكاملها  ،او لي قسم منها ( ،حسب واقع الحال )  ،بما في ذلك :

أ -تحقيق نجاح " الختبارات عند ال نجاز"  ،و

ب -انجاز كل الشغال المحددة في العقد  ،كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها او لي قسم منها ،
بحيث يمكن اعتبارها انها قد اكتملت لغراض تسلمها بموجب المادة ( . )1/10

()3/8

برنامب العمل :

""Programme

يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامب عمل زمني مفصلخالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه
لشعار المباشرة بموجب المادة ( )1/8كما يتعين عليه ايضاً ان يقدم برنامجاً معدلً في أي وقت
يتبين فيه ان البرنامب السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول  ،على ان

يشتمل كل من هذه البرامب على ما يلي :

أ -الترتي ب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الشغال بمقتضاه  ،بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة
من مراحل التصميم ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول والشراء ،وتصنيع التجهيزات  ،والتوريد

الى الموقع  ،والنشاء  ،والتركيب والختبار  ،و

ب -بيانادوار المقاولين الفرعيين المسميين لكل مرحلة من مراحل العملو
ج -بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والختبارات المحددة في العقد  ،و

د-تقريرا مسانداً يتناول :

( -)1الوصف العام لساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ  ،و
( -)2بيان تقديرات المقاول المعقولة لعداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات
المقاول مصنفة حسب النواع  ،مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ

الرئيسية .

وما لم يقم المهندس – خالل ( )21يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامب – بالتعليق عليه واعالم

المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنا مب للعقد  ،فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه

 ،مع مراعاة التزاماته الخرى وفقاً للعقد  .كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين بالعتماد على
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ذلك البرنامب عند التخطيط لداء انشطتهم .

ان ،عن أية احداث محتملة او ظروف
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس  ،دون تو ٍ
مستقبلية يمكن ان تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ الشغال  ،او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر

عمليات التنفيذ  ،ويجوز للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به الحداث

المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة ( )3/13المتعلقة

بالتغييرات .

اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامب العمل لم يعد يتوافق مع العقد ( مبيناً

مدى عدم التوافق ) او انه ل يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ،

()4/8

فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامب معدل الى المهندس اعمالً لحكام هذه " المادة " .

""Extension of Time for Completion

تمديد مدة النجاز :

يعتبر المقاول مخولً – اعمال للمادة ( – )1/20بالحصول على تمديد لمدة النجاز  ،اذا حصل
تأخر او كان متوقعاً ان يحصل تأخر ( والى أي مدى ) في موعد تسليم الشغال لغرض تطبيق
المادة ( ، )1/10وذلك لي من السباب التالية :

أ -التغييرات  ،ال اذا كان قد تم التفاق على تعديل مدة النجاز بموجب المادة ( ، )3/13او أي
تغير جوهري رخر في كمية بن ٍد ما من بنود الشغال المشمولة في العقد  ،او .

ب -أي سبب للتأخير يبرر تمديد مدة النجاز بمقتضى أي من هذه الشروط  ،او
ج -الظروف المناخية المعاكسة بصورة استثنائية  ،او

د -النقص غير المنظور في توفر المستخدمين او اللوازم مما هو ناتب عن انتشار وباء او تغيير
في الجراءات الحكومية  ،او

اي من المقاولين
هـ -أي تأخير او اعاقة او منع يعزى الى تصرفات صاحب العمل او افراده  ،او ٍ
الخرين العاملين لحسابه في الموقع .

اذا اعتبر المقاول نفسه مخول لتمديد ما في " مدة النجاز "  ،فإنه يتعين عليه ان يشعر المهندس
بذلك اعمال للمادة ( )1/20وعندما يقوم المهندس بتقدير كل تمديد للمدة بموجب المادة ()1/20

فان له ان يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له ان يزيد  ،ولكن ليس له ان ينقص التمديد

()5/8

()6/8

الكلي لمدة النجاز .

التأخير بسبب السلطات:

""Delays Caused by Authorities

اذا انطبقت الشروط التالية  ،وهي :

أ -بسبب ان المقاول تجاوب بجدية لتباع الجراءات الموضوعة من قبل السلطات العامة
المختصة والمشكلة قانونياً في الدولة  ،و
ب -ان هذه السلطات تسببت بالتاخير او أعاقت عمل المقاول  ،و
ج -ان هذا التأخير او العاقة لم يكن منظوراً  ،فإن مثل هذا التأخير او العاقة يمكن اعتباره
سبباً للتأخيربموجب الفقرة (ب) من المادة ( .) 4/8

نسبة تقدم العمل :

اذا تبين في أي وقت :

""Rate of Progress

أ -ان التقدم الفعلي بطئ جداً بحيث يصبح النجاز متعذراً خالل مدة النجاز  ،و /او

ب -ان تقدم العمل قد تخلف ( او سوف يتخلف ) عن توقيت البرنامب الحالي المشار اليه في
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المادة ( ، ) 3/8

ولم يكن ذلك راجعاً لسبب من تلك السباب الواردة في المادة (  ،) 4/8عندئ ٍذ يمكن للمهندس ان

يصدر تعليماته الى المقاول عمالً بالمادة (  ) 3/8ليقوم باعداد برنامب عمل معدل ،مدعماً بتقرير
يبين الساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة
ّ
النجاز .

وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفاً لذلك  ،فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الساليب
المعدلة  ،التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او عدد مستخدمو المقاولو /او اللوازم  ،على

مسؤول ية المقاول ونفقته .أما اذا ادت هذه الساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة

اضافية ،فانه ينبغي على المقاول– عمالً باحكام المادة (  –) 5/2ان يدفع هذه الكلفة الضافية
ا لى صاحب العمل ،بالضافة الى أية تعويضات عن التأخير( ان وجدت) بموجب المادة ( ) 7/8

()7/8

لحقاً.

تعويضات التأخير :

""Delay Damages

اذا اخفق المقاول في اللتزام بانجاز الشغال وفقاً لحكام المادة ( )2/8فينبغي عليه ان يدفع

لصاحب العمل اعمالً لحكام المادة (  ) 5/2تعويضات التأخير المترتبة على هذا الخفاق ،
وتكون هذه التعويضات بالمقدار المنصوص عليه في ملحق عرض المناقصة  ،وذلك عن كل يوم
اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الشغال ،ال ان مجموع التعويضات المستحقة بموجب

هذه" المادة"  ،يجب ان ل تتجاوز الحد القصى لتعويضات التأخير ( إن وجدت ) كما هو

منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة .

تع تبر تعويضات التأخير هذه هي كل ما يتحقق على المقاول دفعه نظير هذه الخفاق  ،فيما عدا

حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة (  ) 2/15قبل انجاز الشغال  ،على ان

ادا ء هذه التعويضات ل يعفي المقاول من أي من التزاماته لنجاز الشغال او من أي من واجباته
او التزاماته او مسؤولياته الخرى التي يتحملها بموجب العقد .

()8/8

تعليق العمل :

""Suspension of Works

للمهندس – في أي وقت – ان يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من الشغال
او فيها كلها  .وعلى المقاول خالل هذا التعليق  ،ان يحمي ويخزن ويحافظ على الشغال او ذلك

الجزء منها ضد أي استرداد او خسارة او ضرر .

وللمهندس ايضاً ان يبين اسباب التعليق في اشعاره  .فاذا – والى المدى – الذي يكون فيه

()9/8

التعليق من مسؤولية المقاول  ،فإن احكام المواد التالية (  ) 11/8 ، 10/8 ، 9/8ل تطبق .

تبعات تعليق العمل :

""Consequences of Suspension

اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة النجاز و /او كلفة ما بسبب امتثاله لتعليمات المهندس بتعليق
العمل عمالً بالمادة (  ، ) 8/8و /أو استئناف العمل  ،فللمقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس
بذلك  ،لتقدير ما يستحقه المقاول عمالً باحكام المادة (  ) 1/20بخصوص :
أ -أي تمديد في مدة النجاز بسبب هذا التأخير ،اذا كان النجاز قد تأخر او سوف يتأخر ،وذلك
بموجب المادة (  ، ) 4 / 8و

ب -أي كلفة كهذه  ،لضافتها الى قيمة العقد .

وبعد تسلم المهندس لهذا الشعار  ،يتعين عليه ان يتصرف بموجب المادة ( )5/3لالتفاق على او
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اعداد تقديراته بشأن هذه المور .

علماً بأنه ل يستحق للمقاول أي تمديد في مدة ال نجاز او استرداد الكلفة التي تكبدها بسبب قيامه
باصالح ما هو ناتب عن عيب في تصاميمه او مواده او مصنعيته  ،او عن أي اخفاق من قبله

()10/8

في الحماية او التخزين او المحافظة على الشغال عمالً باحكام المادة (. )8/8

الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل :

"“Payment for Plant and Materials in Event of Suspension
يستحق للمقاول ان تدفع له قيمة التجهيزات و/او المواد والتي لم يتم توريدها بعد الى الموقع ،اذا:
أ -كان العمل في التجهيزات او توريد التجهيزات و/او المواد ،قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ()28
يومـاً  ،و

ب -قـــام المقـــاول بالشـــارة علـــى ان تلـــك التجهيـ ـزات و/او المـ ـواد اصـــبحت ملكـ ـاً لصـــاحب العمـــل

()11/8

وفقاً للتعليمات الصادرة عن المهندس .

التعليق المطول :

""Prolonged Suspension

اذا استمر تعليق العمل بموجب المادة ( )8/8لمدة تتجاوز ( )84يوماً  ،جاز للمقاول ان يطلب

من المهندس ان يصرح له باستئناف العمل ,فاذا لم يقم المهندس بالتصريح للمقاول باستئناف

العمل خالل الـ ( )28يوماً التالية لتاريخ الطلب  ،جاز للمقاول  ،بعد اشعار المهندس  ،ان يتعامل
مع ذلك التعليق وكأنه الغاء بموجب احكام " الفصل الثالث عشر " لذلك الجزء المتأثر من الشغال

 .اما اذا كان التعليق يؤثر على الشغال بمجملها  ،جاز للمقاول ارسال اشعار بانهاء العقد من

قبله عمالً باحكام المادة (. )2/16

()12/8

استئناف العمل "Resumption of Works":

اذا صدرت تعليمات او اذن من المهندس باستئناف العمل ،فانه يتعين على المقاول والمهندس

مجتمعين ،أن يقوما بالكشف على الشغال والتجهيزات والمواد التي تأثرت بالتعليق ،وعلى المقاول

ان يقوم باصالح أي استرداء او عيب او خسارة قد لحق بها خالل فترة التعليق .
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الفصل التاسع

االختبارات عند االنجاز
TESTS ON COMPLETION
()1/9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التزامات المقاول "Contractor`s Obligations":

يتعين على المقاول اجراء " الختبارات عند النجاز " طبقاً لحكام هذا " الفصل " والمادة

( ، )4/7وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه بموجب الفقرة ( -1/4د) .

يتعين على المقاول ان يعلم المهندس باشعار ل تقل مدته عن ( )21يوماً قبل الموعد الذي
يكون فيه المقاول مستعداً لجراء أي من الختبارات عند النجاز .وما لم يتفق على خالف

ذلك  ،يتم اجراء هذه الختبارات خالل( )14يوماً بعد هذا الموعد  ،في اليوم او اليام التي
يقوم المهندس بتحديدها .

عند تقييم نتائب " الختبارات عند النجاز"  ،يتعين على المهندس اعتبار هامص تفاوت لثار

استخدام صاحب العمل لالشغال على اداء الشغال او خواصها الخرى  ,وعندما تعتبر

الشغال ،او أي قسم منها ،انها قد اجتازت مرحلة " الختبارات عند النجاز" ،يقوم المقاول
بتقديم تقرير مصدق بنتائب تلك الختبارات الى المهندس .

()2/9

الختبارات المتأخرة "Delayed Tests":

اذا قام صاحب العمل بتأخير الختبارات عند النجاز بدون مبرر ،يتم تطبيق احكام الفقرة
الخامسة من المادة ( )4/7و/أو المادة ( )3/10بخصوص التدخل في اجراء الختبارات.

اذا تم تأخير اجراء " الختبارات عند النجاز" من قبل المقاول بدون مبرر  ،جاز للمهندس ان

يرسل اشعاراً الى المقاول يطلب منه فيه ان يعد لجراء الختبارات خالل ( )21يوما من تاريخ
تسّلم الشعار  ،ويتعين على المقاول ان يجري الختبارات خالل تلك الفترة في اليوم او اليام
التي يحددها المقاول شريطة اشعار المهندس بذلك.

اما اذا اخفق المقاول في اجراء " الختبارات عند النجاز " خالل فترة الـ ( )21يوماً  ،جاز

لفراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء الختبارات على مسؤولية ونفقة المقاول  ،وتعتبر تلك

()3/9

الختبارات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة .

اعادة الختبار "Retesting":

اذا اخفقت الشغال او أي قسم منها باجتياز " الختبارات عند النجاز " فيتم تطبيق احكام

المادة ( )5/7عليها  .ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب إعادة اختبار ما اخفقت نتيجته
لي جزء من الشغال ذي العالقة  ،على ان تعاد الختبارات تحت نفس الشروط والظروف .

()4/9

الخفاق في اجتياز الختبارات عند النجاز :

""Failure to Pass Test onCompletion

اذا اخفقت الشغال  ،او أي قسم منها  ،في اجتياز " الختبارات عند النجاز " بعد اعادتها

بموجب المادة ( ، )3/9فان المهندس مخول باتخاذ أي من الجراءات التالية :

50

أ -أن يأمر بتكرار اعادة الختبارات عند النجاز مرة اخرى بموجب المادة ( ، )3/9او

ب -اذا كان هذا الخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الستفادة الكاملة
من الشغال او أي قسم منه ،فللمهندس ان يرفض الشغال او أي قسم منها ( حسب واقع
الحال )  ،وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس التعويضات المنصوص

عليها ضمن احكام الفقرة (-4/11ج) ،او

ج -ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال  ،اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.
في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعاله  ،يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته

الخرى وفقاً للعقد  ،ويتم تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة المتحققة عن

خف ض قيمة النتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذ الخفاق  ،وما لم يكن هذا التخفيض
المتعلق بهذا الخفاق محدداً في العقد ( أو حددت طريقة احتسابه )  ،فان لصاحب العمل ان
يطلب تقييم التخفيض باحدى الطريقتين التاليتين :

 -1ان يتم التفاق عليه فيما بين الفريقين ( كتعويض كامل عن هذا الخفاق فقط ) ويدفع
مقابله قبل اصدار شهادة تسلم الشغال  ،او

 -2ان يتم تقديره والدفع مقابلة بموجب احكام المادتين (  )5/2و (. )5/3
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الفصل العاشر

تسلم االشغال من قبل صاحب العمل
EMPLYER'S TAKING OVER
()1/10

ـــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

تسلم الشغال واقسام الشغال :

""Taking Over of the Works and Sections

باستثناء النص الوارد في المادة ( )4/9بخصوص الخفاق في اجتياز " الختبارات عند
النجاز"  ،فانه يتعين ان يتم تسلم الشغال من قبل صاحب العمل عندما :

 -1تكون الشغال قد تم انجازها وفقاً للعقد  ،بما في ذلك المور المحددة في المادة ()2/8
المتعلقة بمدة النجاز  ،وباستثناء ما يسمح به وفقاً للفقرة (أ) ادناه  ،و
 -2يكون قد تم اصدار شهادة تسلم الشغال  ،او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقاً لحكـام
هـذه " المادة " .

يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لصدار" شهادة تسلم الشغال " في موعد ل يقل

عن ( )14يوماً من التاريخ الذي تكون فيه الشغال – برأي المقاول -انه قد تم انجازها
وانها جاهزة للتسليم ,واذا كانت الشغال مقسمة الى اقسام  ،فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم
أي قسم منها بنفس الطريقة .

يتعين على المهندس ان يقوم بالتالي  ،خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول :

أ -ان يصدر شهادة تسلم الشغال للمقاول محدداً فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الشغال  ،او
أي قسم منها  ،انه قد تم انجازها بموجب العقد  ،باستثناء اية اعمال ثانوية متبقية

وعيوب ل توثر بشكل جوهري على استعمال الشغال  -أو أي قسم منها – للغرض الذي
انشئت من اجله ( إلى أنأو حينما يتم انجاز هذه العمال واصالح هذه العيوب ) ،او

ب -ان يرفض الطلب  ،مبيناً السباب  ،ومحدداً العمل الذي يترتب على المقاول ان يستكمل
انجازه حتى يمكن اصدار شهادة تسلم الشغال  .ويتعين على المقاول ان يستكمل انجاز

التقدم باشعار رخر لتسليم الشغال بموجب احكام هذه " المادة " .
مثل هذا العمل قبل ّ

أما اذا لم يقم المهندس باصدار شهادة تسلم الشغال او رفض طلب المقاول خالل فترة الـ

( )28يوماً ،وكانت الشغال او القسم ( حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقاً
للعقد ،وعندها يجب اعتبار شهادة"تسلم الشغال" وكأنها قد تم اصدارها بالفعل في رخر يوم

()2/10

من تلك الفترة .

تسلم اجزاء من الشغال "Taking Over of Parts of the Works” :

يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً– ان يصدر شهادة تسلم لي جزء
من الشغال الدائمة .

ل يجوز لصاحب العمل ان يستخدم أي جزء من الشغال ( بخالف الستعمال كاجراء مؤقت

منصوص عل يه في العقد او تم التفاق بين الفريقين بشأنه ) ال اذا او الى حين ان يقوم
المهندس باصدارشهادة تسلم الشغال لذلك الجزء  .اما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي
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جزء قبل اصدار شهادة التسلم  ،فإنه :
أ-يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله  ،و
ب -تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ ،
وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به  ،و

ج -يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء  ،اذا طلب المقاول منه ذلك .
بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم الشغال لجزء ما من الشغال  ،فانه يجب اتاحة

اقرب فرص ة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لجراء ما تبقى من " اختبارات عند

النجاز" ,وعلى المقاول ان يقوم باجراء تلك الختبارات في اسرع فرصة ممكنة عملياً  ،وقبل
انقضاء " فترة الشعار بالعيوب " التي تخص ذلك الجزء .

اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لقيام صاحب العمل بتسلم جزء ما من الشغال و /او

استخدامه  - ،ال اذا كان ذلك منصوصاً عليه في العقد او تمت موافقة المقاول عليه – فانه

يتعين على المقاول :

( )1ان يرسل اشعاراً الى المهندس  ،و

( )2ان يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة  ،مع مراعاة احكام المادة ()1/20
مضافاً اليها ربح معقول  ،لضافتهما الى قيمة العقد .

ويتعين على المهندس ،بعد تسلمه لمثل هذا الشعار ،ان يقوم عمالً باحكام المادة ()5/3
بالتفاق على تلك الكلفة والربح او تقديرهما .
اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الشغال (غير القسم ) فان تعويضات التأخير عما

تبقى من الشغال يجب تخفيضها ,وبالمثل ،فان تعويضات التأخير لما تبقى من قسم ما من

الشغال ( ان وجد ) اذا تم تسلم جزء ما منه ،يتم تخفيضها ايضاً ,اما التخفيض في

تعويضات التأخير فيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى

القيم ة الكلية لالشغـال او القســم من الشغـــال ( حسب واقع الحال ) ويتعين على المهندس

عمالً باحكام المـادة ( ،) 5/3ان يقوم بالتفاق عليها او ان يعد التقديرات المتعلقة بهذه
النسب ,علماً بأن احكام هذه الفقرة ل تطبق ال على المقدار اليومي لتعويضات التاخير
بموجب المادة ( )7/8ول تؤثر على قيمة الحد القصى لها .

()3/10

التدخل في اجراء الختبارات عند النجاز:

"“Interference with Tests on Completion

اذا تعذر على المقاول اجراء " الختبارات عند النجاز" – لفترة تتجاوز ( )14يوماً لي سبب

يعتبر صاحب العمل مسؤول عنه  ،فانه يجب اعتبار تلك الشغال أو أي قسم منها ( حسب
واقع الحال ) انه قد تم تسلمها من قبل صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكناً فيه انجاز

الختبارات عند النجاز.

ويتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقاً لذلك  ،ولكن يتعين على المقاول

ان يقوم باجراء الختبارات عند النجاز في اقرب فرصة ممكنة عملياً قبل انقضاء " فترة

الشعار بالعيوب " ,وعلى المهندس ان يرسل اشعاراً بمهلة ( )14يوماً يتضمن اجراء
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الختبارات عند اإلنجاز بموجب الشروط ذات العالقة في العقد .

اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة النجاز و /او كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخر في اجراء
الختباراتعند النجاز  ،فللمقاول ان يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها مع
مراعاة احكام المادة ( ، )1/20بخصوص -:

أ -أي تمديد في مدة النجاز مما نتب عن هذا التأخر  ،اذا كان النجاز قد تأخر او سوف
يتأخر  ،وذلك بموجب المادة (. )4/8

أ -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،و اضافتهما الى قيمة العقد .

ب-

()4/10

وعلى المهندس – بعد تسلمه لشعار المقاول -أن يقوم إعمالً للمادة ()5/3
بالتفاق عليها أو إعداد التقديرات المتعلقة بهذه األمور.

السطح التيتتطلب اعادتها الى وضعها السابق :

“”Surfaces Requiring Reinstatement

باستثناء ما نص عليه خالفاً لذلك في شهادة تسلم الشغال  ،فان شهادة التسلم لي قسم او
اض او اسطح اخرى تتطلب
جزء ما من الشغال  ،ل يمكن اعتبارها تصديقاً على انجاز أية ار ٍ
اعادتها الى وضعها السابق .
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الفصل الحادي عشر

المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
()1/11

ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إنجاز العمال المتبقية واصالح العيوب :

""Completion of Outstanding Work and Remedying Defects

لغاية ان تكون الشغال ووثائق المقاول  ،واي قسم منها  ،في الحالة التي يتطلبها العقد

( باستثناء ما قد ينجم عن الستعمال العادي والستهالك المتوقع ) بتاريخ انقضاء " فترة

الشعار بالعيوب " المتعلقة بها  ،او بعدها مباشرة باقصر فترة ممكنة عملياً  ،فانه يتعين

على المقاول :

أ -انجاز أي عمل متبق اعتباراً من التاريخ المحدد في شهادة تسلم الشغال  ،خالل مدة
معقولة وفقاً لتعليمات المهندس  ،و

ب -تنفيذ جميع العمال المطلوبة لصالح العيوب او الضرر وفقاً لتعليمات صاحب العمل

( او من ينوب عنه )  ،بتاريخ او قبل انقضاء فترة اإلشعاربالعيوب في تلك الشغال او

في أي قسم منها ( حسب واقع الحال ).

واذا ما ظهر عيب او حدث ضرر ،فانه يتعين على صاحب العمل ( او من ينوب عنه ) ان

()2/11

يرسل للمقاول اشعاراً بها .

كلفة اصالح العيوب " Cost of Remedying Defects":

يتحمل المقاول كلفة جميع العمال المشار اليها في الفقرة(-1/11ب)على مسؤوليته ونفقته
الخاصة،اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه العمال الى:

أ -أي تصميم يعتبر المقاول مسؤول عنه  ،او

ب -تقديم تجهيزات او مواد او مصنعية مخالفة لشروط العقد  ،او
ج -أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام رخر .

اما اذا كانت  ،والى المدى الذي تعزى فيه هذه العمال الى أي سبب اخر  ،كلياً او جزئياً
ان وفي مثل
فانه يجب ابالغ المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ( او نيابة عنه ) دون تو ٍ

()3/11

هذه الحالة يتم تطبيق احكام المادة ( )3/13المتعلقة باجراء التغييرات .

تمديد فترة الشعار بالعيوب :

”“PeriodExtension of Defects Notification

لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي تمديـــد فتـــرة الشـــعار بـ ـالعيوب فـــي الشـــغال او أي قســـم منهـــا

بموجـــب المـــادة (،)5/2والـــى الحــ ّـد الـــذي تكـــون فيـــه هـــذه الشـــغال او أي قســـم منهـــا او
أي بنــــد رئيســــي مــــن التجهيــ ـزات ( حســــب واقــــع الحــــال بعــــد تســــلمه) ل يمكــــن اســــتعماله
لالغـ ـراض المقصـــودة منـــه  ،وذلـــك بســـبب وجـــود عيـــب او ضـــرر ،ال انـــه ل يجـــوز تمديـــد

تلك الفترة لكثر من سنتين .

اذا تم تعليق توريد التجهيزات و/او المواد او تركيبها بموجب احكام المادة ( ، )8/8او بناء
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على اجراءات المقاول بموجب احكام المادة ( )1/16فإن التزامات المقاول وفق احكام هذا "
الفصل " ل تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين من الموعد الذي
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كانت سوف تنقضي به فترة اإلشعار بالعيوب لتلك التجهيزات و/او المواد ،لو لم يحصل ذلك

الخفاق في اصالح العيوب " Failure to Remedy Defects" :

اذا اخفق المقاول في اصالح أي عيب او ضرر خالل فترة معقولة  ،جاز لصاحب العمل ( او

من ينوب عنه ) ان يرسل اشعاراً بشكل معقول الى المقاول يحدد فيه موعداً رخر لصالح
تلك العيوب او الضرار قبل انقضائه .

واذا اخفق المقاول في اصالح العيب او الضرر في هذا الموعد المشار اليه وترتب على ذلك
ان يتم الصالح على حساب المقاول اعمالً للمادة ( ، )2/11جاز لصاحب العمل اتخاذ أي
من الجراءات التالية ( حسب اختياره ) :

أ -ان يقوم بتنفيذ العمل بنفسه او بواسطة اخرين  ،بطريقة معقولة وعلى حساب المقاول ،
ولكن دون ان يتحمل المقاول اية مسؤولية عن هذا العمل المنفذ  .وفي مثل هذه الحالة

ينبغي على المقاول – اعمال للمادة ( – )5/2ان يدفع الى صاحب العمل ما تكبده

بصورة معقولة من تكاليف لصالح العيب او الضرر .

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

ج -اذا كـــان العيـــب او الضـــرر يـــؤدي الـــى حرمـــان صـــاحب العمـ ـل بصـــورة جوهريـــة ،مـــن
الســـــتفادة الكاملـــ ـ ة مـــــن الشـــــغال أو أي جـــــزء رئيســـــي منهـــــا فلـــــه ان ينهـــــي العقـــــد

بكاملــــه ،او انهــــاءه بالنســــبة لــــذلك الجــــزء الرئيســــي منهــــا ممــــا ل يمكــــن اســــتخدامه

لالغــ ـراض المقصــــودة منــــه ،وبــــدون الجحــــاف بأيــــة حقــــوق اخــــرى تترتــــب لصــــاحب
العمــــل بموجــ ـب العقــــد ،او غيــــر ذلــــك مــــن الســــباب ،وبحيــــث يكــــون لصــــاحب العمــــل

الحـــق فـــي اســـترداد جميـــع المبـــالغ التـــي تـــم دفعهـــا علـــى الشـــغال او علـــى ذلـــك الجـــزء
( حســـب واقـــع الحـــال ) مضـــافاً اليهـــا نفقـــات التمويـــل ونفقـــات التفكيـــك واخـــالء الموقـــع
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واعادة التجهيزات والمواد الى المقاول .

إزالة الشغال المعيبة :

""Removal of Defective Work

اذا كان ال عيب او الضرر ل يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة  ،فانه يجوز للمقاول –

بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – ان ينقل من الموقع لغرض اصالح اية اجزاء من
التجهيزات تكون معيبة او تالفة  ،ال ان مثل هذه الموافقة قد تتطلب تكليف المقاول ان يزيد
قيمة ضمان الدا ء بما يعادل كامل قيمة الستبدال لتلك التجهيزات المنقولة  ،او ان يقدم
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ضماناً رخر مناسباً بشأنها .

الختبارات الخرى :

""Further Tests

اذا كان لعمال اصالح أي عيب او ضرر تأثير على اداء الشغال  ،فإنه يجوز للمهندس ان

يطلب إعادة اجراء أي من الختبارات الموصوفة في العقد  ،على ان يتم ذلك الطلب خالل

( )28يوماً من تاريخ اتمام اصالح العيب او الضرر .

يتم اجراء هذه الختبارات ضمن نفس الشروط التي اجريت بموجبها الختبارات السابقة  ،ال
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ان كلفة اجرائها يتحملها الفريق الذي يعتبر مسؤولً عن العيب او الضرر حسبما يتم تحديده
بموجب المادة ( )2/11فيما يخص كلفة اعمال الصالح .
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حق الدخول الى الموقع :

""Right of Access

الى ان يتم اصدار " شهادة الداء "  ،يظل المقاول متمتعاً بحق الدخول الى الشغال  ،كما
يتطلب المر بصورة معقولة لغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام هذا " الفصل "  ،ال فيما
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ل يتعارض مع العتبارات المنية المعقولة لصاحب العمل .

واجب المقاول في البحث عن السباب "Contractor to Search" :

يتعــــــين علــــــى المقــــــاول – اذا طلــــــب المهنــــــدس ذلــــــك – ان يبحــــــث بموجــــــب توجيهــــــات
المهنـــدس عـــن اســـباب أي عيـــب فـــي الشـــغال ,ومـ ـا لـــم تكـــن كلفـــة اصـــالح العيـــوب علـــى

حســـاب المقـــاول بموجـــب احكـــام المـــادة ( ، )2/11فانـــه يتعـــين علـ ـى المهنـــدس ان يقـــدر
الكلفـــة المترتبـــة علـــى عمليـــة البحـــث عـــن الســـباب  ،مـــع ربـــح معقـــول  ،بموجـــب احكـــام

المادة ( )5/3إما بال تفاق او باعداد التقدير الالزم لها واضافتهما الى قيمة العقد .
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شهادة الداء "Performance Certificate":

ل يعتبر المقاول انه قد اتم اداء التزاماته ال بعد ان يقوم المهندس باصدار " شهادة الداء "

للمقاول مبيناً فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول انه قد اكمل اللتزامات المطلوبة منه
بموجب العقد .

يتعين على المهندس ان يصدر " شهادة الداء " خالل ( )28يوماً من بعد انقضاء رخـر فتـرة
من فترات الشعار بالعيوب  ،او في اقرب فرصة ممكنة ,بعدان يكون المقاول قد قدم جميـع "

وثائق المقاول " وانجز الشغال وتم اختبارهـا بكاملهـا بمـا فـي ذلـك اصـالح ايـة عيـوب فيهـا ،

كما يتم ارسال نسخة من شهادة الداء تلك الى صاحب العمل .

ان " شهادة الداء " وحدها دون غيرها تعتبر ممثل ًة لقبول الشغال .
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اللتزامات غير المستوفاه:

"" Unfulfilled Obligations

بعد ان يتم صدور " شهادة الداء " ،يبقى كل فريـق مسـؤولً عـن الوفـاء بـأي التـزام لـم ينجـزه
ـل العقــد ســاري المفعــول بــين الفــريقين الــى ان يــتم تحديــد طبيعــة ومــدة
لتاريخــه .وعليــه  ،يظـ ّ
ال لتزامات غير المستوفاة .

اخالء الموقع"Clearance of Site ":

يتعين على المقاول  ،عند تسلمه لشـهادة الداء  ،ان يزيـل مـن الموقـع مـا تبقـى مـن معـدات

المقاول  ،والمواد الفائضة والحطام والنفايات والشغال المؤقتة .

واذا لـــم تكـــن جميـــع هـــذه المعـــدات واللـ ـوازم قـــد تمـــت ازالتهـــا خـــالل ( )28يومـ ـاً مـــن بعـــد

تــــاريخ تســــلم صــــاحب العمــــل لنســــخة " شــــهادة الداء "  ،فانــــه يحــــق لصــــاحب العمــــل ان

يبيــــع او يــــتخلص مــــن بقاياهــــا  ،ويكــــون صــــاحب العمــــل مخــــولً بــــأن يســــترد التكــــاليف
التي تكبدها لتمام عملية البيع او التخلص واستعـادة الموقـع .
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع  .اما اذا كانت قيمة ما تم تحصيله تقل عمـا
انفقه صاحب العمل  ،فانه يتعين على المقاول ان يدفع الرصيد المتبقي الى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر

كيل االشغال وتقدير القيمة

MEASUREMENT AND EVALUATION
()1/12

كيل الشغال :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

""Works to be measured

تكال الشغال وتقدر قيم الدفعات بموجب احكام هذا " الفصل " .

عندما يطلب المهندس كيل أي جزء من الشغال فإن عليه ان يرسل إشـعاراً معقـولً إلـى ممثـل
المقـاول  ،والذي يتعين عليه :
ان اما بالحضور او ان يرسـل ممـثالً رخـر مـؤهالً لمسـاعدة المهنـدس
أ -ان يمتثل دون تو ٍ
في اجراء الكيل  ،أو

ب -ان يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه .

اذا تخلــف المقـــاول عـــن الحضـــور او ارســـال ممثـــل عنــه  ،فعنـــدها يعتبـــر الكيـــل الـــذي يعـــده
المهندس( أو من ينوب عنه ) مقبولً ككيل صحيح .
وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في العقد  ،حيثما يتم كيل الشغال الدائمة من
القيود  ،فانه يتعين على المهندس اعدادها وعلى المقاول  ،حينما يدعى لذلك  ،ان يحضر

لتفحص القيود لالتفاق عليها مع المهندس  ،ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة  .فاذا

تخلف المقاول عن الحضور تعتبر القيود مقبولة وصحيحة

أمــا إذا قــام المقــاول بــتفحص القيــود ولــم يوافــق عليهــا و/أو لــم يوقــع عليهــا بالموافقــة ،فإنــه

يتعين عليه أن يشـعر المهنـدس بـذلك ،مبينـاً األمـور التـي يـزعم بأنهـا غيـر صـحيحة فـي تلـك
القيــود ويتعــين علــى المهنــدس بعــد تســلمه لهــذا اإلشــعار ،أن يقــوم بمراجعــة القيــود فإمــا أن
يؤكدها ،أو أن يعدل عليها وفي حالة أن المقاول لم يرسـل ذلـك اإلشـعار إلـى المهنـدس خـالل
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( )14يوماً من بعد تاريخ دعوته لتفحصها ،فإنها تعتبر مقبولة وصحيحة.

أسلوب الكيل "Method of Measuremen”:

باستثناء ما يرد خالفاً لذلك في العقد وعلى الرغم من وجود أية اعراف محلية ،يتم الكيل
على النحو التالي :
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 -1تكال الشغال كيالً هندسياً صافياً للكميات الفعلية لكل بند من بنود الشغال الدائمة  ،و
 -2يكون اسلوب الكيل وفقاً لجدول الكميات او اية جداول اخرى واجبة التطبيق.

تقدير القيمة"Evaluation":

باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد  ،فانه يتعين على المهندس – عمالً باحكـام المـادة
( – )5/3أن يقـوم بال تفــاق علـى قيمــة العقـد او تقــديرها باحتســاب القيمـة لكــل بنـد مــن بنــود

الشــغال  ،وذلــك باعتمــاد الكيــل الموافــق عليــه او الــذي يــتم تقــديره بموجــب احكــام المــادتين

( 1/12و  )2/12اعاله  ،وبسعر الوحدة المناسب للبند .

يكون سعر الوحدة المناسب للبند كما هو محدد في العقـد  ،فـاذا لـم يكـن هـذا البنـد موجـوداً ،
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يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه  .ومع ذلك فانه يلزم تحديـد سـعر وحـدة مناسـب جديـد لبنـد مـا
من الشغال  ،في الحالتين التاليتين :

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

المحدد في العقد لهذا البند  ،يتجاوز
التغير في الكمية بسعر الوحدة
ّ
( )2كان حاصل ضرب ّ
( )%0.01من قيمة العقد المقبولة " ،و
()3كان لختالف الكمية هذا اثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيـد علـى
( ،)%1و

( )4إن هذا البند لم تتم الشارة اليه في العقد على انه بند " بسعر ثابت "  ،او
ب )1(-ان العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغييربموجب احكام الفصل " الثالث عشر " و
( )2انه ل يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد  ،و

( ) 3انه ل يوجد له سعر وحدة محدد مناسـب لن طبيعـة العمـل فيـه ليسـت متشـابهة مـع
أي بند من بنود العقد ,او ان العمل ل يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من اسعار بنود العقد ذات الصلة  ،مع تعديالت معقولة

لشمول اثر المور الموصوفة في الفقرتين ( أ ) و  /أو ( ب ) اعاله  ،حسبما هو واجب

للتطبيق منها .

واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لشتقاق سعر الوحدة الجديد فانه يجب اشتقاقه من خالل

تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل مضافاً اليها ربح معقول ومع الخذ في العتبار اية امور
اخرى ذات عالقة .
والى ان يحين وقت التفاق على سعر الوحدة المناسـب او تقـديره فإنـه يتعـين علـى المهنـدس

ان يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لغراض شهادات الدفع المرحلية .
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اللغاءات ”Omissions ”:

عندما يشكل الغاء أي عمل جزءاً ما (أو كالً ) مـن التغييـر ( المـر التغييـري )  ،ولـم يكـن قـد
تم التفاق على تحديد قيمته  ،فانه :

أ -اذا كان المقاول سوف يتكبد ( او قـد تكبـد ) كلفـة مـا كـان مفترضـاً فيهـا ان تكـون مغطـاة
بمبلغ يشكل جزءاً من " قيمة العقد المقبولة " فيما لو لم يحصل اللغاء  ،و

ب -بالغاء العمل سوف ينـتب عنـه ( او نـتب عنـه ) ان هـذا المبلـغ ل يشـكل جـزءاً مـن قيمـة
العقد  ،و

ج -ان هذه الكلفة ل يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له ففـي مثـل هـذه الحالــة
يتعــين علــى المقــاول اشــعار المهنــدس بــذلك مــع تقــديم التفصــيالت المؤيــدة  .كمــا يتعــين علــى

المهندس  ،عند تسلمه لهذا الشعار – عمالً باحكام المادة ( – )5/3ان يتوصل بالتفاق ،او ان
يقوم باعداد التقدير الال زم لهذه الكلفة  ،لضافتها الى قيمة العقد.
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الفصل الثالث عشر

التغييرات والتعديالت
VARIATIONS AND ADJUSTMENTS
()1/13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالحية احداث التغيير "Right to Vary" :

بإمكان المهندس  ،في أي وقت قبل صـدور شـهادة تسـلم الشـغال  ،ان يبـادر باحـداث تغييـرات
في الشغال  ،سواء من خالل تعليمات يصدرها  ،او بالطلب الى المقاول ان يقدم اقتراحاً للنظـر
فيه .
ان  ،ال اذا قدم المقـاول
يتعين على المقاول ان يلتزم بكل تغيير ( امر تغييري ) وينفذه بدون تو ٍ
اشعاراً الى المهندس يعلمه فيه بانه ل يستطيع ان يحصل علـى اللـوازم المطلوبـة لتنفيـذ اعمـال
التغيي ـرات بجاهزيــة  ،علــى ان يرفـق باشــعاره التفصــيالت المؤيــدة لرأيــة  .لــدى تســلم المهنــدس
يعدل في تعليماته .
لمثل هذا اإلشعار  ،يتعين عليه اما ان يلغى اويثبت او ّ
يمكن ان يشتمل كل تغيير ( امر تغييري ) على ما يلي -:

أ -تغييـــرات فــــي الكميــــات لي بنــــد مــــن بنــــود الشــــغال المشــــمولة فــــي العقــــد ( ال ان مثـــل
هذه التغييرات ل تشكل امراً تغييرياً بالضرورة )  ،أو
ب -تغييرات في النو ية او الخصائص الخرى لي بند من بنود الشغال  ،أو
ج -تغييرات في المناسيب والماكن و/او البعاد لي جزء من الشغال  ،أو

د -الغاء أي من الشغال ( ال اذا كان سيتم تنفيذه من قبل رخرين )  ،أو

هـ -تنفيذ أي عمل اضافي  ،او تقديم تجهيزات او مواد او خدمات تلزم لالشغال الدائمة  -ما
لم وحتى ذلكأي " اختبارات عند النجاز " متعلقة بها  ،او عمل مجسات او اختبارات أو
أعمال استكشافية اخرى  ،او
ز -تغييرات في تسلسل او توقيت تنفيذ الشغال .
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ل يحــق للمقــاول ان يجــري أي تغييــر و/او أي تعــديل فــي الشــغال  ،ال اذا قــام المهنــدس ( أو
الى ان يقوم ) باصدار تعليمات به او موافقته على اجراءه كتغيير .

القيمية "Value Engineering":
الهندسة
ّ

يمكن للمقاول في أي وقت ان يقدم الى المهندس اقتراحاً خطياً  ،يعرض فيه رأيه  ،الذي إن تم
اعتماده  ،فانه :
 -1يعجل في انجاز الشغال  ،أو
 -2يخفض قيمة الشغال ( لمصلحة صاحب العمل ) فيما يخص عمليات التنفيذ او صـيانة او
تشغيل الشغال  ،او
 -3يحسن من فاعلية او قيمة الشغال المنجزة لما فيه مصلحة صاحب العمل  ،او
 -4انه يحقق منفعة اخرى لصاحب العمل .

يتعـــين ان يـــتم اعـــداد القتــراح علـــى حســـاب المقـــاول  ،وان يكـــون مســـتوفياً لمتطلبـــات اجــراء
التغييرات المحددة في المادة ( )3/13لحقاً .
اذا اشتمل عرض المقاول  ،الذي تتم موافقة المهندس عليه  ،تعديالً على تصميم أي جـزء مـن

الشغال الدائمة  ،فانه يتعين القيام بما يلي ( ال اذا اتفق الفريقان على غير ذلك ) :
أ -ان يقوم المقاول باعداد تصميم هذا الجزء  ،و
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ب -تطبق عليه احكام الفقرات ( -1/4أ  ،ب ،ج ،د) المتعلقة بالتزامات المقاول العامة  ،و
ج -اذا ترتب على هذا التعديل تخفيض في قيمة العقد لهذا الجزء  ،فانه يتعين على المهندس
 ،عمالً باحكـام المـادة ( )5/3ان يقـوم بالتفـاق علـى او تقـدير بـدل التعـاب المترتـب علـى
تعديل التصميم لتضمينه في قيمة العقد  .ويكون هـذا البـدل مسـاوياً لــ ( )%50مـن الفـرق
بين المبلغين التاليين :
( -)1التخفـــيض المتحقـــق فـــي قيمـــة العقـــد لهـــذا الجـــزء  ،ممـــا هـــو نـــاتب عـــن التعـــديل ،
باستثناء التعديالت بسـبب تغييـر التشـريعات بموجـب المـادة (  ، )7/13والتعـديالت
بسبب تغير التكاليف بموجب المادة ( ، )8/13و
( - )2التخفيض الحاصل ( ان وجد ) في قيمة تلك الجزاء المغيرة بالنسبة لصاحب العمل
 ،مــــأخوذاً فــــي العتبــــار اي نقــــص فــــي النو يــــة او العمــــر المتوقــــع او الفاعليــــة
التشغيلية .
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ال انه اذا وجد أن قيمة ( )1تقل عن قيمة ( ، )2فعندها ل يحتسب أي بدل لالتعاب .

اجراءات التغيير"Variation Procedure" :

بتغيير ما  ،فإنه يتعين علـى
اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول  ،قبل اصدار التعليمات
ٍ
المقاول ان يستجيب للطلب كتابياً في اسرع وقت ممكن عمليـاً  ،امـا بإبـداء اسـباب عـدم قدرتـه
على المتثال ( ان كان هذا هو الحال ) ،او بأن يقدم ما يلي :

أ -وصفاً لالشغال التي يقترح تنفيذها وبرنامب العمل لتنفيذها  ،و
ب -مقترحـات المقــاول لي تعــديل يلــزم ادخالــه علــى برنــامب العمــل المقــدم منــه بموجـب المــادة
( ،)3/8واثره على مدة النجاز  ،و
ج -اقتراح المقاول بخصوص تقدير قيمة التغيير .
يتعين على المهندس  ،باسرع مـا يمكـن عمليـاً  ،بعـد تسـلمه لقتـراح المقـاول ( بموجـب المـادة
( )2/13او لغيـــر ذلـــك ) ان يـــرد علـــى المقـــاول إمـــا بالموافقـــة او عـــدم الموافقـــة او ان يرســـل
تعليقاته عليه  ،علمـاً بأنـه يتعـين علـى المقـاول ان ل يؤجـل تنفيـذ أي عمـل خـالل فتـرة انتظـاره
لتسلم الرد .
أي تعليمات لتنفيـذ تغييـر مـا  ،مـع طلـب تسـجيل النفقـات  ،يجـب ان تصـدر مـن المهنـدس الـى
المقاول  ،وعلى المقاول ان يعلمه بتسلم تلك التعليمات .
يــتم تقــدير قيمــة ك ـل " تغييــر" بموجــب احكــام " الفصــل الثــاني عشــر"  ،ال اذا اصــدر المهنــدس
تعليماته او وافق على غير ذلك عمالً باحكام هذا الفصل " .
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الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها :

""Payment in Applicable Currencies

اذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة  ،فعندها  ،اذا تم التفاق على أي
تعديل لالسعار او الموافقة عليه  ،ان تم اجراء تقدير بشأنه  ،كما ذكر اعاله  ،فانه يجب
اء عليه  ،فانه يجب
تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العمالت الواجب الدفع بها  .وبن ً
الشارة الى النسب الفعلية او المتوقعة للعمالت التي يتعين الدفع بها فيما يخص كلفة العمل
المغير  ،ونسب العمالت المختلفة المحددة لدفع قيمة العقد .

المبالغ الحتياطية " Provisional Sums" :

يــــتم اســــتخدام كــــل مبلــــغ احتيــــاطي فقــــط كليــ ـاً او جزئيــ ـاً وفقــ ـاً لتعليمــــات المهنــــدس  ،ويــــتم
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تعديل قيمة العقد وفقاً لذلك .

ل يشــمل المبلــغ الجمــالي الــذي يــدفع للمقــاول ال تلــك المبــالغ المتعلقــة بالعمــل او الل ـوازم او
الخــدمات التــي تــم رصـــد المبلــغ الحتيــاطي لجلهــا  ،وفقــاً لتعليمــات المهنــدس  .ولكــل مبلـــغ

احتياطي يجوز للمهندس ان يصدر تعليمات بخصوص ما يلي -:

أ -لعمل ينفذه المقـاول ( بمـا فـي ذلـك التجهيـزات او المـواد او الخـدمات المطلـوب تقـديمها ) ،
ويتم تقدير قيمته كتغيير بموجب المادة ( )3/13و/أو

ب -التجهيـزات او المـواد او الخــدمات التـي يـتم شـراؤها مـن قبـل المقــاول  ،ويـتم تقـدير قيمتهــا
على النحو التالي  ،لضافتها إلى قيمة العقد :

 -1المبالغ الفعلية التي دفعها المقاول ( او المستحقة الدفع من قبله )  ،و
 -2مبلغاً مقابـل المصـاريف الداريـة والـربح  ،محسـوباً كنسـبة مئويـة مـن هـذه المبـالغ الفعليـة
بتطبيق النسبة المئوية ذات الصلة ( إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة ،

فــان لــم تــرد مثــل هــذه النســبة فــي الجــداول  ،فبالنســبة المئويــة المحــددة فــي ملحــق عــرض

المناقصة .

يتعين على المقاول  ،عندما يطلب المهندس منه ذلك  ،ان يقدم له العروض المسعرة والفـواتير
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والمستندات والحسابات او اليصالت الثباتية .

العمل باليوميه"DayWork" :

لالعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة  ،يمكن للمهندس ان يصدر تعليماته لتنفيذ التغيير

على اساس العمل باليومية ،وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول " العمل باليومية " المشمولة

بالعقد  ،وبالجراءات المحددة تالياً اما اذا لم يوجد جدول " للعمل باليومية " مشمولً في العقد،
فان احكام هذه المادة ل تطبق.
يتعــين علــى المقــاول – قبــل تثبيــت طلبــات ش ـراء الل ـوازم – ان يقــدم الــى المهنــدس العــروض
المســـعرة  ،كمـــا انـــه يتعـــين عليـــه عنـــدما يتقـــدم بطلبـــات الـــدفع ان يقـــدم الفــواتير والمســـتندات

والحسابات او اليصالت المتعلقة بأي من هذه اللوازم .

وباستثناء اية بنود لم يتم تحديـدها فـي جـدول العمـل باليوميـة للـدفع مقابلهـا ،فانـه يتعـين علـى

المقاول ان يقدم كشوفاً يومية دقيقـة ( علـى نسـختين ) تتضـمن التفاصـيل التاليـة للمـوارد التـي
تم استخدامها في تنفيذ عمل اليوم السابق :

أ -اسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمو المقاول  ،و

ب -تحديد انواع ومدة تشغيل معدات المقاول واستعمال الشغال المؤقتة  ،و
ج -كميات وانواع التجهيزات والمواد المستعملة .

يقوم المهندس بتوقيع نسخة واحدة مـن كـل كشـف اذا وجـده صـحيحاً او وافـق عليـه  ،ومـن ثـم

يعيده الى المقاول  .لحقاً لذلك يقوم المقـاول بتقـديم كشـف مسـعر بهـذه المـوارد الـى المهنـدس
قبل تضمينه في كشف الدفعة التالية بموجب احكام المادة (. )3/14
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة العقد ""The Contract Price:

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فانه :

أ-يتم التفاق على قيمة العقد او تقديرها بموجب المادة (  ، ) 3/12وتكون هذه القيمة
خاضعة ليتعديالت تتم بموجب احكام العقد  ،و

ب -يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والجور المطلوب دفعها من قبله
بموجـب العقد ،ول يتم تعديل قيمة العقد بسبب أي من هذه النفقات .

ج -ان الكميــات المدونــة فــي جــدول الكميــات او غيــره مــن الجــداول هــي كميــات تقريبيــة  ،ول
تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية والدقيقة :

 -1لتلك الشغال المطلوب من المقاول تنفيذها  ،او

 -2لغراض الكيل وتقدير القيمة بموجب " الفصل الثاني عشر " و

د -يتعــين علــى المقــاول ان يقــدم الــى المهنــدس  ،خــالل ( )28يوم ـاً مــن تــاريخ المباشــرة ،

اقتراحه المتعلق بتحليل السعر لكل بند تم تسـعيره فـي الجـداول كمبلـغ مقطـوع  .وللمهنـدس

()2/14

ان يعتبر هذا التحليل عند اعداده شهادات الدفع  ،ال انه ل يعتبر ملزماً باعتماده .

الدفعة المقدمة ”Advance Payment ”:

يدفع صاحب العمل الى المقاول دفعـة مقدمـة  ،كقـرض بـدون فائـدة لغـراض التجهيـز  ،عنـدما
يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكـام هـذه " المـادة " .ويكـون اجمـالي قيمـة الدفعـة

المقدمة وطريقة دفع اقساطها ( ان تعددت ) والعمالت التي يـتم دفعهـا بهـا  ،بالسـلوب المحـدد

في ملحق عرض المناقصة .

ما لم  ،والـى ان يتسـلم صـاحب العمـل هـذه الكفالـة  ،او اذا لـم يكـن قـد تـم تحديـد قيمـة الدفعـة

المقدمة في ملحق عرض المناقصة  ،فان احكام هذه المادة ل تطبق .

يقـــوم المهنـــدس بعـــد تســـلمه كشـــف المطالبـــة بالدفعـــة المقدمـــة عمــالً باحكـــام المـــادة ()3/14
باصدار شهادة دفع مرحلية للقسط الول من تلك الدفعة  ،وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قـد

تسلم :

 -1ضمان الداء بموجب المادة ( ، )2/4و

 -2كفالة الدفعة المقدمة مساوية في قيمتهـا وعمالتهـا لقيمـة الدفعـة المقدمـة  ،وبحيـث تكـون
صادرة عـن كيـان مـالي ومـن داخـل دولـة ( او نظـام تشـريعي رخـر ) يوافـق عليهمـا صـاحب
العمـل  ،وتكـون هــذه الكفالـة بالصـيغة المرفقـة بالشـروط الخاصـة او أي صــيغة اخـرى يقبــل
بها صاحب العمل .
يتعي ن علـى المقـاول المحافظـة علـى اسـتمرار صـالحية كفالـة الدفعـة المقدمـة حتـى سـداد قيمـة

الدفعـــة المقدمـــة الـــى صـــاحب العمـــل بكاملهـــا  ،ولكـــن يجـــوز تخفـــيض قيمـــة تلـــك الكفالـــة اولً
باولبالقدرالمســترد مــن المقــاول كمــا يــتم بيانــه فــي شــهادات الــدفع  .واذا كــان مــن بــين شــروط
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الكفالــة انقضــائها بتــاريخ محــدد  ،ولــم يكــن قــد تــم اســترداد قيمتهــا قبــل ( )28يومـاً مــن تــاريخ
حلول موعد انقضائها  ،فإنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة  ،ان يمدد صـالحيتها الـى
حين ان يتم تسديد قيمتها بالكامل .
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من خالل خصـميات بنسـب مئويـة مـن شـهادات الـدفع  ،علـى
النحو التالي،ما لم يكن قد تم تحديد نسب اخرى في ملحق عرض المناقصـة :
أ -كخصـــميات تبـــدأ بشـــهادة الـــدفع التـــي تبلـــغ قيمتهـــا المصـــدقة ( باســـتثناء الدفعـــة المقدمـــة
والخصـــميات الخـــرى ورد المحتجـــزات ) مـــا يتجـــاوز ( )%10مــــن قيمـــة العقـــد المقبولــــة
مخصوماً منها المبالغ الحتياطية  ،و
ب -يـــتم اجـ ـراء الخصـــميات بنســـبة اســـتهالك الـــدين لــــ ( )%25مـــن قيمـــة كـــل شـــهادة دفـــع
ورد المحتج ـزات ) بــالعمالت ونســب
( باســتثناء قيمــة الدفعــة المقدمــة والخصــميات الخــرى ّ
الخصــم مــن الدفعــة المقدمــة  ،حتــى ذلــك الوقــت الــذي يكــون قــد تــم عنــده اســترداد الدفعــة
المقدمة .
اذا لم يكن قد تم استرداد الدفعة المقدمة قبل اصدار شـهادة تسـلم الشـغال او قبـل انهـاء العقـد
بموجب احكام " الفصل الخامس عشر " او الفصل السادس عشر"أو انهاء العقد بموجـب احكـام
الفصــل االتاســع عشــر"– حســب واقــع الحــال – فــإن رصــيد الدفعــة المقدمــة غيــر المسـ ّـدد يصــبح
مستحقاً وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل .

تقديم طلبات الدفع المرحلية :

”” Certificate Application for Interim Payment

يتعـــين علـــى المقـــاول ان يقـــدم الـــى المهنـــدس بعـــد نهايـــة كـــل شـــهر كشـــف المطالبـــة بالـــدفع

( من  6نسخ ) وبحيث يكون الكشف معـدا علـى النمـوذج المعتمـد مـن قبـل المهنـدس  ،ومبينـاً

فيه تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول انها تستحق له  ،ومرفقاً به الوثـائق المؤيـدة  ،بمـا فـي
ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام المادة (.) 21/4

يجب ان يشتمل كشف المطالبة بالدفع المفردات التالية  ،حسب انطباقها  ،والتي يجب ان يعبر

عنها بعمالت الدفع المختلفة التي تدفع بها قيمة العقد  ،وبالترتيب التالي - :

أ-القيمــة التعاقديــة التقديريــة لالشــغال المنفــذة ووثــائق المقــاول المنتجــة حتــى نهايــة الشهـــر (
شامل ًة التغييرات  ،ولكن باسـتبعاد المفـردات المـذكورة فـي الفقـرات :ب  ،ج ،د ،هــ  ،و  ،ز
ادناه )  ،و
ج -أي مبلــغ يجــب خصــمه كمحتجــزات ،وبواقــع النســبة المئويــة المحــددة فــي ملحــق عـــرض
المناقصة اقتطاعاً من اجمالي المبالغ المتحققة اعاله  ،حتى ان تبلغ الخصميات المحتجـزة
لدى صاحب العمل الحد القصـى لقيمـة المحتجـزات ( ان وجـد) كمـا هـو مـذكور فـي ملحـق
عرض المناقصة  ،و
د -اية مبالغ يجب اضافتها او خصمها بخصوص الدفعة المقدمـة واسـتردادها  ،بموجـب احكـام
المادة ( ، )2/14و
هـــ-أيــة مبــالغ يجــب اضــافتها او خصــمها بخصــوص التجهي ـزات والم ـواد بموجــب احكــام المــادة
( ، )5/14و
و -اي إضافات او خصميات اخرى تكون قـد أصـبحت مسـتحقة بموجـب أي مـن احكـام العقـد ،
او لغير ذلك من السباب  ،بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام " الفصل العشرين "  ،و
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ز -خصم المبالغ التي تم دفعها بموجب شهادات الدفع السابقة .

جدول الدفعات ": "Schedule of Payments

اذا تضمن العقد جدول للدفع محدداً فيه طريقة دفـع قيمـة العقـد علـى اقسـاط  ،عندئـ ٍذ  ،ومـا لـم
يكن قد نص على غير ذلك في هذا الجدول :
أ -إن القساط المحددة في جدول الدفعات هي القيم التعاقدية التقديرية لغراض الفقرة
(-3/14أ) اعــاله ،و
ب-ل تطبق المادة ( )5/14المتعلقة بالتحضيرات  ،و
ج-اذا لم تكن هذه القساط معرفة بالرجوع الى التقدم الفعلي في تنفيذ الشغال  ،ووجد بأن
التقدم الفعلي لالشغال المنفذة يقل عما هو محدد في جدول الدفعات  ،فللمهندس عندئذ،
ان يشرع بتطبيق احكام المادة ( )5/3لالتفاق على او اعداد اقساط مصححة تأخذ في
تقدم العمل عن ذلك الذي تم على اساسه التحديد السابق
العتبار المدى الذي تاخر به ّ
لالقساط .
أ ما اذا لم يحتو العقد على جـدول للـدفعات  ،فانـه يتعـين علـى المقـاول ان يتقـدم بتقـديرات غيـر
ملزمة للدفعات التي يتوقـع انهـا تسـتحق لـه فـي نهايـة كـل دورة ربـع سـنوية علـى ان يـتم تقـديم
التقــدير الول خــالل ( )42يومـاً مــن تــاريخ المباشــرة ويســتمر تقــديم التقــديرات المصـححة فــي
نهايات الدورات الربعية ،الى ان يتم اصدار شهادة تسلم الشغال .

التجهيزات والمواد المقصود استعمالها في الشغال ( التحضيرات ) :

”"Plant and Materials Intended for the Works

اذا كانــت احكــام هــذه " المــادة" تنطبــق  ،يــتم تضــمين شــهادات الــدفع المرحلي ـة  ،عم ـالً باحكــام
الفقرة ( – 3/14هـ ) ما يلي -:
 -1مبلغاً مقابل التجهيزات والمواد التي تم توريدها الـى الموقـع لغـرض اسـتعمالها فـي الشـغال
الدائمة  ،و
 -2التخفــيض فــي قــيم البنــود عنــدما تكـون القيمــة التعاقديــة لمثــل هــذه التجهيـزات والمـواد قــد
دخلت كجزء من الشغال الدائمة بموجب احكام الفقرة (-3/14أ) .

اذا لم تكن القوائم المشار اليهـا فـي الفقـرتين ( ب – )1و (ج )1-ادنـاه مشـمولة ضـمن ملحـق

عرض المناقصة  ،فان احكام هذه المادة ل تطبق .

يتعــين علــى المهنــدس ان يقـ ّـدر ويصــادق علــى كــل زيــادة فــي قيمــة الــدفعات اذا تــم اســتيفاء

الشروط التالية :

أ -ان يكون المقاول :
 -1قد احتفظ بقيوٍد وافية جاهزة للمعاينة ( بما فيها طلبات الشراء واليصالت  ،والتكـاليف ،
واستعمال التجهيزات والمواد )  ،و

 -2قد قدم كشفاً بكلفة شراء وايصـال التجهيـزات والمـواد الـى الموقـع  ،مؤيـداً ببيانـات اثباتيـة
كافية ,

وان أيا مما يلي -:

ب -ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :

 -1هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند شحنها  ،و
 -2انها قد تم شحنها باتجاه الدولة  ،أي الى الموقع  ،عمالً باحكام العقد  ،و
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 -3انها موصوفة ضمن سـند شـحن صـحيح او أي اثبـات اخـرى للشـحن  ،وتـم تسـليمها الـى
المهندس مع بيانات دفع اجرة الشحن والتأمين  ،وغيرها من وثـائق الثباتـات المطلوبـة

 ،وكفالة بنكية معدة على نموذج وصادرة عن كيان مالي موافق عليها من قبـل صـاحب
العمل وبالمبالغ والعمالت المحـددة بموجـب احكـام هـذه " المـادة"  .يمكـن ان تكـون هـذه

الكفالـــة بنمـــوذج مماثـــل لنمـــوذج الدفعـــة المقدمـــة المشـــار اليـــه فـــي المـــادة (، )2/14

شــريطة ان تظــل ســارية المفعــول حتــى يــتم ايصــال التجهي ـزات والم ـواد وتخزينهــا بشــكل
مالئم في الموقع  ،وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او السترداء  ،او :

ج -ان التجهيزات والمواد ذات العالقة :

 -1هي تلك المدونة في ملحق عرض المناقصة للدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع  ،و
2انها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقـع بصـورة مناسـبة وحمايتهـا ضـد الفقـدان او الضـرر
او السترداء ،ويظهر انها تفي متطلبات العقد .

عندها يكون المبلغ الضافي الذي يتم تصديقه معادلً (  ) %80من تقـديرات المهنـدس لكلفـة
التجهيزات والمواد ( بما في ذلك كلفة اليصال الـى الموقـع )  ،مـع الخـذ فـي الحسـبان الوثـائق
المذكورة في هذه المادة والقيمة التعاقدية للتجهيزات والمواد .

تكــون العمــالت لهــذا المبلــغ الضــافي مماثلــة لمــا ســيتم بــه صــرف الــدفعات المســتحقة بموجــب
الفقرة (-3/14أ) في ذلك الوقت  ،يجب مراعاة ان تكون شـهادة الـدفع شـاملة التخفـيض الـذي

()6/14

يجـب تطبيقـه  ،والـذي يعتبـر معـادلً لمـا يطبــق علـى هـذا المبلـغ والـدفع بـانواع ونسـب العمــالت
الواجب تطبيقها  ،لهذه القيمة الضافية للتجهيزات والمواد ذات العالقة .

اصدار شهادات الدفع المرحلية

""Issue of Interim Payment Certficates

لن يتم تصديق او دفع أي مبلغ الى المقاول " الى حين ان يتسـلم صـاحب العمـل ضـمان الداء

ويوافق عليـه  ،وبعدها يتعين على المهندس – خالل مدة ( )28يوماً من تـاريخ تسـلمه لكشـف

الدفع ـة والوثــائق المؤيــدة لهــا  -ان يصــدر الــى صــاحب العمــل شــهادة دفــع مرحليــة مبين ـاً فيهــا
المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة  ،ومرفقاً بها التفاصـيل المؤيـدة

.

ال ان المهندس ل يعتبر ملزماً قبـل صـدور " شـهادة تسـلم الشـغال " باصـدار أي شـهادة دفـع
مرحلية  ،اذا كانت قيمتها ( بعد خصم المحتجزات والقتطاعات الخرى ) اقل من الحد الدنـى (
ان وجــد ) للدفعــة المرحليــة المشــار اليــه فــي ملحــق عــرض المناقصــة  ،وفــي مثــل هــذه الحالــة

يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.

ل يجوز حجب اصدار شهادة الدفع لي سبب رخر ,ال انه :

أ -اذا ك ـان أي شــئ تــم توريــده او أي عمــل تــم تنفيــذه مــن قبــل المقــاول غيــر مطــابق للعقــد ،
فيمكن حبس كلفة الصالح او الستبدال حتى يتم انجـاز ذلـك الصـالح او السـتبدال  ،و /
أو
ب-اذا كان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء أي عمل او التزام وفقاً للعقد وتـم إشـعاره
بذلك من قبل المهندس جاز حبس قيمة هذا العمل او اللتزام حتـى يكـون العمـل او اللتـزام
قد تم تنفيذه .
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يجوز للمهندس  -في أي شهادة دفع  -ان يقوم بعمل أي تصحيح او تعديل كـان يجـب اجـراؤه

بش ـكل مناســب علــى قيمــة أي شــهادة دفــع ســابقة ،كمــا ان أي ش ـهادة دفــع ل يمكــن اعتباره ـا

()7/14

مؤشراً على رضا المهندس او موافقته او قبوله او اقتناعه.

الدفع للمقاول

"Payment ":

يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :

أ -القســط الول مــن الدفعــة المقدمــة خــالل ( )42يوم ـاً مــن تــاريخ اصــدار كتــاب القبــول  ،او
خــالل ( )21يوم ـاً مــن تــاريخ تســلم صــاحب العم ـل لضــمان الداء  ،عم ـالً بالمــادة ()2/4
ولكفالة الدفعة المقدمة عمالً بالمادة ( )2/14ايهما كان متأخراً اكثر  ،و

ب -المبلغ المصـدق لكـل دفعـة مرحليـة  ،خـالل ( )56يومـاً مـن تـاريخ تسـلم المهنـدس لكشـف
الدفعة والوثائق المؤيدة له  ،و

ج -المبلغ المصدق بشهادة الدفعة الختامية خـالل ( )56يومـاً مـن تـاريخ تسـلم صـاحب العمـل
لشهادة الدفعة هذه.

يتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق بالعملة المحددة  ،وايداع المبلغ في الحساب

()8/14

البنكي الذي يعينه المقاول في دولة الدفع ( لهذه العملة ) والمحددة في العقد .

الدفعات المتأخرة " Delayed Payment ":

اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة ( ، )7/14فانه يحق له ان يتقاضى

نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له  ،بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير .

وتحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ الدفع المنوه عنه في المادة ( )7/14بغض النظر عن
تاريخ اصدار شهادة الدفع المرحلية ( في حالة الفقرة  – 7/14ب) .

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فان نفقات التمويل تحسب على اساس

نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع  ،مضافاً اليها ()%3

لمحددة لها .
ويتعين دفعها بالعملة ا ّ
يكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق ،و دون

()9/14

الجحاف بأي حق او تعويض رخر .

رد المحتجزات ” Payment of Retention Money ”:

عندما يتم اصدار " شهادة تسلم الشغال " يقوم المهندس بتصديق دفع نصف المبالغ

رد
المحتجزة الى المقاول  .اما اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء او قسم من الشغال  ،فانه يتم ّ
نسبة معينة من المبالغ المحتجزة باحتساب القيمة النسبية لذلك القسم او الجزء  ،وتكون هذه
النسبة بواقع ( )% 40من النسبة الناتجة عن قسمة القيمة التعاقدية التقديرية لذلك القسم او
الجزء على قيمة العقد النهائية كما يتم تقديرها .

يحق للمقاول فور إنقضاء رخر فترة من " فترات الشعار بالعيوب "  ،استرداد رصيد المحتجزات

المتبقي بشهادة مصدقة من قبل المهندس  .اما بالنسبة لنقضاء رخر فترة من فترات الشعار

بالعيوب لقسم ما من الشغال  ،فانه يتم رد نسبة ما من المحتجزات تعادل (  ) %40من
القيمة التي تحتسب بقسمة قيمة العقد المقدرة لهذا القسم الى قيمة العقد النهائية كما يتم

تقديرها  ،وذلك فور انقضاء فترة الشعار بالعيوب المتعلقة به .
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ال انه اذا تبقت اشغال اصالحات بموجب احكام " الفصل الحادي عشر"  ،فان المهندس مخول

بحجب تصديق الكلفة التقديرية لتلك الصالحات الى ان يتم تنفيذها .

عند احتساب هذه النسب  ،ل يؤخذ في الحسبان أي تعديالت في السعار بسبب تغيير

()10/14

تغير التكاليف عمالً باحكام المادة (.)8/13
التشريعات عمالً باحكام المادة ( )7/13او بسبب ّ

كشف دفعة النجاز ( عند تسليم الشغال):
""Statement at Completion

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة ل تتجاوز (  )84يومـاً مـن تـاريخ تسـلمه

لشهادة تسلم الشغال  ،كشف دفعة النجاز – على ( )6نسـخ – مـع الوثـائق المؤيـدة  ،حسـب
متطلبات المادة ( )3/14مبيناً فيه :

أ -قيمة جميع الشـغال التـي تـم تنفيـذها بموجـب العقـد حتـى التـاريخ المحـدد فـي شـهادة تسـلم
الشغال  ،و

ب -أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها  ،و
ج -تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد  ،على
ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف دفعة النجاز ،

()11/14

ومن ثم يقوم المهندس بالتصديق على الدفعة المستحقة بموجب احكام المادة (.)6/14

طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ) :

"Application for Final Payment Certificate

ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل ( )56يوماً من تاريخ تسلمه شهادة الداء،
مسودة المستخلص النهائي – على ( )6نسخ – مع الوثائق المؤيدة ،بالنموذج الذي يوافق

عليه المهندس -ومبيناً فيها تفاصيل ما يلي -:

أ -قيمة جميع الشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد  ،و

ب -أي مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقاً فيها بموجب العقد ،او لغير ذلك .
اذا لم يوافق المهندس على مسودة المستخلص النهائي  ،او لم يتمكن من التثبت من صحة
جزء ما منه  ،فا نه يتعين على المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الضافية الالزمة التي
يطلبها المهند س بصورة معقولة  ،وعلى المقاول ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها  ،مع
مالحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها  ،يسمى في هذه الشروط بـ ( المستخلص
النهائي ) .
مع ذلك ،اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول  ،واية تعديالت لمسودة
المستخلص ال نهائي التي يتم التفاق عليها  ،وجود خالف ما  ،فانه يتعين على المهندس ان
يعد ويقدم الى صاحب العمل شهادة دفع مرحلية عن تلك الجزاء المتفق عليها من مسودة
المستخلص النهائي ( مع ارسال نسخة منها الى المقاول ) .
فض الخالف نهائياً بموجب احكام المادة ( )4/20او تمت تسويته بموجب
بعد ذلك  ،اذا تم ّ
عندئذ اعداد وتقديم " المستخلص النهائي "
ٍ
احكام المادة ( ) 5/20فانه يتعين على المقاول

()12/14

الى صاحب العمل  ،مع ارسال نسخة منه الى المهندس .

المخالصـة "Discharge" :

ينبغي على المقاول ،عند تقديمه المستخلص النهائيان يسلم صاحب العمل اقراراً خطياً يثبت

68

فيه ان " المستخلص النهائي"يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول

بموجب العقد او ما يتصل به  ،ويمكن النص في هذه المخالصة على انها ل تصبح نافذة
المفعول ال بعد اعادة ضمان الداء الى المقاول وتسّلمه لما تبقى له من رصيد المبالغ

()13/14

المستحقة له ،وفي هذه الحالة تعتبر المخالصة نافذة من هذا التاريخ .

إصدار شهادة الدفعة الختامية:

""Issue of Final Payment Certificate

ينبغـــي علـــى المهنـــدس خـــالل ( )28يومــاً مـــن تســـلمه" المســـتخلص النهـــائي" بموجـــب المـــادة

( )11/14والمخالصة بموجـب المـادة ( ،)12/14ان يصـدر الـى صـاحب العمـل شـهادة الدفعـة
الختامية ،مبيناً فيها -:

أ -المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية ،و

ب -الرصيد المسـتحق (إن وجـد) مـن صـاحب العمـل الـى المقـاول او مـن المقـاول الـى صـاحب
العمل ( حسب واقع الحال) وذلك بعـد احتسـاب جميـع الـدفعات التـي دفعهـا صـاحب العمـل ،
ورصيد القتطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد .

اذا لـم يقـم المقــاول بتقـديم " المســتخلص النهـائي " عمـالً باحكــام المـادة ( )11/14والمخالصــة
عمالً باحكـام المـادة ( ، )12/14فإنـه يتعـين علـى المهنـدس ان يطلـب منـه القيـام بـذلك  .واذا
اخفـــق المقـــاول فـــي تقـــديم المســـتخلص خـــالل مـــدة ( )28يومـ ـاً مـــن تـــاريخ طلـــب المهنـــدس،

فللمهندس عندئذ  ،ان يصدر شهادة الدفعة الختامية بالقيمـة التـي يقـدرها بصـورة منصـفة انهـا

()14/14

مستحقة الدفع للمقاول .

انتهاء مسؤولية صاحب العمل”Cessation of Employer`s Liability ”:

ل يعتبـــر صـــاحب العمـــل مســـؤولً تجـــاه المقـــاول عـــن أي امـــر أو شـــئ نـــاتب عـــن هـــذا العقـــد
( او متصل به ) او عن تنفيذ الشغال  ،ال الى المدى الذي قدم المقاول بشـأنه مطالبـة بمبلـغ

ما صراح ًة -:

أ -ضمن " المستخلص النهائي "  ،وايضاً

ب -ضمن "كشف دفعة النجاز" الموصوف في المادة ( ، )10/14باستثناء المور او الشياء
المستجدة بعد اصدار شهادة تسلم الشغال .

على كل حال ،فان ما يرد في هذه "المادة" ل يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجـب التزاماتـه
في التعويض ،او من مسؤولية صاحب العمل في أي من حالت الغص او التقصير المتعمد ،او

المسلك الالمبالي من قبله.

()15/14

عمالت الدفع "Currencis of Payment":

يتم دفع " قيمة العقد " بالعملة او العمالت المحددة في ملحق عرض المناقصة  -وما لم يـنص

على غير ذلك في الشـروط الخاصـة  -اذا كـان الـدفع سـيتم بـاكثر مـن عملـة واحـدة ،فيجـب ان

يتم الدفع علىالنحو التالي -:

أ -اذا كانت " قيمة العقد المقبولة " محددة بالعملة المحلية فقط :

 -1تكون النسب او المبالغ للعملة المحلية والعمالت الجنبية واسعار الصرف الثابتة التي

سوف تستخدم في حساب الدفعات ،كما تم تحديدها في ملحق عرض المناقصة،ال اذا اتفق
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الفريقان على غير ذلك ،و

 -2يتم الدفع واجراء الخصميات فيما يخص المبالغ الحتياطية ،عمالً باحكام المادة
( )5/13وتعديل السعار بسبب التشريعات عمالً باحكام المادة ( ،)7/13بالعمالت والنسب
الواجبة التطبيق ،و
 -3امــا الــدفعات والخصــميات الخــرى المشــار اليهــا فــي الفق ـرات (-3/14أ،ب،ج،د)  ،فيــتم
دفعها بالعمالت والنسب المحددة في الفقرة "(أ – ")1اعاله  ,و

ب -الـــدفع مقابـــل التعويضـــات المحـــددة فـــي ملحـــق عـــرض المناقصـــة يجـــب ان يـــتم بـــالعمالت
والنسب المحددة في ذلك الملحق  ،و

تسـدد بالعملـة التـي
ج -أما الدفعات الخرى التي يسددها المقاول الى صاحب العمـل فيجـب ان ّ
تم انفاق المبالغ عليها بمعرفة صاحب العمل  ،أو بأي عملة اخرى يتم التفـاق عليهـا فيمـا
بين الفريقين  ،و

د -اذا كان المبلغ المستحق سداده الى صـاحب العمـل مـن قبـل المقـاول بعملـة محـددة تتجـاوز
المبلغ المسـتحق دفعـه مـن صـاحب العمـل الـى المقـاول بتلـك العملـة  ،فإنـه يجـوز لصـاحب
العمل ان يخصم رصيد هذا المبلغ من المبالغ التي استحقت للمقاول بعمالت اخرى  ،و

هـ -اذا لم يتم تحديد اسعار تبديل العمالت فـي ملحـق عـرض المناقصـة  ،فتعتمـد اسـعار تبـديل
العمالت التي كانت سائدة في موعد التاريخ الساسي كما قررها البنك المركزي في الدولة .
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الفصل الخامس عشر

انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER
()1/15
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" "Notice to Correct

اإلشعار بالتصويب :

اذا اخفق المقاول فـي تنفيـذ أي التـزام بموجـب العقـد  ،يقـوم المهنـدس بارسـال اشـعار لـه طالبـاً

منه تدارك هذا الخفاق وعالجه خالل مدة معقولة محددة .

()2/15

انهاء العقد من قبل صاحب العمل :

" "Termination by Employer

يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالت التالية :

إلشـعار
أ -اذا اخفق المقاول في تقـديم ضـمان الداء بموجـب المـادة ( )2/4او فـي السـتجابة
ٍ
بالتصويب كما ورد في المادة ( ، )1/15أو
ـوح نيتــه فــي عــدم الســتمرار فــي
ب -اذا تخلــى المقــاول عــن تنفيــذ الشــغال  ،او اذا بـ ّـين بوضـ ٍ
تنفيذ التزاماته بموجب العقد  ،او
ج -ان المقاول قد اخفق بدون عذر معقول في :

 -1مواصلة العمل وفقاً لحكام " الفصل الثامن "  ،او

 -2التقيــد بـــأي إشـــعار صـــادر بموجـــب أي مــن المـــادة ( )5/7المتعلقـــة بـــالرفض  ،او المـــادة
( )6/7المتعلقة باعمال الصالحات  ،خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه لالشعار  ،او
د -إذا قام المقاول بتلزيم الشغال بكاملها لمقاول فرعي ،او بالتنـازل عـن العقـد دون الحصـول
على الموافقة المطلوبة  ،او

هـ -أن المقاول قد أصبح مفلساً او معسراً ،او تعرض لتصـفية موجوداتـه ،او صـدر امـر اداري
ضده او اجرى تسـوية مـع دائنيـه ،أو وافـق علـى السـتمرار فـي العمـل تحـت اشـراف حـارس
مصف او مدير لمصلحة دائنيـه ،او انـه حـدثت ايـة واقعـة لهـا نفـس التـأثير ألي
قضائي او
ٍ
من هذه الفعال أو الحوادث ( بموجب القوانين الواجبة التطبيق )  ،او

و -ان المقــاول قــدم او عــرض علــى أي شــخص ( بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة ) رشــوة او
هدية او منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل :

 -1ان يعمل او يمتنع عن عمل أي إجراء يتعلق بالعقد  ،او

 -2ان يظهــــر او يمتنــــع عــــن اظهــــار محابــــاة او عــــدم محابــــاة ألي شــــخص لــــه عالقــــة
بالعقـــــد ،او اذا قـــــام أي مـــــن مســـــتخدميه وكالئـــــه او مقاوليـــــه الفــــرعيين باعطـــــاء او
الوعـــــد باعطـــــاء أي رشوة(بشـــــكل مباشـــــر او غيـــــر مباشـــــر) لي شـــــخص كحـــــافز او

مكافـــــأة حســـــبما هـــــو موصـــــوف فـــــي الفقـــــرة " و" ،ال ان تقـــــديم المقـــــاول ايـــــة حــــوافز

ومكاف ت قانونية لفراده ل يستوجب انهاء العقد .

ففي أي من هذه الحالت او الظروف  ،يجوز لصاحب العمل  ،بعد اشعار المقاول خطياً

لمدة ( )14يوماً  ،ان ينهي العقد ويقصي المقاول من الموقع  ،ال انه يمكن لصاحبالعمل

باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) او (و) اعاله .

71

ان اختيار صاحب العمل لنهاء العقد يجب ان ليجحف بأية حقوق اخرى قد تتحقق له بموجب
العقد  ،او لغير ذلك من السباب.

يتعــين علــى المقــاول فــي مثــل هــذه الحالــة ان يغــادر الموقــع ويقــوم بتســليم المهنــدس الل ـوازم

المطلوبة وجميع " وثائق المقاول"  ،وأية وثائق تصميم اعـدها المقـاول او تـم اعـدادها لصـالحه

 .ومع ذلك  ،فانه يتعين علـى المقـاول ان يبـذل قصـارى جهـده لينفـذ فـوراً ايـة تعليمـات معقولـة
مشمولة في الشعار الذي ارسله صاحب العمل  ،وذلك فيما يتعلق بـ :

 -1التنازل عن أي مقاولة فر ية  ،و

 -2حماية الحياة او الممتلكات او سالمة الشغال .

بعد النهاء  ،يحق لصاحب العمل ،ان يكمل الشـغال ،و  /او ان يسـتخدم أي اشـخاص رخـرين

لكمالها ,ويجوز عندئ ٍذ لصـاحب العمـل وهـؤلء الشـخاص الخـرين ان يسـتخدموا أيـاً مـن لـوازم
المقــاول ووثــائق المقــاول  ،ووثــائق التصــاميم الخــرى التــي اعــدها المقــاول ،او تلــك التــي تــم
اعدادها لصالحه .

يتعين على صاحب العمل عندئذ  ،ان يرسل اشعاراً بأن معدات المقاول والشغال المؤقتة سـوف
يتم الفراج عنها الى المقاول في الموقع او بجواره  ،وعلى المقـاول ان يقـوم فـو ارً بإزالتهـا علـى
مسؤوليته وحسابه  .ال انه اذا تبين بأن المقاول لم يقـم لتاريخـه بتسـديد أي اسـتحقاقات عليـه

الى صاحب العمل  ،فانه يمكن لصاحب العمـل ان يبيـع تلـك اللـوازم لتحصـيل اسـتحقاقاته  ،واذا
تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول .

()3/15

التقييم بتاريخ انهاء العقد :

" "Evaluation at the Date of Termination

على المهندس – وبأسرع ما يمكن عملياً – بعد ان يكون الشعار بانهاء العقـد قـد اصـبح نافـذاً

بموجــب المــادة ( ، )2/15ان يقــوم عم ـالً باحكــام المــادة ( )5/3بالتفــاق علــى قيمــة الشــغال
واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الشغال المنفـذة بموجـب العقـد
او اجراء تقديراته بشأنها .

()4/15

الدفع بعد انهاء العقد :

" "Payment after Termination

لصاحب العمل  ،بعد ان يكون اإلشعار بإنهاء العقـد قـد اصـبح نافـذاً بموجـب المـادة (، )2/15
ان يقوم بالتالي :

أ -ان يباشر باتخاذ الجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لحكام المادة ( ، )5/2و /أو

ب -ان يمسك عـن الـدفع الـى المقـاول الـى حـين التحقـق مـن تكـاليف تنفيـذ الشـغال وانجازهـا
واصالح اية عيوب فيها  ،وتحديد تعويضات التـأخير المتحققـة علـى المقـاول ( إن وجـدت )

 ،واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل  ،و /أو

ج -ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر واضرار تكبدها صاحب العمل وايـة تكـاليف
اضافية تم صرفها لغـرض إنجـاز الشـغال  ،وذلـك بعـد احتسـاب ايـة مبـالغ تسـتحق للمقـاول
مقابــل انهــاء العقــد بموجــب المــادة ( , )3/15وبعــد اســترداد مثــل هــذه الخســائر والض ـرار

()5/15

والتكاليف الضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول .

حق صاحب العمل في انهاء العقد :
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”"Employer`s Entitlement to Termination

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته  ،بحيث يصدر اشـعا ارً بـذلك

الى المقاول  ،ويعتبر النهاء نافذاً بعد مرور ( )28يوماً من بعد تاريخ تسـلم المقـاول لالشـعار

المذكور  ،او من تاريخ اعادة ضمان الداء اليه من قبل صاحب العمل  ،ايهما لحق  ،ال انـه
ل يحق لصاحب العمـل ان ينهـي العقـد بموجـب هـذه " المـادة " ليقـوم بتنفيـذ الشـغال بنفسـه او

للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول رخر .

بعـد هــذا النهــاء  ،يتعــين علــى المقــاول التوقــف عــن العمــل وإزالــة معداتــه وفقـاً لحكــام المــادة
( ، )3/16ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة (. )6/19
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الفصل السادس عشر

تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONRTACTOR
()1/16

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق المقاول في تعليق العمل :

" "Contractor's Entitlement to Suspend Work

اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكـام المـادة ( ، )6/14او لـم
ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبـات الماليـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة ( ، )4/2او

لـم يتقيـد بمواعيـد الـدفعات المسـتحقة للمقـاول عمـالً باحكـام المـادة ( ، )7/14فإنـه يجـوز للمقــاول
بعد توجيه اشعار بمهلة ل تقل عن ( )21يوماً الى صاحب العمل  ،ان يعلق العمـل ( أو ان يبطـئ

عملية التنفيذ  ،ما لم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع  ،اواثباتاً معقولً بشأن الترتيبـات الماليـة ،
او يتم الدفع له ( حسب واقع الحال ) وحسبما هو وارد في الشعار .

ان اجــراء المقــاول هــذا ،ل يجحــف بحقــه فــي اســتيفاء نفقــات التمويــل التــي قــد تتحقــق لــه بموجــب
احكام المادة ( )8/14ول بحقه في انهاء العقد عمالً باحكام المادة (. )2/16
اذا تسلم المقاول لحقاً لشعاره شهادة الدفع او دليل الترتيبات المالية او الدفعة المسـتحقة لـه قبـل

قيامــه بتوجيــه اشــعار النهــاء  ،فانــه يتعــين عليــه ان يســتأنف العمــل المعتــاد وبأســرع وقــت ممكــن
عملياً .

أما اذا تكبد المقاول تأخراً في مدة النجـاز و /أو كلفـة مـا نتيجـة لتعليـق العمـل ( او ابطـاء عمليـة

التنفيــذ ) بموجــب احكــام هــذه " المــادة "  ،فعليــه ان يرســل اشــعاراً الــى المهنــدس بــالمر  ،لتقــدير
استحقاقاته بشأنها  ،مع مراعاة احكام المادة ( )1/20بخصوص :

أ -تمديــد مــدة النجــاز بســبب ذلــك التــأخير  ،اذا كــان النجــاز قــد تــأخر او ســوف يتــأخر  ،وذلــك
بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفة كهذه مع ربح معقول  ،لضافتهما الى قيمة العقد .
وبعــد تســلم المهنــدس لمثــل هــذا الشــعار  ،يتعــين عليــه المضــي بــالجراءات بموجــب احكــام المــادة

()2/16

( )5/3لالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه المور .

انهاء العقد من قبل المقاول :

يحق للمقاول انهاء العقد في الحالت التالية :

" "Termination by Contractor

أ -اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقولً خالل ( )42يوماً من تاريخ ارساله الشعار الى صاحب العمـل
بموجــب المــادة ( )1/16بخصــوص اخفــاق صــاحب العمــل فــي اللت ـزام بعمــل الترتيبــات الماليــة
حسب احكام المادة ( ، )4/2او

ب -اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خالل ( )56يوماً مـن تـاريخ تسـلمه لكشـف
تلك الدفعة مع البيانات المدعمة  ،او

ج -اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجـب شـهادة دفـع مرحليـة خـالل ( )42يومـاً
من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجـب احكـام المـادة ()7/14
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( باســـتثناء الخصـــميات التـــي يتحقـــق اقتطاعهـــا بخصـــوص مطالبـــات صـــاحب العمـــل بموجـــب
المادة (  ، )5/2او

د -اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد  ،او

هـــ -اذا أخــل صــاحب العمــل فــي اللت ـزام باحكــام المــادة ( )6/1المتعلقــة باتفاقيــة العقــد او بالمــادة
( )7/1المتعلقة بالتنازل  ،او

و -اذا حدث تعليق مطول للعمل  ،ممـا يـؤثر علـى تنفيـذ الشـغال بكاملهـا  ،حسـبما هـو منصـوص
عليه في المادة ( ، )11/8او

ز -اذا تبــين بــأن صــاحب العمــل قــد اصــبح مفلس ـاً او وقــع تحــت التصــفية  ،او فقــد الســيولة  ،او
صدر امر اداري ضده  ،او انه قد اجرى تسوية ماليـة مـع دائنيـه  ،أو قـد حـدثت أيـة واقعـة لهـا
نفس التأثير ألي من هذه الفعال او الحداث( بموجب القوانين الواجبة التطبيق )،

ففي أي من هذه الحداث او الظروف  ،يمكن للمقاول بعد إشعار صاحب العمل خطياً بمهلة ()14

يوم ـاً  ،ان ينهــي العقــد  ،ال انــه يمكــن للمقــاول بإشــعار ان ينهــي العقــد ف ـوراً اذا حصــلت أي مــن
الحالتين (و) او (ز) اعاله .

إن اختيار المقاول لنهاء العقد يجـب ان ل يجحـف بأيـة حقـوق اخـرى تتحقـق لـه بموجـب العقـد او
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لغير ذلك من السباب .

التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :

""Cessation of Work and Removal of Contractor`s Equipment

بعد ان يصبح أي من الشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجـب احكـام المـادة

( ، )5/15او بانهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة ( ، )2/16او بال نهـاء الختيـاري

المترّتب على حصول قوة قاهرة بموجـب احكـام المـادة ( ، )6/19نافـذاً  ،فإنـه يتعـين علـى المقـاول
ان يباشر على الفور بما يلي :

أ -التوقف عن تنفيذ أي عمـل  ،ال اذا كـان تنفيـذ مثـل هـذا العمـل قـد صـدرت تعليمـات بشـأنه مـن
قبل المهندس لغرض حماية الشخاص او الممتلكات او لسالمة الشغال  ،و

ب -ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات والمواد والشغال الخرى التي تم الدفع مقابلها  ،و

ج -ان يزيل كل اللـوازم الخـرى مـن الموقـع  ،باسـتثناء مـا يلـزم منهـا لمـور السـالمة  ,وان يغـادر
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الموقع.

" "Payment on Termination

الدفع عند انهاء العقد :

يتعين على صاحب العمل  ،بعد ان يكون الشعار الصادر بانهاء العقد بموجـب المـادة ( )2/16قـد
اصبح نافذاً  ،ان يقوم بالتالي :

أ -اعادة ضمان الداء الى المقاول  ،و

ب -ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة ( ، )6/19و

ج -ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائـت او أي ضـرر او خسـارة اخـرى تكبـدها المقـاول نتيجـة لهـذا
النهاء.

الفصل السابع عشر
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المخاطر والمسؤولية
RISKS AND RESPONSIBILITY
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعويضــات "Indemnities ":

يتعين على المقـاول ان يعـوض ويحمـي مـن الضـرر كـال مـن صـاحب العمـل وافـراده ووكالئهـم

ضد جميع المطالبات والضرار وال باء والنفقات (بما فيهـا الجـور والنفقـات القانونيـة) وذلـك

فيما يتعلق بالتالي-:

أ -الصابات الجسدية او المرض او العتالل او الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كـان
اذا كانــت ناجمـــة عـــن او اثنــاء او بســـبب تصـــاميم المقــاول ( ان وجـــدت) او عـــن تنفيـــذ

ـزوة الــى الهمــال او الفعــل
الشــغال وانجازهــا واصــالح ايــة عيــوب فيهــا  ،مــا لــم تكــن معـ ّ
نقض للعقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم  ،و
المتعمد او
ٍ

ب -الضرر او الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصـية ( فيمـا عـدا الشـغال
)  ،وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة :

 -1ناجمــاً عـــن او اثنـــاء او بســـبب تصـــاميم المقـــاول ( ان وجـــدت ) أو عـــن تنفيـــذ وانجـــاز
الشغال واصالح اية عيوب فيها  ،و

متعمد او نقض للعقـد مـن قبـل المقـاول او أفـراده او أي مـن
 -2يعزى الى أي اهمال او فعل
ّ
وكالئهم او أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة .
كمــا يتعــين علــى صــاحب العمــل ان يعــوض ويحمــي المقــاول ومســتخدميه ووكالئهــم ضــد ايــة
مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات ( بما فيها الجور والنفقـات القانونيـة ) بخصـوص مـا

يلي :

( )1الصــابات الجســدية او المــرض او العــتالل او الوفــاة التــي تعــزى الــى الهمــال او الفعــل
المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او أي من وكالئهم  ،و

( )2اية امور اخرى تكـون المسـؤولية عنهـا مسـتثناة مـن التغطيـة التأمينيـة المنـوه عنهـا فـي
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الفقرات( د )3 ،2 ، 1-من المادة (. )3/18

اعتناء المقاول بالشغال :

" "Contractor's Care of the Works

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة
وحتى صدور " شهادة تسلم الشغال" ( او تعتبر وكأنها قد صدرت ) بموجب المادة (،)1/10
عندما تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل  ،وينطبق هذا المفهوم على أي قسم او جزء

من الشغال تم اصدار" شهادة تسلم لالشغال "( او اعتبارها وكأنها قد صدرت ) بخصوصه.

بعــــد ان تنتقــــل المســــؤولية الــــى صــــاحب العمــــل وفقـــاً لــــذلك ،يظــــل المقــــاول مســــؤولً عــــن
ـق بالتــــاريخ المحــــدد فــــي " شــــهادة تســــلم الشــــغال” الــــى ان يــــتم
العنايــــة بــــأي عمــــل متبـــ ٍ
اســــتكماله .اذا لحــــق بالشــــغال او اللـــوازم او وثــــائق المقــــاول أي ضــــرر او خســــارة خــــال ل
فتـــرة مســـؤولية المقـــاول عـــن العنايـــة بهـــا ،لي ســـبب مـــن الســـباب ( باســـتثناء المخـــاطر

المبينــــة فــــي المــــادة ( )3/17لحقـــاً(  ،فــــإن المقــــاول يكــــون مســــؤولً عــــن أي ضــــرر أو
خســـارة ,قــــد تنـــتب عــــن أي فعـــل أو أفعــــال قـــام بهــــا المقـــاول بعــــد صـــدور شــــهادة تســــلم
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الشـــغال ,كمـــا يكـــون المقـــاول مســـؤولً كـــذلك عـــن أيـــة اضـ ـرار او خســـائر قـــد تحصـــل بعـــد
إصـــدار شـــهادة تســـلم الشـــغال ,ولكنهـــا ناشـــئة عـــن حـــدث ســـابق كـــان المقـــاول مســـؤولً
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عنه.

مخاطر صاحب العمل "Employer`s Risks":

ان المخاطر المشار اليها في المادة (  )4/17لحقاً هي :
أ -الحــرب او العمــال العدائيــة ( س ـواء اعلنــت الحــرب او لــم تعلــن ) او الغــزو  ،او افعــال
العداء الجانب.

التم ـرد او اعمــال الرهــاب او الثــورة او العصــيان او الســتيالء علــى الحكــم بــالقوة  ،او
بّ -
الحرب الهلية في الدولة ،
ج -الضـــطرابات او المشـــاوبات او حركـــات الخـــالل بالنظـــام داخـــل الدولـــة ممـ ـا يقـــوم بهـــا
اشخاص ليسوا من أفراد المقاول او مستخدمي مقاوليه الفرعيين ،

د -العتدة الحربية او المواد المتفجرة او الشعاعات اليونية او التلـوث بالشـعاعات النوويـة
داخـل الدولــة  ،باســتثناء مـا هــو نــاتب عـن اســتخدام المقــاول مثـل هــذه العتــدة او المـواد
المتفجرة او الشعاعات.

هـ -موجات الضغط الناتجة عن الطـائرات ووسـائل النقـل الجويـة المندفعـة بسـرعة الصـوت أو
بسرعة تفوق سرعة الصوت،

و -اســتخدام صــاحب العمــل او إشــغاله لي جــزء مــن الشــغال الدائمــة  ،باســتثناء مــا هــو
منصوص عليه في العقد ،

ز -تصميم أي جزء من الشـغال تـم اعـداده مـن قبـل أفـراد صـاحب العمـل او مـن قبـل رخـرين
يعتبر صاحب العمل مسؤولً عنهم  ،و
ح -أي عمليــة لقــوى الطبيعــة ممــا يعتبــر ام ـراً غيــر منظ ـور  ،والتــي لــم يكــن بوســع مقــاول

()4/17

متمرس توقعها بصورة معقولة واتخاذ الجراءات الوقائية الكافية ضدها .

تبعات مخاطر صاحب العمل :

""Consequences of Employer`s Risks

اذا (والــى المــدى الــذي) نــتب عــن أي مــن المخــاطر المدرجــة فــي المــادة ( )3/17اعــاله أي

خسـارة او ضـرر لالشـغال او اللـوازم او وثـائق المقـاول  ،فإنـه يتعـين علـى المقـاول ان يشــعر
المهنــدس بــذلك فــوراً وان يقــوم باصــالح الضــرر او الخســارة الناتجــة الــى المــدى الــذي يطلبــه
المهندس .

واذا تكبد المقاول تأخرا فـي التنفيـذ و /او كلفـة مـا بسـبب اصـالح تلـك الضـرار او الخسـائر ،

فإنـه يتعـين عليـه ارسـال اشـعار رخـر الـى المهنـدس لتقـدير اسـتحقاقاته بشـأنها  ،مـع مراعــاة
احكام المادة ( ) 1/20بخصوص:

أ -تمديد مدة النجاز لقاء ذلـك التـأخير  ،اذا كـان النجـاز قـد تـأخر او سـوف يتـأخر  ،وذلـك
بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب -أي كلفـــة كهـــذه  ،لضـــافتها الـــى قيمـــة العقـــد  ،مـــع احتســـاب ربـــح معقـــول للحـــالتين
( و  ،ز) الواردتين في المادة ( )3/17اعاله .
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يتعين على المهندس  ،بعد تسلمه لالشـعار الالحـق ان يتصـرف وفقـاً للمـادة ( )5/3بالتفـاق

عليها او اجراء التقديرات بشأن هذه المور .

()5/17

حقوق الملكية الفكرية والصنا ية:

""Intellectual and Industrial Property Rights

يعني مصطلح " التعدي" في هذه " المادة "  :أي تعد ( او زعم بالتعدي ) على أية حقوق من

حيـــث بـــراءة الختـ ـراع او التصـــاميم المســـجلة او حقـــوق التـــأليف او العالمـــات او الســـماء

التجاريــة او السـرار التجاريــة او غيرهــا مــن حقــوق الملكيــات الفكريــة او الصــنا ية المتعلقــة
بالشـــغال  ،كمـــا يعنـــي مصـــطلح " مطالبـــة " ايـــة مطالبـــة ( او اجــراءات للمطالبـــة ) بادعـــاء

تعد ما .
حصول ٍ

اذا لم يقم أي فريق بأرسال اشعار الى الفريق الخـر حـول ايـة مطالبـة خـالل ( )28يومـاً مـن
تاريخ تسلم مطالبة ما  ،اعتبر الفريق الول ( في هذه الفقرة ) متنازلً عن حقه في التعويض
بموجب احكام هذه " المادة " .
يتعــين علــى صــاحب العمــل ان يعــوض المقــاول ويحميــه مــن أي ادعــاء بالتعــدي  ،اذا كــان

الدعاء :

أ -قد حصل كنتيجة لمتثال المقاول لحكام العقد  ،مما لم يكن بإمكانه تجنبه  ،او

ب -ناتجاً عن استخدام صاحب العمل لية اشغال :

( )1لغرض غير المقصود منها  ،او مما يمكن استنتاجه من العقد  ،بصورة معقولة  ،او
( )2متصالً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده  ،ال اذا كان هذا الستخدام معروفاً للمقاول قبل
موعد " التاريخ الساسي " او انه منصوص عليه في العقد .
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبـة اخـرى قـد تنشـأ عـن او

تكون متعلقة:

 -1بتصنيع او استخدام او بيع او استيراد اي من اللوازم  ،او
 -2أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولً عنه .
اذا اســـتحق لي فريـــق تعـــويض بموجـــب احكـــام هـــذه " المـــادة "  ،فإنـــه يتعـــين علـــى الفريـــق
المعـــوض( ان يقـــوم علـــى حســـابه ) بالتفـــاوض لتســـوية الدعـــاء وأيـــة اجــراءات قضـــائية او
بنـاء علـى طلـب
تحكيمية قد تـنجم عنهـا  .وعلـى الفريـق الخـر ان يسـاعد فـي تفنيـد الدعـاء ً
الفريـق المعــوض وحسـابه  .كمــا يتعـين علــى الفريـق الخــر وافـراده ان يمتنعـوا عـن تقــديم أي

اقـرار يمكــن ان يكــون مجحف ـاً بحــق الفريــق المعــوض  ،ال اذا كــان هــذا الفريــق المعــوض قــد
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بناء على طلب من قبل الفريق الخر .
اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم ً

محدودية المسؤولية "Limitation of Liability " :

ل يعتبر أي فريق مسؤولً تجاه الفريق الخر ازاء فقدان استخدام أي مـن الشـغال  ،او فـوات
ضـرر او خسـارة
ربح عـن أي عقـد  ،او فقـدان الفرصـة للحصـول علـى عقـود اخـرى  ،او لي
ٍ
غيـر مباشــرة او بالتتــابع ممــا قــد يلحــق بــالفريق الخــر بســبب العقــد  ،باســتثناء مــا تــم الــنص
عليــه مــن تعويضـــات بموجــب المــادة ( )4/16المتعلقـــة بالــدفع عنــد انهـــاء العقــد  ،والمـــادة

( )1/17المتعلقة بالتعويضات .
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إن المســؤولية الكليــة التــي يتحملهــا المقــاول تجــاه صــاحب العمــل بموجــب العقــد او فيمــا هــو
متصل به  ،يجب ان ل تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة او " قيمة العقـد المقبولـة"

( إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة ) وذلك فيما عدا :
■ التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة (، )19/4

■ معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه  ،بموجب المادة (، )20/4
■ التعويضات  ،بموجب المادة (، )1 /17

■ حقوق الملكية الفكرية والصنا ية  ،بموجب المادة (، )5/17

المخــل فــي أي مــن حــالت الغــص او
تحــد احكــام هــذه " المــادة " مــن مســؤولية الفريــق
ول ّ
ّ
التقصير المتعمد او سوء التصرف بال مبالة من قبله .
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الفصل الثامن عشر
التأمين
INSURANCE

()1/18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتطلبات العامة للتأمينات :

" "General Requirements for Insurances

يعني مصطلح " الفريق ّا
المؤمن " فـي " هـذا الفصـل " – لكـل نـوع مـن التأمينـات  ،ذلـك الفريـق
المسؤول عن استصدار وادامة التأمين المنصوص عليه من أي من " مواد " هذا الفصل .

المـؤمن " فإنــه يتعـين عليـه ان يقـوم بالتـأمين لـدى جهــات
حيثمـا يكـون المقـاول هـو " الفريـق ّ
تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لـدى صـاحب العمـل  ،وبحيـث تكـون هـذه الشـروط متوائمـة مـع
أي شروط يتفق عليها الفريقان قبل تاريخ " كتاب القبول "  ،اذ ان هذه الشروط المتفق عليها
لها الولوية على ما يرد في هذا " الفصل " من احكام .

ـؤمن " فإنــه يتعــين ان يــتم التــأمين لــدى جهــات
حيثمــا يكــون صــاحب العمــل هــو " الفريــق المـ ّ
تأمينية وبشروط متوائمة مع التفاصيل المرفقة بالشروط الخاصة .
اذا كان مطلوباً في وثيقـة التـأمين تقـديم تعـويض لتـأمين مشـترك ( أي للفـريقين مجتمعـين ) ،

مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قـد تـم استصـدار
فإنه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل فريق َ
وثيقة منفردة له  .اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات " لمشتركين اضـافيين" أي

المؤمن لهما بموجب احكام هذا " الفصل " ،فإنه يتعين :
لشخاص رخرين غير الفريقين َ
 -1ان ينــوب المقــاول عــن هــؤلء المش ـتركين الضــافيين  ،فيمــا عــدا افـراد صــاحب العمــل اذ
يعتبر صاحب العمل نائباً عنهم  ،و
 -2ل يعتبر هؤلء المشتركون الضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينيـة
او ان يكون لهم أي تعامل مباشر مع تلك الجهة التأمينية  ،و

مؤمن ان يطلب من جميع هؤلء المشـتركين الضـافيين اللتـزام بالشـروط الـواردة
 -3للفريق ال ّ
في وثيقة التأمين .
كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ،ان يتم دفع تعويضاتها بالعمالت

المطلوبة لجبر الخسارة او الضرر ،وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض

جبر الخسارة او الضرر.

المؤمن " ذي العالقة ان يقـدم الـى الفريـق الخـر ،خـالل الفتـرات المحـددة
يتعين على " الفريق
ّ
في ملحق عرض المناقصة ( والتي يتم احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة ) ما يلي :
أ -اثباتاً بإنه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذا " الفصل " و

ب-نسخاً من وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الشغال ومعدات المقاول بموجب المادة ()2/18
والتأمين ضد اصابة الشخاص وضد تضرر الممتلكات بموجب المادة (. )3/18

المؤمن " عند سداد كل قسط  ،ان يقدم نسخاً عن ايصالت السداد
كما يتعين على " الفريق
ّ
الى الفريق الخر  ،وعندما يتم تقديم الوثائق او ايصالت السداد الى الفريق الخر  ،فانه
يتعين اعالم المهندس بذلك.
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يتعين عل كل فريق ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين  .كما يتعين على "
الفريق المؤمن " ان يعلم الجهة التأمينية عن أية تغييرات تحصل في الشغال وان يتأكد من

ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكام هذا " الفصل " .

ل يحق لي فريق ان يجري اي تعديل جوهري على شروط أي من وثائق التأمين بدون

الحصول على موافقة مسبقة من الفريق الخر  .واذا قامت جهة تأمينية بإجراء ( او حاولت

اجراء ) أي تعديل عل ى شروط التأمين  ،فإنه يتعين على الفريق الذي اشعرته تلك الجهة

التأمينية بامر التعديل اولً ان يعلم الفريق الخر فوراً بالمر .
اذا تخلف " الفريق
المؤمن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة منه وفقاً
ّ

لشروط العقد  ،او اخفق في أن يقدم دليالً مقنعاً ونسخاً من الوثائق وفقاً لمتطلبات هذه "
المادة " ،فانه يحق للفريق الخر( باختياره وبدون اجحاف بأي من حقوقه او تعويضاته ) ان
يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبـة  ،وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط  ،وعلى

الفريق
المؤمن ان يسدد قيمة هذه القساط الى الفريق الخر  ،ويتم تعديل قيمة العقد وفقاً
ّ
لذلك .

()2/18

ان أي حكم من احكام هذا " الفصل " ل يشكل تحديداً على أي من واجبات او التزامات او
مسؤوليات المقاول و /او صاحب العمل بموجب الشروط الخرى في العقد .ان أياً من المبالغ
التي لم يتم التأمين عليها أو لم يتم تحصيلها من الجهات التأمينية كل حسب ما هو مطلوب
منه وفقاً لهذه الواجب ات او اللتزامات او المسؤوليات  ،باستثناء الحالة التي يخفق فيها "
الفريق المؤمن " باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن استصدارها  ،وتكون مطلوبة بموجب
احكام العقد  ،ولم يوافق الفريق الخر على إلغائها  ،ولم يقم هو الخر بابرام تأمينات لتغطية
هذا الخالل  ،فإن أي مبالغ كان يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار تلك الوثيقة ،
يتحملها " الفريق المؤمن" .
ان الدفعات التي يتعين على أي فريق دفعها الى الفريق الخر ،تكون خاضعة لحكام المادة
( )5/2المتعلقة بمطالبات صاحب العمل او المادة ( )1/20المتعلقة بمطالبات المقاول ،
حسبما ينطبق .

التأمين على الشغال ومعدات المقاول :

" "Insurance for Works and Contractor`s Equipment

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على الشغال والتجهيزات والمواد ووثائق المقاول

بمبلغ يعادل قيمتها الستبدالية الكاملة مضافاً اليها كلفة الهدم ونقل النقاض والجور
المهنية والربح .يجب ان يسري هذا التأمين اعتباراً من التاريخ المطلوب به تقديم الثبات
بموجب الفقرة (-1/18أ ) وحتى تاريخ اصدار شهادة تسلم الشغال " .

كما يتعين على " الفريق المؤمن " ان يحافظ على ادامة الغطاء التأميني الى تاريخ اصـدار "
شهادة الداء " ضد أي خسارة او ضرر قد يتسبب بها المقاول خالل قيامه بأية عمليات

أخرى بما فيها اصالح العيوب عمالً باحكام " الفصل الحادي عشر "
يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ل يقل عن كامل قيمتها
الستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى الموقع  ،مع مراعاة ان يكون هذا التأمين نافذاً

لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول .

وما لم يكن قد نص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فانه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة
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للتأمينات المقصودة بهذه " المادة " :

أ -ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق مؤ اّمن " .
ب -ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين  ،واللذان يستحقان مجتمعين الحصول على
مبالغ التأمين من الجهات التأمينية  ،ويتم من ثم حفظها او التصرف بها بين الفريقين
لغرض جبر الضرر أو الخسارة فقط  ،و
ج -ان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر أو خسارة ناتجة عن أية حالة لم ترد ضمن مخاطر
صاحب العمل المدونة في المادة ( ، )3/17و
د -وان تكون مغطية ايضاً لكل ضرر او خسارة قد تلحق بأي جزء من الشغال وتعزى الى
ضرر او خسارة
قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء رخر من الشغال  ،ولكل
ٍ
متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (-3/17ج ،ز،ح) من مخاطر صاحب العمل  ،فيما
عدا حالت المخاطر التي ل يمكن التأمين عليها بشروط تجارية معقولة  ،مع مبلغ خصم
لكل حادث بما ل يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة  ( ،واذا لم يتم تحديد
مبلغ ما فيه  ،فإن هذه الفقرة (د) ل تنطبق ) ،
هـ -ومع ذلك يجوز استثناء التأمين على الضرر او الخسارة او الستبدال لما يلي :

 -1أي جزء من الشغال يكون في حالة معيبة بسبب أي عيب في التصميم او المواد او
المصنعية (إل انه يجب المحافظة على غطاء تأميني ألية اجزاء أخرى لحق بها ضرر

ناتب عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن السباب المبينة في البند ()2
لحقاً )  ،و

 -2أي جزء من الشغال لحق به الضرر أو الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من
الشغا ل  ،اذا كان هذا الجزء الخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد
او المصنعية  ،و

 -3أي جزء من الشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل  ،باستثناء المدى الذي
يكون معه المقاول مسؤولً عن جبر الضرر او الخسارة  ،و
 -4اللوازم عندما ل تكون موجودة في الدولة  ،مع مراعاة احكام المادة ( )5/14فيما
يخص التجهيزات والمواد المقصود استخدامها في الشغال .

اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من" التاريخ الساسي"– بأن الغطاء التأميني الموصوف في
الفقرة (د) اعاله لم يعد متوفراً على اسس تجارية معقولة ،فإنه يتعين على المقاول" كفريق

مؤمن" ان يرسل اشعا اًر الى صاحب العمل بشأن الموضوع ،مرفقاً به التفاصيل المؤيدة,
ويكون صاحب العمل عندئذ :

مساو
 -1مستحقاً – مع مراعاة احكام المادة ( – )5/2للحصول على مبلغ من المقاول
ٍ
لهذه التغطية التأمينية التجارية المعقولة التي يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك
التغطية  ،و

 -2يعتبر صاحب العمل ،ما لم يحصل على التغطية التأمينية على أسس تجارية معقولة،
انه قد صادق على الغائها من التأمين بموجب احكام المادة (. )1/18

()3/18

التأمين ضد اصابة الشخاص وضد الضرار بالممتلكات :

82

"Insurance against Injury to Persons and Damage to

" Property

يتعين على " الفريق المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الفريقين بسبب أي وفاة او

اصابة جسدية او أي خسارة او ضرر يمكن ان يلحق بأي ممتلكات مادية ( باستثناء الشغال
ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام المادة (  )2/18أو بأي اشخاص مؤمنين بموجب

احكام المادة ( ، ) )4/18وذلك لما يمكن ان ينتب عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول
قبل صدور" شهادة الداء ".

يج ب ان ل تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في ملحق عرض المناقصة،
دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد الحوادث(،واذا لم يذكر أي مبلغ بهذا الخصوص في
ملحق عرض المناقصة فإن احكام هذه المادة ل تطبق ) .

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة  ،فإنه يتعين مراعاة ما يلي بالنسبة للتأمينات

الواردة في هذه " المادة " :

مؤمن "  ،و
أ -ان يتم استصدارها وادامتها من قبل المقاول " كفريق ّ
ب -ان يكون التأمين باسمي الفريقين مجتمعين  ،و

ج -ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي قد يلحق بممتلكات
صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد (،باستثناء الشياء المؤمن عليها

بموجب المادة ( ،) )2/18و

د -رغم ذلك فإنه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشأ معه عن :

 -1حق صاحب العمل في ان ينفذ الشغال الدائمة على او فوق او تحت او عبر أي ارض،
وان يقوم بإشغال هذه الرض لغراض الشغال الدائمة  ،و

 -2الضــــرر الــــذي يعتبـــــر نتيجــــة ل يمكـــــن تفاديهــــا للتزامــــات المقـــــاول بتنفيــــذ الشـــــغال
واصالح أية عيـوب فيها ،و

 -3أي حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في المادة ( ،)3/17ما لم يكن الغطاء

()4/18

التأميني لها متاحاً بشروط تجارية معقولة .

التأمين على مستخدمي المقاول:

""Insurance for Contractor`s Personnel

يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التأمين على المسؤولية ضد المطالبات

والضرار والخسائر والنفقات ( بما فيها الجور والنفقات القانونية ) التي قد تنتب عن اصابة
او مرض او اعتالل او وفاة أي شخص يستخدمه المقاول او أي من مستخدمي المقاول.

كما يجب شمول صاحب العمل والمهندس في التعويض بموجب وثيقة التأمين هذه  ،باستثناء

أن هذ ا التأمين يمكن ان ل يشمل أية خسائر او مطالبات الى المدى الذي نتب عن أي فعل
او اهمال من قبل صاحب العمل او افراده .

يجب ادامة هذا التأمين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلء الشخاص
مشتركين في تنفيذ الشغال  ،اما بالنسبة لمستخدمي أي مقاول فرعي  ،فإن بإمكان المقاول

الفرعي ان يقوم بتأمينهـم  ،ولكن يظل المقاول مسؤولً عن اللتزام بأحكام هذا " الفصل ".
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الفصل التاسع عشر
القوة القاهرة

FORCE MAJEURE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1/19

تعريف القوة القاهرة "Definition of Force Majeure ":
يعني مصطلح " القوة القاهرة " في هذا " الفصل " أي واقعة او ظرف استثنائي يتصف بـ :
أ -انه خارج عن سيطرة أي فريق  ،و

ب -انه لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد  ،و
ج -الذي لم يكن بوسع ذلك الفريق ان يتجنبه او يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه  ،و

د -انه ل يعزى بشكل جوهري الى الفريق الخر .

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل  ،ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الحداث او الظروف

الستثنائية التالية  ،طالما تحقق فيها الشروط المدرجة اعاله ( أ  ،ب  ،ج  ،د ) جميعها :

 -1الحرب او العمال العدائية ( سواء اعلنت الحرب او لم تعلن ) او الغزو  ،او افعال العداء
الجانب.

التمرد او اعمال الرهاب او الثورة او العصيان أو الستيالء على الحكم بالقوة او الحرب
ّ -2
الهلية.
 -3الضطرابات او المشاوبات او حركات الخالل بالنظام ،او الضرابات او الحصار من قبل
اشخاص من غير أفراد المقاول والمستخدمين الخرين لدى المقاول والمقاولين الفرعيين  ،و

 -4العتدة الحربية او المواد المتفجرة او الشعاعات اليونية  ،او التلوث بالشعاعات النووية ،
باستثناء ما يمكن ان يعزى الى استخدام المقاول لمثل هذه العتدة او المتفجرات او
الشعاعات  ،و
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 -5كوارث الطبيعة مثل الزلزل او العاصير او العواصف العاتية او النشاط البركاني .

الشعار عن القوة القاهرة "Notice of Force Majeure ":

اذا تعذر على احد الفريقين ( او كان سيتعذر عليه ) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول
قوة قاهرة ،فإنه يتعين عليه ان يرسل اشعاراً الى الفريق الخر يعلمه بالحدث او الظروف التي

تشكل ال قوة القاهرة  ،وان يحدد في هذا الشعار تلك اللتزامات التي اصبح ( أو سيصبح ) متعذراً

عليه أداؤها  .يتعين ان يصدر هذا الشعار خالل ( )14يوماً من التاريخ الذي اصبح فيه هذا
الفريق على دراية ( او يفترض فيه انه قد درى ) بالحدث او الظرف الذي شكل القوة القاهرة .
يعتبر الفريق الذي قام بارسال اإلشعار معذوراً من اداء اللتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول
القوة القاهرة المانعة له من ادائها .

وبالرغم من أي حكم رخر في هذا " الفصل "  ،يجب ان ل يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات
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فريق في ان يدفع الى الفريق اآلخر استحقاقاته بموجب العقد .
أي
ٍ

واجب التقليل من التأخر "Duty to Minimise Delay ":
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يتعين على كل فريق ان يبذل قصارى جهوده المعقولة  ،في كل الوقات  ،للتقليل من التأخر في
اداء التزاماته بموجب العقد  ،كنتيجة للقوة القاهرة وعلى أي فريق اشعار الفريق الخر عند توقف

()4/19

تأثره بالقوة القاهرة .

تبعات القوة القاهرة "Consequences of Force Majeure ":
اذا منــــع المقــــاول مــــن أداء أي مــــن التزاماتــــه بموجــــب العقــــد نتيجــــة لقــــوة قــــاهرة تــــم ارســــال

اشــــعار بشــــأنها عمــ ـالً بأحكــــام المــــادة ( ،)2/19وتكبــــد بســــببها تــــأخراً فــــي مــــدة التنفيــ ـذ و /او
كلفة ما ,يكون المقاول ،مع مراعاة احكام المادة ( ،)1/20مستحقاً لما يلي :
أ -تمديـــد مـــدة النجـــاز بســـبب هـــذا التـــأخير ،اذا كـــان النجـــاز قـــد تـــأخر او ســـوف يتـــأخر،
وذلك بموجب احكام المادة ( ، )4/8و

ب-أن تـــدفع لـــه هـــذه الكلفـــة ،اذا كـــان الحـــدث او الظـــرف مـــن النـــوع الموصـــوف فـــي أي مـــن
الفقـــــرات ( -1/19د )5,4,3,2,1/وفيمــــــا اذا حصــــــل أي مــــــن الحــــــداث فــــــي الفقـــــرات

( -1/19د ) 3،5,4 ،2 ,1/في الدولة.

يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الشعار ان يتصرف بموجب المادة ( )5/3لالتفاق عليها او

()5/19

اعداد تقديراته بشأنها .

القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي
”Force Majeure Affecting Sub Contractor
بالشغالالعفاء نتيج ًة لقوة
اذا كان أي مقاول فرعي مستحقاً بموجب أي عقد او اتفاقية متعلقة
ٍ

بناء على شروط اضافية او شروط اوسع من تلك المحددة في هذا " الفصل "  ،فان تلك
قاهرة ً
الحداث او الظروف الضافية او الوسع للقوة القاهرة ل تعفي المقاول في حالة عدم ادائه  ،ول

()6/19

تخولة أي اعفاء بموجب أحكام هذا " الفصل " .

إنهاء العقد اختيارياً  ،الدفع والخالء من مسؤولية الداء :
" "Optional Termination, Payment and Release
اذا تعذر الداء في تنفيذ كل الشغال بصورة جوهرية لمدة ( )84يوماً باستمرار بسبب القوة القاهرة

التي تم ارسال إشعار بشأنها بموجب المادة ( ، )2/19او لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر

من ( )140يوماً بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال اإلشعار بشأنها  ،فعندها يمكن لي
فريق ان يرسل الى الفريق الخر اشعاراً بإنهاء العقد  .وفي هذه الحالة  ،يصبح انهاء العقد نافذاً

بعد ( ) 7أيام من تاريخ ارسال الشعار  ،ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ الجراءات للتوقف
عن العمل وازالة معداته  ،عمالً باحكام المادة (. )3/16
عند انهاء العقد بهذه الصورة  ،يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الشغال التي تم
انجازها  ،واصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي :

أ -المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد  ،و

ب -كلفة التجهيزات والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تم تسلمها من قبل المقاول أو تلك التي
تعاقد على توريدها ،وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكاً لصاحب العمـل (
وضمـــن مسؤوليته) حال تسديده لثمانها  ،ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت

86

تصرف صاحب العمل ،و

ج -أي كلفــــة او مســــؤولية اخــــرى تكبــــدها المقــــاول فــــي تلــــك الظــــروف بشــــكل معقــــول نتيجــــة
توقعه لنجـاز الشغال ،و

د -كلفة ازالة الشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع  ،واعادتها الى مخازنه في بلده ( او
الى أي مكان رخر شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده )  ،و

هـ  -كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله الذين كان قد استخدمهم لتنفيذ الشغال بصورة

()7/19

متفرغة  ،وذلك عند انهاء هذا العقد .

الخالء من مسؤولية الداء بموجب القانون :

”"Release from Performance under the Law

بالرغم من أي حكم رخر في هذا "الفصل" ،اذا نشأ أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الفريقين (

بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصوراً بها ) ،وجعل وفاء أحد الفريقين او كليهما بالتزاماته
التعاقدية مستحيالً او مخالفاً للقانون ،أو يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاء
الفريقين من الستمرار في اداء أي التزام رخر بموجب العقد عندئذ ،وبعد اشعار من أي من

الفريقين الى الفريق الخر بذلك الظرف او الحدث:

أ -يعفى الفريقان من الستمرار في اداء أي التزام رخر  ،ولكن بدون الجحاف بحقوق أي منهما
بخصوص أي اخالل سابق بالعقد  ،و

ب -يكون المبلغ الذي يترتب على صاحب العمل ان يدفعه الى المقاول ،هو نفس ما يستحق
دفعه بموجب احكام المادة ( )6/19رنفاً  ،كما لو أن العقد قد تم انهاؤه بموجبها .
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الفصل العشـرون

المطالبات والخالفات والتحكيم
CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION
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مطالبات المقاول "Contractor`s Claims " :

اذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد في " مدة النجاز " و  /او اية دفعة
اضافية بموجب أي " مادة " من هذه الشروط  ،او لغير ذلك من السباب المتعلقة بالعقد  ،فإنه

تكون
يتعين عليه ان يرسل الى المهندس إشعاراً مبيناً فيه الحدث او الظرف الذي أدى الى ّ
المطالبة  .يتعين ارسال هذا الشعار في اقرب فرصة ممكنة عملياً  ،وذلك خالل مدة ل تتجاوز

( )28يوماً من تاريخ دراية المقاول او وجوب درايته بذلك الحدث او الظرف .

إذا اخفــــق المقــــاول فــــي ارســــال الشــــعار خــــالل فتــــرة الـــــ ( )28يومـــاً تلــــك  ،فإنــــه لــــن يــــتم
تمديــــد مــــدة النجــــاز  ،ولــــن يكــــون المقــــاول مســــتحقاً للحصــــول علــــى أي دفعــــة اضــــافية ،

وبـــذلك يعتبـــر صـــاحب العمـــل أنـــه قـــد اخليـــت مســـؤوليته فيمـــا يتعلـــق بتلـــك المطالبـــة  .وفيمـــا

عدا ذلك  ،فإنه ينبغي تطبيق الحكام التاليـة مـن هــذه " المادة ".

كما يتعين على المقاول ايضاً ان يرسل اية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد  ،وان
يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة  ،وذلك لكل ما له عالقة بالحدث او الظرف المذكورين .

ينبغي على ال مقاول ان يقوم بحفظ السجالت المعاصرة ( المحاضر ) مما قد تستلزمه الضرورة
لثبات صحة المطالبة  ،إما في الموقع او في أي مكان رخر مقبول لدى المهندس  .ويمكن
للمهندس – دون ان يكون مضطراً لالقرار بمسؤولية صاحب العمل عنها – بعد تسلمه آلي
اشعار بموجب هذه " الم ادة "  ،ان يرصد حفظ السجالت و  /او ان يوعز الى المقاول بمواصلة
تدوين السجالت المعاصرة  .ويتعين على المقاول ان يتيح للمهندس فرصة الطالع على
السجالت وتفحصها  ،وان يقدم له نسخاً منها (اذا طلب منه ذلك).
كما ينبغي على المقاول ان يرسل الى المهندس خالل ( )42يوماً من تاريخ درايته بالحدث أو
الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة ( او من التاريخ الذي كان مفروضاً فيه ان يكون قد درى
به )  ،او خالل اية فترة اخرى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس  ،مطالب ًة مفصل ًة

بصورة وافية وشاملة للتفاصيل المؤيدة لسس المطالبة وتمديد المدة و  /او الدفعة الضافية

المطالب بها  .اما اذا كان للحدث او الظرف الذي ادى الى تكون المطالبة مفعول مستمر ،فإنه

المفصلة التي تم تقديمها مطالب ًة مرحلية  ،و
أ -تعتبر المطالبة
ّ
ب -يتعين على المقاول ان يواصل ارسال المطالبات المرحلية الخرى شهرياً  ،مبيناً في كل
منها مدة التأخر المتراكم و /او المبلغ المطالب به  ،وغيرها من التفاصيل المؤيدة حسبما

يطلبه المهندس بصورة معقولة .

ج -يتعين على المقاول أن يرسل مطالبته النهائية خالل ( )28يوماً من تاريخ انتهاء اآلثار
الناجمة عن

الحدث أو الظرف ،أو خالل أي مدة أخرى قد يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس.

يتعين على المهندس ،خالل ( )42يوماً من تاريخ تسلمه مطالبة ما ,او أي تفاصيل اخرى
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يقيم
مؤيدة لمطالبة سابقة -أو خالل أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاول – ان ّ

المطالبة ويرد عليها اما بالموافقة ،او عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها  ،وله ايضاً
رده على اسس
ان يطلب أية تفاصيل اخرى ضرورية,ورغم ذلك ،فانه يعتبر ملزماً بتقديم ّ

المطالبة خال ل تلك الفترة  ،واذا لم ا
يف المهندس بهذا اللتزام يمكن لي فريق اعتبار ان

المطالبة قد تحولت الى خالف ،وألي فريق أن يحيل الخالف الى المجلس للنظر فيه ،على ان
يرفق بتلك الحالة المذكرات التي تثبت ان المهندس لم ا
يف بالتزامه.
يجب ان تتضمن كل شهادة دفع تلك المبالغ الخاصة بأي مطالبة أمكن إثبات استحقاقها بصورة

معقولة بموجب أي من احكام العقد ذات الصلة  .ما لم  ،والى أن  ،يتم تقديم التفاصيل الوافية

التي تثبت صحة الدعاء لكامل المطالبة  ،فإن استحقاق المقاول بشأنها  ،يكون محصو ارً بذلك

الجزء من المطالبة الذي تمكن من ان يثبت صحة ادعائه بشأنه .

يتعين على المهندس خالل الفترة المحددة اعاله ،ان يتصرف وفقاً لحكام المادة ( ،) 5/3

بالتفاق على -او ان يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص :

( )1أي تمديد في مدة النجاز ( سواء قبل أو بعد انقضائها ) بموجب المادة (  ، ) 4/8و/
أو

( )2الدفعة الضافية ( ان وجدت) مما يستحق للمقاول بموجب احكام العقد .
تعتبر متطلبات هذه" المادة " اضافة لتلك الواردة في أي" مادة " أخرى قد تنطبق على المطالبة,

واذا لم يلتزم المقاول باحكام هذه" المادة" أو أية" مادة "اخرى فيما يتعلق بأية مطالبة  ،فينبغي

ان يؤخ ذ في العتبار مدى ( ان وجد ) أثر هذا الخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند
تقدير أي تمديد في مدة النجاز و /او اية دفعة اضافية بصورة مالئمة ،ال اذا كانت المطالبة

()2/20

قد تم استبعادها بموجب الفقرة الثانية من هذه " المادة" .

فض الخالفات ( المجلس) :
تعيين مجلس ّ
" )"Appointment of the Dispute Adjudication Board (DAB

فض الخالفات" اعمال لحكام المادة ( ،)4/20ويتعين على
فض الخالفات من قبل "مجلس ّ
يتم ّ
الفريقين ان يقوما بتسمية اعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق
عرض المناقصة .

يتكون " المجلس " من عضو واحد او ثالثة اعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة

من اشخاص ذوي تأهيل مناسب ( العضاء ) واذا لم يكن قد تم تحديد عدد " العضاء" ولم يتم
التفاق من قبل الفريقين على ذلك  ،فإن العدد يعتبر ثالثة .

اذا كان " المجلس " يتكون من ثال ثة اعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحـد للحصـول علـى
موافقـة الفريــق الخــر عليــه  ،ومـن ثــم يقــوم الفريقــان بالتشـاور مــع العضــوين المعينــين لالتفــاق

على العضو الثالث  ،والذي يتم تعيينه رئيساً للمجلس .

على انه اذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشاراً اليها في العقد  ،فانه يتم اختيار اسماء
العضاء من بين السماء الواردة فيها  ،باستثناء أي شخص غير قادر او غير راغب في قبول

التعيين كعضو في المجلس .

تتم صياغة التفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد او كل عضو من العضاء الثالثة
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بحيث يشار الى الشروط العامة المتعلقة " باتفاقية فض الخالفات " المرفقة كملحق بالشروط
الخاصة للعقد  ،مع ادخال اية تعديالت يتفق عليها فيما بينهم .

يجب ان يتفق الفريقان عند التفاق على شروط التعيين على مقدار المكاف ة لعضو

لكل من األعضاء الثالثة  ،وايضاً على مقدار المكافأة لي من الخبراء الذين
المجلسالمنفرد او ٍ
يستشيرهم المجلس .

يجوز للفريقين مجتمعين  ،اذا اتفقا على ذلك في اي وقت  ،احالة اي امر الى المجلس لبداء

الرأي ح وله  ،لكنه ل يحق لي فريق أن يستشير " المجلس " في أي امر ال بموافقة الفريق
الخر .

اذا اتفق الفريقان على هذا النحو في أي وقت  ،فيجوز لهما تعيين شخص او اشخاص بدلء

لعضو او اكثر من اعضاء المجلس .وما لم يتفق
وبتأهيل مناسب ( ليكون أو يكونوا بدلء )
ٍ
الفريقان على غير ذلك  ،فإن التعيين يصبح نافذاً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل او
انه اصبح غير قادر على اداء مهامه بسبب العجز او الوفاة  ،او بسبب الستقالة او انهاء

التعيين.

اذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يمكن قد تم تعيين البديل  ،فانه يجب تعيين العضو البديل

باتباع نفس الجراءات التي تم من خاللها تعيين العضو الصيل  ،من حيث تسميته والموافقة

عليه وذلك بموجب احكام هذه " المادة " .

يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين  ،وليس من قبل أي من صاحب العمل
او المقاول بالنفراد  .وما لم يتم التفاق على خالف ذلك من قبل الفريقين  ،فان مدة تعيين "

المجلس " ( بما في ذلك كل عضو فيه ) تنتهي عندما ُتصبح " المخالصة " المنوه عنها في
المادة (  ) 12/14نافذه  ،إ ل اذا تم النص في الشروط الخاصة او اتفاقية فض الخالفات على

غير ذلك .

()3/20

الخفاق في التفاق على تعيين " المجلس:

“Board Adjudication”Failure to Agree Dispute

اذا انطبقت أي من الحالت التالية تحديداً :

أ -لــــم يتفــــق الفريقــــان علــــى تعيــــين عضــــو المجلــــس المنفــــرد فــــي الموعــــد المحـــ ّـدد ضــــمن
الفقرة الولى من المادة (  ، ) 2/20او

ب -اخفق أي فريق في تسمية عضو ما ( للموافقة عليه من قبل الفريق الخر ) اذا كان "
المجلس" يتكون من ثالثة اعضاء في الموعد المذكور اعاله  ،او

ج -لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث ( رئيس المجلس ) في الموعد المذكور اعاله ،
او

د -لم يتفق الفريقان على تعيين أي عضو بديل خالل مدة (  ) 42يوماً من انتهاء مهمة
العضو المنفرد للمجلس  ،او احد العضاء الثالثة للمجلس  ،بسبب استنكافه او بسبب الوفاة

او العجز عن اداء المهام او بسبب الستقالة او انهاء التعيين ،فعندها  ،تقوم جهة التعيين أو

بناء على طلب أي من الفريقين أو كليهما
الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة – ً
وبعد اجراء التشاور الالزم مع كالالفريقين – بتعيين عضو المجلس هذا ,ويكون هذا التعيين
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نهائياً وقطعياً  ،كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكاف ة هذه الجهة أو الشخص الرسمي الذي
قد تم تعيينه مناصفة.

()4/20

فض الخالفات ( المجلس ):
اتخاذ القرار من قبل مجلس ّ
" "Obtaining Dispute Adjudication Board`s Decision

اذا نشأ خالف من أي نوع كان بين الفريقين  ،فيما يتصل او ينشأ عن العقد عن تنفيذ الشغال

 ،بما في ذلك أي خالف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي او تحديد قيمة من قبل
المهندس  ،فإنه يمكن لي فريق احالة الخالف خطياً الى " المجلس " لدراسته واتخاذ قرار

بشأنه  ،مع ارسال نسختين من ذلك الشعار الى الفريق الخر والمهندس  ،وعلى ان يتم

التنويه بأن احالة الخالف هذه تتم وفقاً لحكام هذه " المادة " .

واذا كان " المجلس " مكونا من ثالثة اعضاء  ،فإن المجلس يعتبر انه قد تسلم اشعار احالة

الخالف اليه وفقاً لحكام هذه " المادة " بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا

الشعار .

ان  ،وان يوفرا
يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات الضافية بدون تو ٍ
امكانية الدخول الى الموقع والتسهيالت المناسبة مما قد يطلبه " المجلس " لغرض تمكين

المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخالف  ،ويفترض ضمناً ان المجلس ل يعمل كهيئة تحكيم.

يتعين على " المجلس " خالل مدة ل تتجاوز (  )84يوما من تاريخ تسلمه اشعا اًر بإحالة
الخالف اليه  ،او خالل اية فترة اخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان  ،ان يتخذ قراره

بشأنه  ،ويشترط في هذا القرار ان يكون معلال  ،وان ينوه فيه على انه يتم اصداره عمالً باحكام
هذه " المادة "  .ويعتبر هذا القرار ملزماً للفريقين ويتعين عليهما تنفيذه ما لم وحتى تتم

الودية او من خالل اجراءات التحكيم كما سيرد لحقاً  ،وما لم يكن قد
مراجعته بطريقة التسوية ّ
جرى التخلي عن العقد او نقضه او انهائه  ،فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان
يستمر في تنفيذ الشغال وفقاً لحكام العقد .

اذا لم يرضأحد الفريقين بقرار " المجلس " فعليه خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه للقرار  ،ان
يرسل إشعاراً للفريق الخر يعلمه فيه بعدم رضاه  .واذا لم يتمكن " المجلس " من اصدار قراره

خالل فترة الـ ( )84يوماً ( او حسبما يتفق عليه خالفاً لذلك ) من تاريخ تسلمه طلب احالة
الخالف اليه  ،عندئذ يجوز ألي فريق خالل فترة الـ ( )28يوماً التالية لفترة الـ ( )84يوماً

المنقضية  ،ان يعلم الفريق الخر بعدم رضاه .

فـــي أي مـــن هـــاتين الحـــالتين  ،يتعـــين بيـــان المـــر المتنـــازع عليـــه واســـباب عـــدم الرضـــى فـــي

ذلــــك اإلشــــعار  ،وكــــذلك التنويــــه علــــى انــــه يــــتم اصــــداره بموجــــب احكــــام هــــذه " المــــادة " .

وباســـــتثناء مـــــا يـــــرد تاليـــ ـاً فـــــي المـــــادتين ( (7/20و)  ) 8/20فإنـــــه ل يجـــــوز ألي فريـــــق
المباشـــرة بـــأجراءات التحكـــيم حـــول الخـــالف ،ال اذا تـــم اصـــدار الشـــعار بعـــدم الرضـــى علـــى

النحو المحدد في هذه " المادة " .

أمــــا ا ذا قــــام " المجلــــس " باصــــدار قــ ـراره المتعلــــق بــــأي أمــــر متنــــازع عليــــه  ,ولــــم يصــــدر
إشـــعار بعـــدم الرضـــا مـــن أي فريـــق خـــالل ( )28يومـ ـاً مـــن بعـــد تـــاريخ تســـلمه للقـ ـرار  ،فـــإن

قرار " المجلس " يصبح نهائياً وملزما لكال الفريقين .
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التسوية الودية "Amicable Settlement":

اذا صدر اشعار بعدم الرضى اعمالً للمادة ( )4/20اعـاله  ،فإنـه يتعـين علـى الفـريقين محاولـة
تسوية الخالف بشـكل ودي ومـالم يتفـق الفريقـان علـى خـالف ذلـك ،فإنـه يجـوز البـدء بـإجراءات
التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تـاريخ ارسـال الشـعار بعـدم الرضـى  ،حتـى لـو

()6/20

لم تتم محاولة تسوية الخالف بينهما ودياً .

التحكيــم :

" "Arbitration

مـــا لـــم يكـــن قـــد تمـــت تســـوية الخـــالف وديـ ـاً  ،فـــإن أي خـــالف حـــول قـ ـرار " المجلـــس " ( ان

وجـــد ) بشـــأنه ،ممـــا لـــم يصـــبح نهائيــاً وملزمــاً ،تـــتم تســـويته( بواســـطة التحكـــيم الـــدولي) .ومـــا

لم يتفق الفريقان على غير ذلك ،فانه -:

أ -تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ()I.C.C
 ،و.

ب -تـــتم تســـوية الخـــالف مـــن قبـــل هيئـــة تحكـــيم مكونـــة مـــن ثالثـــة اعضـــاء يعينـــون بموجـــب
قواعد التحكيم المذكورة  ،و

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

تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح اية شهادة او تقديرات او تعليمات
فض الخالفات فيما يتعلق
او اراء او تقييم صدر عن المهندس  ،وأي قرار صادر عن مجلس ّ
بالخالف  ،علماً بأنه ل شئ يمكن ان ينزع الهلية عن المهندس من المثول امام هيئة التحكيم
لإلدلء بشهادته او تقديم ادلة في أي امر متعلق بالخالف .
كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في الجراءات امام هيئة التحكيم بخصوص البينات او
الحجب التي سبق طرحها امام " المجلس " قبل اتخاذ قراره  ،او السباب المذكورة في اشعار
عدم الرضى  ،كما يعتبر أي قر ٍار للمجلس " ّبينه مقبولة في التحكيم .

يجوز المباشرة بالتحكيم قبل او بعد انجاز الشغال  ،ويجب ان ل تتأثر التزامات أي من

()7/20

الفريقين أو المهندس أو " المجلس " اذا تمت المباشرة باجراءات التحكيم اثناء تنفيذ الشغال .

عدم المتثال لقرار " المجلس " :

"Failure to Comply with Dispute Adjudication Board`s
" Decision

في حالة انه :

أ -لم يقم أي فريق بإرسال اشعار بعدم الرضى خالل الفترة المحددة في المادة ( ، )4/20و
ب -اصبح قرار " المجلس " المتعلق بالخالف المنظور ( ان وجد ) نهائياً وملزماً  ،و
ج -اخفق أي فريق في المتثال لهذا القرار ،

عندئـــــذ  ،يمكـــــن للفريـــــق الخـــــر – بـــــدون الجحـــــاف بـــــأي حقـــــوق اخـــــرى قـــــد تكـــــون لـــــه

– ان يحيـــــــل موضـــــــوع عـــــــدم المتثـــــــال هـــــــذا الـــــــى التحكـــــــيم بموجـــــــب المـــــــادة ()6/20
وفــــــــي مثــــــــل هــــــــذه الحالــــــــة  ،ل تطبــــــــق احكــــــــام المــــــــادتين ( )4/20المتعلقــــــــة بقــــــ ـرار

()8/20

المجلس و ( )5/20المتعلقة بالتسوية الودية.

انقضاء فترة تعيين ( المجلس) :
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"Expiry of the Dispute Adjudication Board`s Appointment
"

اذا نشـــأ أي خـــالف بـــين الفـــريقين فيمـــا يتصـــل بالعقـــد او ممـــا هـــو ناشـــئ عنـــه او عـــن تنفيـــذ

ـض الخالفـــات " سـ ـواء بســـبب انقضـــاء فتـــرة
الشـــغال  ،ولـــم يكـــن هنالـــك وجـــود " لمجلـــس " فــ ّ
تعيينه  ،او لغير ذلك من السباب ،فإنه :

أ -ل يـــــتم تطبيـــــق احكـــــام المـــــادة ( )4/20المتعلقـــــة بقــــرار المجلـــــس  ،ول المـــــادة ()5/20
المتعلقة بالتسوية الودية  ،و

ب -يمكن ان يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (. )6/20
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاص بمشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
........................................................................................... ...

أ -الشروط الخاصة .
ب -الشروط الخاصة اإلضافية.
ج -نماذج العرض والضمانات والتفاقيات والبيانات .

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً لجزء الشروط العامة  ،وتعتمد الشروط الواردة في

هذا الجزء كشروط خاصة للعقد .

إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به
ّ
يعدل على تلك " المواد " .
بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو ّ
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أ-

الشروط الخاصة
 األحكام العامة صاحب العمل المهنــدس -المق ــاول

 -المستخدمون والعمال

 التجهيزات والمواد والمصنعية المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل -االختبارات عند اإلنجاز

 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل كيل األشغال وتقدير القيمة التغيـيرات والتعديالت -قيمة العقد والدفعات

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول المخاطر والمسؤولية -التأمي ــن

 -المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
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الفصل األول

األحكام العامة
" " General Provisions

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( – )2/1/1الفرقاء واألشخاص -:
يضاف إلى البند ( )2/2/1/1ما يلي :

" ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد "

البند ( ( – )11/2/1/1إضافي ) :
الموظف:

الموظ ف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب

العمل ,و يشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
البند ()1/3/1/1

– يلغى النص الساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية -:

التاريخ الساسي :

يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي ليداع عروض المناقصات بـ ( )14يوماًإل إذا تم النص في

ملحق عرض المناقصة على غير ذلك .
المادة (( – )10/3/1/1إضافي):

المدة المعقولة:

هي المدة التي ل تزيد عن ( )14يوما ,أينما وجدت ,وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة
فيجب أن يكون تبريرها مقبول من صاحب العمل.

المادة ( – )4/1/1المبالغ والدفعات :
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

البند ( ( – )13/4/1/1إضافي ) :
الدفعات األخرى :
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هي جميع العمولت أو أتعاب الستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة
مادية دفعها المقاول أو تم التفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ل الحصر

وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها  ،سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من
قبل المقاول أو نيابة ع نه  ،أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو
ممثليهم  ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاوده

نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً.

البند ( ( – )14/4/1/1إضافي ) :
الدفعات الممنوعة :
هي جميع المبالغ سواء كانت عمولت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو

شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ،

وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من
مستخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ل و ذلك فيما يتعلق

بالدعوة إلى تقديم العروض الخ اصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو

المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .

المادة ( - ) 2/1التفسير :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في

بارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة

(  ) %5من هذه الكلفة " ( وهذه النسبة ل تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة ( -4/16ج) ).

المادة ( – ) 6/1اتفاقية العقد :
تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين عل ى المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه التفاقية
بموجب القوانين النافذة " .
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الفصل الثاني

صاحب العمل
" " The Employer

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 3/2أفراد صاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" فــــي حالــــة وجــــود مقــــاولين رخــــرين يعملــــون فــــي الموقــــع لصــــالح صــــاحب العمــــل  ،فإنــــه يجــــب تضــــمين عقــــودهم
أحكامـــاً مماثلــــة للتعــــاون واللتـــزام بتــــوفير إجـــراءات الســــالمة  ،كمــــا يتعــــين علــــى صــــاحب العمــــل أن يشــــعر المقــــاول
بوجود هؤلء المقاولين اآلخرين " .

المادة (  – ) 4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

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

خالل مدة اإلنجاز  ،إلّ إذا تم التفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله
وخصوصياته األخرى " .
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الفصل الثالث

المهندس

"" The Engineer

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/3واجبات وصالحية المهندس :

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداً في العقد  ،أو تلك المفهومة من العقد ضمناً بحكم الضرورة ويتعين
خطياً بذلكفي األمور التالية :
عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول ّ

-1

إصدار التعليمات بتغيير .

-2

تحديد تعويضات التأخير .

-2
-4
-5

تمديد مدة اإلنجاز .

الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين .

إصدار األمر بتعليق العمل .

المادة (  – ) 4/3استبدال المهندس :
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي -:

إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس  ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ل تقل عن ( )28يوما من تاريخ الستبدال أن

يشعر المقاول بذلك  ،وأن يح دد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل  .وإذا كان للمقاول اعتراض

معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( ) 14يوماً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب
العمل مع بيان التفاصيل المدعمة لعتراضه .ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة  ،يقوم

صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياً وباتاً .

المادة (  ( – ) 6/3إضافية ) :
الجتماعات اإلدارية :

" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى الجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل  ،ويتعين على

المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات الجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب
العمل  ،مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .

101

الفصل الرابع
المقاول

" " The Contractor

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/4ضمان األداء :

يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إلّ إذا
نص على خالف ذلك  ،وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس  .وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاً عن عرض
مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

ينبغي أن يكون ضمان الداء صادراً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج

المرفق بهذه الشروط الخاصة  .وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص  ،كما

يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة  .وإذا لم يكن الضمان بنموذج

كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادراً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبولً لدى
صاحب العمل .

بعـــد صــــدور شــــهادة تســــلم األشـــغال يمكــــن أن تخفــــض قيمــــة ضــــمان األداء لتصـــبح بنســــبة  %5مــــن قيمــــة العقــــد ،
أو أن يســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــالح العيـــوب ( كفالـــة إصـــالح العيـــوب ) بواقـــع  %5مـــن قيمـــة العقـــد  ،أو تخفـــيض

قيمة ضمان األداء إلى (. )%5

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة
بأن المقاول لن يكون مخولً
إلى أن ينجز المقاول األشغال  .وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ لنقضائه  ،وتبين ّ
بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة ( ) 28يوماً ُُ  .فإنه

يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال ".

المادة (  – ) 4/4المقاولون الفرعيون :
يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

إن الحـــد األقصـــى لمجمـــوع المقـــاولت الفر يـــة التـــي يســـمح للمقـــاول الرئيســـي إيكالهـــا إلـــى المقـــاولين الفرعيــــين هـــو
ّ
( ) %33مـــن قيمـــة العقـــد المقبولـــة وفقـ ـاً لســـعار العقـــد إلّ إذا كـــان المقـــاول الفرعـــي مطلوبـ ـاً بموجـــب العقـــد  ،وعلـــى
المقــــاول أن يرفــــق بعرضــــه كشــــفاً يبــــين فيــــه األعمــــال التــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين مــــع تحديــــد

النســـبة مـــن قيمـــة العقـــد لكلعمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي مقـــاولفرعي  .علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ تزويـــد المهنـــدس
وصـــاحب العمـــل بنســـخ عـــن جميـــع عقـــود المقـــاولت الفر يـــة  ،كمـــا يتعـــين علـــى المهنـــدس التأكـــد مـــن عـــدم تجـــاوز

النسبة المبينة رنفاً وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .
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فـــي حـــال العطـــاءات التـــي تنطبـــق عليهـــا أحكـــام المـــادة  16مـــن قـــانون مقـــاولي اإلنشـــاءات ,فيـــتم اإللتـ ـزام بالنســـبة

التي يقررها مجلس الوزراء .

المادة (  – ) 8/4إجراءات السالمة :
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت  ،تتم إعادة النظر في قائمة إجراءات السالمة المطلوبـة
من المقاول  ,وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس اللتزام بـأمور السـالمة العامـة واألمـور المتعلقـة بهـا " وفقـاً ألحكـام كـودات
البناء الوطني .

المادة (  – ) 9/4توكيد الجودة :

أن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعـين بيـان ذلـك فـي ملحـق عـرض
إذا قرر صاحب العمل ّ
المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية  ،وإيراد التفاصيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلك فال يكون نظام الجـودة

مطلوباً..

المادة (  – ) 20/4معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:
يجــب أن يحــدد فــي الشــروط الخاصــة اإلضــافية كــل بنــد مــن المعــدات أو الم ـواد التــي ســيقوم صــاحب العمــل بتشــغيلها أو

بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة  ,ولبعض أنواع التسهيالت يتعين تحديد األحكام األخـرى لتوضـيح نـواحي المسـؤولية
والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .

المادة (  – ) 22/4األمن في الموقع :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع  ،فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقـاولين اآلخـرين الموجـودين

في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .

المادة (  – ) 25/4الشغال المؤقتة (إضافية) :
األشغال المؤقتة :
أ-
ب-

يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتهـا وصـيانتها وتشـغيلها  ،فـي
جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .

كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها .
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الفصل السادس

المستخدمون والعمال
" " Staff and Labour

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/6تعيـين المستخدمين والعمال :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب واللتزام باتباع القوانين المحلية

المر ية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .

المادة (  – ) 5/6ساعات العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" تكون أيام العمل خالل األسبوع  ( :السبت  ،األحد  ،الثنين  ،الثالثاء  ،األربعاء ،الخميس ) لمدة ثماني ساعات عمل

يومياً بحيث ل يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبو ية " .

المادة (  – ) 8/6مناظرة المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" للتأكد من حسن استعمال لغة التصالت  ،يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه

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

المادة (  – ) 9/6مستخدمو المقاول :
لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ  ،حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة الضافية.

المادة (  ( – ) 12/6إضافية ) :
أ-

مقاومة الحشرات والقوارض :

يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ الحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في
الموقع من أذى الحشرات والقوارض  ،وأن يقلل من خطرها على الصحة  .كما يتعين عليه أن يوفر أدوية

الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية  ،بما فيها

استعمال مبيدات الحشرات .
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ب-

حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية :
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات  ،أو أن يسمح أو

يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .

ج-

حظر استعمال األسلحة :
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل  ،أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة

يمنعها القانون  ،ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من
حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع .

د-

احترام الشعائر الدينية واللتزام بالعطل الرسمية :
على المقاول أن يتقيد بأيام األ ياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .
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الفصل السابع

التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
" " Plant, Materials and Workmanship

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/7طريقة التنفيذ :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو
المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم اللتزام بذلك  ،حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر

المؤهلة " " Eligible Source Countries

المادة (  – ) 4/7الختبار :
فإن المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على إجراء الختبارات المنصوص عليها في العقد
إيضاحا لما ورد في هذه المادة ّ
( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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الفصل الثامن
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
" " Commencement, Delays and Suspension

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/8مدة اإلنجاز :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل  ،فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عـرض المناقصـة أو

في الشروط الخاصة اإلضافية " .

المادة (  – ) 3/8برنامب العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

المعدلة خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه إشـعار المهنـدس بضـرورة تقـديمها
يقدم برامب العمل
ّ
" يتعين على المقاول أن ّ
.

المادة (  – ) 7/8تعويضات التأخير :

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة الضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من الشغال
وكيفية احتسابها في حالة التراكم .

المادة (  ( – ) 13/8إضافية) :
مكافأة اإلنجاز المبكر :

إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكر  ،تكون قيمة " مكافـأة اإلنجـاز المبكـر حسـب مـا
هو منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة  ,وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشـروط الخاصـة الضـافية

.
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الفصل التاسع

االختبارات عند اإلنجاز
" " Tests on Completion

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/9التزامات المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديـد الختبـارات التـي يجـب إجراؤهـا قبـل إصـدار شـهادة تسـلم األشـغال  ،وإذا
أن بعـض
كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل  ،فإنّ متطلبات الختبـارات يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان ّ
أجزاء األشغال غير مكتملة " .

108

الفصل العاشر

تسلم األشغال من قبل صاحب العمل
"" Employers Taking - Over

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( يتعين على المهندس  ) .....إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
أ-

عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة "  ،وبحيث
يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب  ،ويتبين أنها قد إجتازت "الختبارات عند اإلنجاز"
المطلوبة بموجب العقد  ،فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ( وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل
) على أن يرفق بهذا األشعار تعهداً منه بإنجاز أي ة إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة
اإلشعار بالعيوب .
ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباً مقدماً إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم
األشغال .

ب-

يقوم المهندس خالل ( )14يوماً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال  ،ويقدم تقري ارً بنتيجة
بأن األشغال قد
كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ( وإرسال نسخة عنه إلى المقاول )  ،فإما أن يشهد ّ

أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم  ،أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على

المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم  ،ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة لستكمال األعمال المتبقية
وتصحيح األشغال بشكل مقبول لدى المهندس
( وفي حال انقضاء مدة ( )14يوماً األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراً بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل
يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من
المقاول باستكمال العمال تمهيداً لجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ) .
بأن األشغال قد تم إنجازها وأنها
ج – يقوم صاحب العمل خالل ( )21يوما من تسلمه تقرير المهندس ( الذي يشهد فيه ّ

في وضع قابل للتسلم ) بتشكيل لجنة تسلم األشغال بعد انقضاء مدة الـ ( )14يوماً المشار اليها اعاله على أن ل
يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة – ( ويكون المهندس أحد أعضائها ) ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة

األشغال  ,وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات لزمة
لتسهيل مهمة اللجنة.
د-

تقوم اللجنة خالل ( ) 10أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه  ،ومن ثم تقوم
بإعداد محضر تسلم األشغال  ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض  ،وتسلم نسخ منه إلى كل
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من صاحب العمل والمقاول والمهندس  ،وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد التقرير خالل مدة
أقصاها ( )28يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة رنفاً  ،عندئ ٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ
تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ( ب ) أعاله .

هـ-

يتعين على المهندس خالل ( )7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم
األشغال  /محدداً فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد  ،ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة
اإلشعار بالعيوب  ،كما يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاً باألعمال المتبقية واإلصالحات
المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار
بالعيوب .

و-

يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة  ،على أن يتم ذلك خالل (  ) 7أيام من
تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه
إلى صاحب العمل .
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الفصل الثاني عشر

كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 3/12تقدير القيمة  (:هذه المادة غير مطبقة في هذا العطاء لن الكميات قابلة للزيادة
او النقصان واألسعار ثابتة مهما كانت الكميات)
تلغى الفقرتان ( أ  ،ب ) من هذه المادة-:
أ-

ب-

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن (  ) %20من الكمية المدونة في جدول الكميات أو
مسعر رخر  ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند
في أي جدول
ّ
أن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو
يتجاوز  %1من قيمة العقد المقبولة  ،و ّ
إن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر "  ،و
ّ -1
 -2أنه ل يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد  ،و

-3

ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد
أنه ل يوجد سعر وحدة محدد مناسب ّ ،
أن العمل ل يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
 ،أو ّ

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة  ،مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور

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

إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لشتقاق سعر الوحدة الجديد  ،فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة

المعقولة لتنفيذ العمل  ،مضافاً إليها ربح معقول  ،مع األخذ في العتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

وإلى أن يحين وقت التفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره ،فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع
سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحليةفي كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو

التالي -:
أ-

ب-

في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول  ،و

في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالً .
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الفصل الثالث عشر

التغيـيرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•

المادة ( )8/13و ):( 7/13
يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة والخاصة وجميع البنود المتفرعة منها واينما وردت
وتعديالتها ويستعاض عنها بالنص التالي :

(( ال يستحق المقاول اي تعويض عن اي تغير في التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في التشريعات و القوانين

بما فيها التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمة عن اي تعديل لالسعار ( ارتفاعا /انخفاضا ) على اجور االيدي
العاملة و/او اسعار اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت االشغال والتي تشمل التغيير في اسعار المحروقات

و/او المواد الرئيسية المدرجة في جدول الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال
جميع التكاليف ))
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الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/14الدفعة المقدمة :
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها
:
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة  " ......وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده
استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي -:
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي -:
" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  %10من قيمة كل شهادة دفع " .

يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة  %5من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال
المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .
أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع  ،فإنه يحق لصاحب العمل
" إذا ثبت لصاحب العمل ّ
مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " .

المادة (  – ) 3/14تقديم طلبات الدفع المرحلية :
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي -:
" كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .

المادة (  – ) 8/14الدفعات المتأخرة :
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )%5ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون
أصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .

المادة (  – ) 9/14رد المحتجزات :
يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي -:
إذا تمت موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال ( ) %50من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة
المحتجزات إلى (  )%60من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ) بعد تسلم األشغال وعند تقديم
ضمان إصالح العيوب ( كفالة إصالح العيوب ) .
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المادة (  – ) 10/14كشف دفعة اإلنجاز ( عند تسلم األشغال ) :
يضاف الى المادة :
ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراراً بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط
( نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم (ج – .) 10

المادة ( – )11/14طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ):
تعدل الفقره (ب) من الماده المشار اليها اعاله بحيث تصبح  :ب -اية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها
تستحق له بموجب العقد او خالفه فيما يتعلق تحديدا" بالمور او الشياء المستجده بعد اصدار شهادة تسلم الشغال (
التسلم الولي ).

المادة (  – ) 12/14المخالصة :
يضاف ما يلي بعد مصطلح ( ضمان األداء ) :
( أو ضمان إصالح العيوب  ،حسب واقع الحال ) .
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الفصل السادس عشر

تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/16حق المقاول في تعليق العمل :
تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة (  ، )6/14أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد

الدفعات المستحقة للمقاول عمالً بأحكام المادة (  ، )7/14فإنه يجوز للمقاول – بعد توجيه أشعار بمهلة ل تقل عن(
 )21يوماً إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ( أو أن يبطئ عملية التنفيذ ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع  ،أو الدفعة
المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

إن إجراء المقاول هذا  ،ل يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة
ّ
( ، )8/14ول بحقه في إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ( . ) 2/16
إذا تسلم المقاول لحقاً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء  ،فإنه يتعين عليه

أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياً .
تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة :

على المقاول وخالل ( ) 3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة (  )3/14من العقد أن يعلم صاحب
العمل عن تاريخ تقديم طلب " شهادة الدفعة " إلى المهندس .

المادة (  – ) 2/16إنهاء العقد من قبل المقاول :
تعدل الحالتان ( و  ،ز) في السطر
تلغى الفقرة (أ) من حالت إنهاء العقد  .وترقم الفقرات المتبقية من ( أ – و ) ّ ،
الثاني والعشرين إلى ( هـ  ،و ) .

115

الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :
المادة (  ( – ) 7/17إضافية ) :

الضمان اإل نشائي للمشروع :

يكون المقاول مسؤولً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاً ألحكام المواد (  )791– 788من القانون
المدني األردني .

المادة ( ( – )8/17إضافية) :
استعمال المواد المتفجرة :

ينبغــي علــى المقــاول اتخــاذ اإلجـراءات والحتياطــات والتقيــد بتعليمـات المهنــدس واألنظمــة والقـوانين الصــادرة عــن الســلطة
المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المـواد المتفجـرة ونقلهـا وتخزينهـا وغيـر ذلـك ممـا قـد يحتـاج إليـه فـي تنفيـذ التزاماتـه

الواردة في هذا العقد  ،وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلهـا وتخزينهـا

.

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك ،وإجراء جميع التصالت مع مختلف السلطات والمصـادر ذات العالقـة
قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطـى لـه بهـذا الشـأن كمـا عليـه أن يطلـع المهنـدس

أن هــذه
أو ممثلــه علــى الترتيبــات واإلجـراءات التــي يتخــذها بخصــوص خــزن ونقــل المتفجـرات وأعمــال التفجيــر ،مــع العلــم ّ
الترتيبــات واإلج ـراءات ل تعفــي المقــاول مــن أي مــن مســؤولياته والتزاماتــه وفق ـاً للق ـوانين واألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة

بالتفجيرات .

المادة (  ( – ) 9/17إضافية ) :

الرشوة :

إن مما رسة المقاول أو أي مـن مقاوليـه الفرعيــين أو أي مـن مسـتخدميهم للرشـوة بـأي شـكل مـن أشـكالها ألي مـن جهـاز
ّ
صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكـون سـبباً " كافيـاً " إللغـاء هـذا العقـد وغيـره مـن العقـود التـي يـرتبط بهـا
المقاول بصاحب العمـل  ،هـذا عـدا المسـؤوليات القانونيـة الناجمـة عـن ذلـك ويعتبـر فـي حكـم الرشـوة أي عمولـة أو هديـة
تمنح ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول علـى أي تعـديل أو تبـديل فـي األشـغال  ،أو علـى

مستوى المصنعية  ،أو للحصول على أي انتفـاع شخصـي  ،ولصـاحب العمـل الحـق فـي اسـتيفاء أي تعـويض يسـتحق لـه

عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمتـه أو مـن
ضماناته .

المادة (  – ) 1/9/17الدفعات األخرى :
أ-

لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم
دفعها أو تم التفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها
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سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه  ،أو من قبل مقاوليه
الفرعيـين أو وكالئهم أو ممثليهم  ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو
عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أم من أجل
تنفيذه فعالً .

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في

ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع
ب-

أيهما يحدث أولً .

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً من
اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :
 -1أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .
 -2أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى .

 -3أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى
ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه
الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ( ضعفي ) مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
ج-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع التفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعاله على أن ل تقل هذه
المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق
األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين  ،كما
يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه التفاقيات بمجرد التوقيع
عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

د-

ل يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشرو ية على أي من الدفعات األخرى إذا
أن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى
كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ،و ّ

أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف رخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة فيالمملكة .
هـ-

يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .

المادة (  – ) 2/9/17الدفعات الممنوعة :
أ-

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع
أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ،وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل
المقاول أو نيابة عنه  ،أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم
 ،إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف
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بصفة رسمية أم ل وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة /
المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .

كما يتعهد المقاول بأن ل يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو

بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو
ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
ب-

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أياً من
اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .
-1

أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .

-2

أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ
الدفعات الممنوعة .

-3

أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاً يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات األخرى
ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .

بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرح الفريقان ّ
الفقرة ( ب ) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

ج-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع ال تفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين
فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعاله ( على أن ل تقل هذه المواد في
شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ
أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين  ،كما يتعهد
المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه التفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما
يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

د-

ل يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشرو ية على أي من الدفعات الممنوعة إذا
كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ،وأنّ حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي
باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف رخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في
المملكة.

هـ-

يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
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الفصل الثامن عشر
التأمين
" " Insurance
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/18المتطلبات العامة للتأمينات :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
-

يكون المقاول هو الطرف المؤمن  ،كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطاً ينص على المسؤوليات
المتقابلة

لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين (

. ) Liabilities

المادة (  – ) 2/18التأمين على األشغال ومعدات المقاول :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
" تعتبر القيمة الستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل (  )%115من قيمة العقد المقبولة " .
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Cross

الفصل العشرون
المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 2/20تعيـين مجلس فض الخالفات:
يلغى نص المادة ( )2/20من الشروط العامة و جميع البنود المتفرعة منها و تعديالتها.

المادة (  – ) 6/20التحكيم Arbitration :
تلغــى الفقــرة األولــى والتــي تبــدأ ب ــ ( مــا لــم يكــن قــد تــم ) وتنتهــي ( بلغــة التصــال المحــددة فــي المــادة () )4/1
ويستعاض عنها بما يلي -:
فإن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه  -مما لم يصبح نهائياً وملزماً -
" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياً ّ ،

تتم تسويته نهائيا بواسطة التحكيم وفقاً لما يلي -:
أ-

تتم تسوية الخالف نهائياً بموجب قانون التحكيم األردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم

ب-

تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق  ،و

ج-

تتم إجراءات التحكيم بلغة التصال المحددة في المادة ( . ) 4 / 1

أخرى).

المادة (  – ) 8/20انقضاء فترة تعيـين " المجلس" :
تعدل الفقرة (ب) من هذه املادة لتصبح كما يلي:

"حيال اخلالف مباشرة اىل التحكيم مبوجب احكام املادة ( .")6/20ب -
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ب -الشروط الخاصة اإلضافية
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ب -الشروط الخاصة اإلضافية
Supplementary Particular Conditions
•

وصف المشروع موضوع هذا العطاء

توريد وتمديد خط صرف صحي مختلف األقطار في شارع باجوز قرب بوابة الرصيفة و
كما هو موضح في المخطط المرفق.
المادة ( -)1/1التعاريف:
المادة ( – )6/1/1تعاريف أخرى
يضاف إلى نهاية هذه المادة :
( )10/6/1/1البند االختياري( :)Optional Itemيعني أي بند ذكر في جداول الكميات بهذه الصفة
ولزوم تنفيذه من عدمه بيد صاحب العمل حيث له الصالحية في تنفيذه كليا أو جزئيا أو عدم استعماله
دون أن يتحمل أي كلفة إضافية نتيجة ذلك.
•

المادة ( – )4 / 4المقاولون الفرعيون:

على المقاول تسمية المقاولين الفرعيين و أخذ الموافقة عليهم من صاحب العمل.
•

المادة ( – ) 6 / 4التعـاون و التنسيق:

باإلضافة إلى ما ورد في المادة (  ) 6 / 4فإنه يجب على المقاول ما يلي:
 .1تقديم جميع التسهيالت و التنسيق الكامل مع أي فرد من أفراد صاحب العمل أو مقاوليين ممن لديهم حق الدخول الى
الموقع خالل فترة تنفيذه لألعمال أو خالل المراحل المختلفة من المشروع.

 .2كما يجب على المقاول التنسيق و التعاون مع أي من السلطات المحلية و/أو أي جهة أو فرد ممن قد يكون لها/لهم أي
تأثر أو تأثير على أعمال المشروع .

•

المادة ( - )9/4نظام توكيد الجودة

يتضمن تطبيق نظام توكيد الجودة ما يلي:
•

تطبيق ضمان الجودة والذي يعرف كنظام يتم فيه التحقق من ان الضبط الشامل للجودة ينفذ في

جميع المراحل ولضمان الجودة لبد من اجراء الختبارات التالية للتحقق من الضبط الشامل
للجودة .

 oفحص تدرج المواد المستعملة للطمم
 oفحص قوة تحمل الخرسانة

 oفحص درجة رك مواد الطمم
 oفحص المارشال للزفته

 oعمل خلطة تصميمية لمعرفة نسب المواد

•

تطبيق نظام ضبط الجودة والذي يعرف على انه المراجعة المستمرة واصدار الشهادات والفحص

والتفتيص المستمر لمكونات المشروع بما في ذلك والفراد والنظمة والوثائق واساليب العمل وعليه
يطلب اللتزام بطريقة التنفيذ التالية سواء من المالك او المقاول
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 oتدقيق الكفالت وبوالص التامين
 oعمل محضر تسليم الموقع

 oاصدار شهادة مباشرة العمل
 oتعباة التقرير اليومي

 oتقديم نموذج استالم اولي
 oاصدار مذكرات الموقع

 oنماذج شبك الخطوط الجديدة على القائمة
 oنماذج فصل الخطوط القديمة الملغاة
 oالتقيد بنماذج المطالبات المالية
 oاصدار شهادة الستالم الولي
 oتدقيق كفالة اصالح العيوب

 oاصدار شهادة الستالم النهائي

•

المادة ( - )20/4المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل.

•

المادة ( – )2/8مدة النجاز

 60يوم تقويميا من تاريخ امر المباشره.
•
•

( )3/8برنامب العمل.

يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خالل ( )15يوما من تاريخ تسلمه الشعار

المباشرة باستخدام ( )Primavera Softwareوان يقوم بتحديث برنامج العمل دوريا وكلما دعت إليه
الحاجة وحسب مالحظات وموافقة المهندس المشرف ،على أن يشتمل البرنامج على تفصيالت كاملة لموارد (
آليات ،عدد ،أفراد..،الخ) المقاول وآلية توزيعها لضمان استكمال األعمال في مواعيدها المحددة وأن يشتمل

على تفاصيل المواد والمعدات التي يتطلب توريدها وقتا طويال ( )long lead itemsوحسب المواصفات
الفنية.
•

المادة ( - )7/8تعويضات التأخير

بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ،تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة.

•

 – )6 / 14اصدار شهادات الدفع المرحلية.

-

باإلضافة إلى ما ورد في هذه المادة يضاف ما يلي:
يتم تطبيق نظام الدفعات على األعمال وذلك حسب ما ورد في المواصفات و مقدمة جدول الكميات.

•

المادة ( – )3/18التأمين ضد إصابة الشخاص والضرار بالممتلكات .

-

يضاف بند هـ :

يجب أن يشمل الغطاء التأميني أضرار الغبار والتلوث الذي يلحق الضرر بالمزروعات واالشجار والممتلكات نتيجة أعمال

التنفيذ المختلفة.

(تعميم و ازرة االشغال العامة واالسكان رقم  49385/1/63بتاريخ  )2011/12/18و ملحق األثر البيئي

يجب على المقاول حماية الممتلكات الخاصة والعامة من الضرر الناجم عن حركة المرور في الموقع أو األسباب األخرى

الناشئة عن تنفيذ األعمال ويجب إصالح أي ضرر على نحو يرضي السلطة العامة ذات الصلة أو المالك.
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-

يجب على المقاولين اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع أي خسارة أو ضرر ألي منشأة في المنطقة المحيطة.

-

األضرار الناجمة عن االرتجاجات الصادرة و الناتجة عن الحفر التي تؤثر بالمناطق المحيطة.
على المقاول اللتزام بتعاميم وزارة األشغال العامة واإلسكان وتعاميم وزارة العمل بهذا الخصوص
•

يجب على المقاول مراعاة األمور التالية:
أ-

التزامات عامة:
-1

العمل على التقليل من الضجيب وتلويث البيئة بقدر المستطاع.

-2

عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.

-4

المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ،وزرع بديل لما لم يصرح له

-3

-5

تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير.
باقتالعه وإعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس.

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ،فعلي المقاول أن يقوم بالتصال

معه ،وعم ل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ،ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى

حسابه الخاص.

ب-

ضبط إدارة العمل:
 - 1أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الجتماع.
-2

أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية  ،يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا،

-3

أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير.

-4
-5

والرطوبة ،ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.

في حالة إصالح العيوب ،أن يضع جدول لذلك ،وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أول

بأول.

أن ي زود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ،واسم صاحب العمل ،وبالعدد والحجم وبالشكل
الذي يتفق مع المهندس عليه.

 – 6في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء
بتصحيح الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس،

-7

وذلك لتالفى تكرار الخطأ.

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع ،فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة .

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ج-

ممارسة مهنة المقاولت وأداء مهامه بخصوص العقد:
-1

الممارسة الجيدة:

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتب أو مصنعية ،فإنه من المفهوم أن تكون تلك
المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتب منمضامينه منطقيا لممارسات

التنفيذ الجيدة ،بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية

المعمول بها.
-2

المواصفات القياسية:

إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) (A.S.T.Mأو ) (B.S.Sأو غيرها فإنه يجب على
المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة

المهندس.
-3

المواصفات المقيدة:
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ،ول

يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونةبموافقة صاحب العمل.
-4

عالمات مرافق الخدمات المخفية:

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن
يعد لها مخططات مساحية واضحة ،وذلك لتسهيل الهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها

أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

د-

استخدام األيدي العاملة المحلية:
-1

المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:
أ-

في الحالت الستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين ،يجوز استخدام

ب-

عدم إعطاء أية عطاءات فر ية من الباطن للمقاولين غير األردنيين مهما كانت

ج-

إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة ،وبحاجة إلى خبرة

عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.

األسباب ،وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط.

أجنبية فعليه أن يرفع تقريرا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى

لجنة فنية خاصة تشكل على النحو التالي (للنظر في مثل هذه األمور ورفع

تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات
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األجنبية ومقدار مساهمتها) ،من معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسا

وعضوية السادة:

أمين عام وزارة األشغال العامة والسكان ،ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية،

ونقيب المهندسين ،ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
-2

المشاريع الممولة بقروض خارجية:

يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو الئتالف مع مقاولين

أردنيين أو بالنفراد ،إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب اللتزام من قبل هؤلء

المقاولين بتشغيل عمالة أردنية ل تقل نسبتها عن ( )%70من مجموع العمالة الماهرة
المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا بموافقة وزارة األشغال العامة واإلسكان ،على أن ل يسمح

بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين غير المهرة.
-3

على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة اللتزام ببالغ رئيس

الوزراء رقم ( )6لسنة 1990واعتباره جزءاً من العطاءات والعقود التي تبرمها ،وفي حالة
ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية:

أ-

إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع

ب-

فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في

خالل مدة أقصاها ( )7سبعة أيام.
المشروع.

-4

إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات

-5

على المقاول المح لي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ

البناء الوطني األردني بحدها األدنى.

األشغال.
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معلومات المطلوبه من المقاول
• ممثل ومستخدمو المقاول (جهاز المقاول المنفذ):

كما هو وارد في جهاز المقاول المنفذ بند رقم  34من وثيقة العقد وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل
في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ،وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات في مجال اإلشراف على مشاريع مماثلة

مالحظة:

يتعين التفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.

وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما

يقابله من رواتب مثل هؤلء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.

• تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:

الميكانيك

فئة التصنيف

اسم المقاول

________

_______

الكهرباء _______
•

________

على المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين

األردنيين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن المقاول قد استكمل

كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيين وقانون مقاولي

اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع التفاقية وكل مقاول ل يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر

مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها

دون أن يحق للمقاول العتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.
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النموذج
عطوفة مدير عام دائرة العطاءات احلكومية
يرج ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى العل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىم

املق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ل ال ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىادة

……………………………………………….قىىد اك ىىتكمة كاف ىىة ااج ىراءات القا و ي ىىة
فقا ألحكام قا و  .......................................................املعمول به.
نقيب الـمهندسين الردنيين

أو نقيب مقاولي النشاءات الردنيين

• اإلقرار بضمان عيوب التصنيع )(Warranty
يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة

األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل
هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ،لستبدال أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر

بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليا أو أجنبيا ولمدة ( )730يوما من تاريخ تسلم األشغال.
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ج– نماذج العرض والضمانات والتفاقيات والبيانات

ج - 1نموذج كتاب عرض المناقصة
ج - 2ملحق عرض المناقصة
ج - 3نموذج كفالة المناقصة

ج - 4نموذج اتفاقية العقد

ج - 5نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بعضو واحد)

ج - 6نموذج اتفاقية فض الخالفات (مجلس بثالثة أعضاء)
ج - 7نموذج ضمان األداء  /تنفيذ

ج - 8نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)
ج - 9نموذج كفالة الدفعة المقدمة

ج -10نموذج مخالصه عن دفعة النجاز عند التسلم الولي
ج - 11نموذج إقرار بالمخالصة

ج - 12نموذج التزامات المقاول

ج -13نموذج اقرار بالدفعات الخرى

ج-14نموذج اقرار بالدفعات الممنوعة
ج-15ملحق األثر البيئي
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ج1

نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
العطاء رق م......................................................:
.......................................................................................................
إلى السادة ( صاحب العمل):
................................................................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به  ،كما قمنا بدراسة شروط العقد  ،والمواصفات والمخططات ،
وجداول الكميات  ،وملحق عرض المناقصة  ،والجداول األخرى  ،ومالحق العطاء ذوات األرقام:
 ........ ....................المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله  ،ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم
بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله
مقابل مبلغ إجمالي وقدره ................................ :أو أي مبلغ رخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .
إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالتفاق على تعيـين
أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .
نوافق على اللتزام بعرض المناقصة هذا لمدة ( )120يوماً من تاريخ إيداع العروض  ،وأن يبقى العرض ملزماً لنا ،
بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ل يتجزأ من
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة اللتزام هذه  ،كما نقر ّ
" كتاب عرض المناقصة " .

نتعهد في حالة قبول عرضنا  ،أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة ( )2/4من شروط العقد  ،وأن نباشر العمـل
بتاريخ أمر المباشرة  ،وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز "
.
فإن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتـاب القبـول
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا  ،وإلى أن يتم ذلك ّ

أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
حرر هذا العرض في اليوم:
توقيع

المناقص:

 .....................من شهر ................ :عام....................... :

...................................
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شاهد:

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

ج2

ملحق عرض المناقصة

المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
البيان

رقم المادة

اسم صاحب العمل :
عنوانه:

2/2/1/1
و3/1

اسم المقاول:
عنوانه:

3/2/1/1
و3/1

اسم المهندس:
عنوانه:

4/2/1/1

التحديدات

شركة مياه الردن – مياهنا
مساعد الرئيس التنفيذي  /مياهنا الزرقاء

كفالة المناقصة

التعليمات

ضمان إصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة األعمال المنجزة

مدة اإلنجاز لألشغال

3/3/1/1

( )60يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة
( )730يوماً تقويمياً لجميع األعمال

فترة األشعار بالعيوب

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى
الموقع

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد
للمباشرة

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع
المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

تقديم وثائق التأمينات

ضمــان األداء

قيمة الدفعة المقدمة

7/3/1/1
1 /2
1 /8

( )7ايام ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة
اإلنجاز

1/10

2 /4

( )%10من " قيمة العقد المقبولة"

1/18

خالل ( )10ايام من تاريخ الحالة

2/14

( )%0من " قيمة العقد المقبولة"

2/20

الحد األعلى للمحتجزات

3/14

2/20
3/14

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

3/18

الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات في
حالة عدم التفاق بين الفريقين .
القانون الذي يحكم العقد

3/20

اللغة المعتمدة في العقد

( )7أيام تقويمية قبل تاريخ أمر المباشرة المعتمد

( )28يوماً من تاريخ كتاب طلب المقاول استالم
العمال

فض الخالفات
تشكيل مجلس ّ
فض الخالفات
فترة تعيـين مجلس ّ
نسبة المحتجزات

( )1500ألف وخمسمائه دينار

4 /1
4 /1

غير مطلوب

( )%10من قيمة الدفعة

( )%5من " قيمة العقد المقبولة"
( )20,000عشرون الف دينار أردني لكل
شخص في كل حادث بغض النظر عن عدد
الحوادث
جمعية المحكمين الردنيين

القوانين األردنية السارية المفعول

لغة العقد هي اللغة العربية.
لغة المواصفات الفنية العامة هي اللغة العربية

لغة جداول الكميات و المواصفات الفنية الخاصة
هي اللغة اإلنجليزية

131

البيان

لغة التصال

مدة العمل اليومي واألسبوعي

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ
الحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول
التحضيرات عند الوصول إلى الموقع

رقم المادة

4 /1
5 /6

-5/13ب
5/14

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

6/14

سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف عند
التعيـين .

6/20

عدد أعضاء هيئة التحكيم
القواعد اإلجرائية للتحكيم

6/20
6/20

قيمة تعويضات التأخير

7 /8

الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

7 /8

المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

8/13

أسعار تبديل العمالت

نسبة الفائدة القانونية ( نفقات التمويل )

نظام توكيد الجودة

مكافأة اإلنجاز المبكر

عمالت الدفع للمقاول

أقسام األشغال ( )6/5/1/1

7/14
8/14

9 /4

13/8

15/14

مدة اإلنجاز
الخاصة به

()3/3/1/1
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التحديدات

اللغة العربية

( )8ساعات يومياً ،ولمدة ( )6أيام في األسبوع
ول مانع في حال رغبتكم العمل في ايام العطل او
الجمع وحسب تصاريح الحفر على حسابكم ودون
المطالبة بالتعويض او تكاليف مترتبة نتيجة ذلك

%0

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في
األشغال الدائمة

 % 20من قيمة العقد المقبول مع تطبيق ما ورد
في البند  6/14الخاص بنظام الدفعات المرحلية
من الشروط الخاصة الضافية.
بموجب قانون التحكيم األردني النافذ

بموجب قانون التحكيم األردني
( ) *0.1قيمة العقد المقبول /مدة اإلنجاز
لألشغال)عن كل يوم تأخير
( )%15من قيمة العقد المقبولة

( )%5سنوياً
مطلوب

ل يوجد

الدينــار األردني

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

ج3-

نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee
المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
أن المناقص
إلى السادة ( صاحب العمل )  ........................................................... :لقد تم إعالمنا ّ
شركة  ...................................... :سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة

فإن
العطاء  ،ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه  ،وبناء" على طلبه ّ ،

مصرفنا :

بنك  ................................. .........................يكفل بتعهد ل رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ :
 .........................................عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :
أ-

أن المناقص  ،بدون موافقة منكم  ،قام بسـحب عرضـه بعـد انقضـاء رخـر موعـد لتقـديم العـروض أو قبـل انقضـاء
ّ

ب-

أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه  ،ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة (  )6/1مـن شـروط العقـد ،

صالحية العرض المحددة بـ (  )120يوماً  ،أو
أو
ج-

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

أن هذه الكفالة
وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ( )120يوماً ويتعين إعادتها إلينا  ،كما ّ

تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .

توقيع الكفيل/البنك ............................................. :
المفوض بالتوقيــع............................................. :
التاريـــــــــــــــــــــــــخ ............................................. :
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ج4-

نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement
المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه

حررت هذه التفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة
بين

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

و

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

المقاول

لما كان صاحب العمل راوبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع................................... :

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

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصـالح أيـة عيـوب فيهـا وتسـليمها وفقـا

لشروط العقد،

فقد تم التفاق بين الفريقين على ما يلي:

-1

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه التفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما

-2

تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ل يتجزأ من هذه التفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

بعد.
أ-
ب-
ت-
ث-

ج-
ح-
د-
ذ-
ر-
ز-
-3

اتفاقية العقد (اذا اكملت).
كتاب القبول (قرار الحالة).
كتاب عرض المناقصة.
أية مالحق تصدر للعطاء.

دفتر عقد المقاولة –الشروط الخاصة الضافية
دفتر عقد المقاولة  :الشروط الخاصة.
دفتر عقد المقاولة – الشروط العامة.
المواصفات الخاصة.
جداول الكميات.
المخططات.
المواصفات الفنية العامة (ألعمال المياه والصرف الصحي).

أية مواصفات عامة أخرى

"قيمة العقد المقبولة".......................................................

"مدة اإلنجاز".......................................................
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-4

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط ،يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها

-5

إزاء قيام المقاول بت نفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ،يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى

وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.

المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.

وبناءاعلى ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه التفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين
المعمول بها.

الفريق الثاني (المقاول)

الفريق األول (صاحب العمل)

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

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

السم............................................. :

السم............................................. :

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

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

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

وقد شهد على ذلك................................ :
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ج5-

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بعضو واحد)
وصف المشروع  :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
 ...................................عنوانه................................... :

صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

المقاول:

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

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يروبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخالفات"،

ليكون العضو الوحيد ،ويسمى أيضا "المجلس" – " ، "DABفإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ،قد
اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه التفاقية شروطا لتفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:

-2

عمال بأحكام المادة ( )18من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على

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

النحو التالي:
-

-3

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )17من شروط

اتفاقية فض الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات وفقا ألحكام هذه

التفاقية.
-4

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس" ،إزاء أدائه لمهام فض الخالفات

-5

إن هذه التفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.

بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )17من شروط اتفاقية فض الخالفات.

عضو المجلس

المقاول

قد شهد عل ذلك
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صاحب العمل

Jordan Water Company-MIYAHUNA LLC.
-922918 : .
/+ 962 6 5680819 :

 -11192+962 6 5680854 :

رقمO-P-0X-000X/XXXX :
ا دارة
الطالبة:
المديرية:

المورد:
هات :
فاكس:
رقم البند

وص

ال مية المطلوبة

المادة

الوحدة

المجموع/دينار

السعر/دينار

فترة التسليم

ا

مالي =

م ان التسليم  :مستودع ...............................

العملة  :دينار اردني
فترة الدفع  :ثالثون يوما
رقم عرض الشركة...................... :
رقم طل الشراء ....................... :

الر اء التنسيق مع المستودع قب
التوصي بساعتين على األق
هات

06-5666111 :

اعداد .........................................:
الر يس التنفيذ
مدير مديرية المشتريات.................:
ر يس قسم المشتريات .....................:
الشروط العامة (تطبق هذه الشروط على أمر الشراء هذا ما لم يتم ذكر ع س ذل أعاله):
طوابع ا حالة تدفع حس قانون الطوابع األردني الصادر عن و ارة المالية خالل  10أيام (في الحا ت التي تتحقق بها هذه الطوابع) وتدفع لد
 (1و ارة المالية او احد مديريتها .
تصر أ دفعات بمو أمر الشراء هذا ضافة لى تقديم براءة ذمة سارية المفعول أل أمر راء بقيمة ( )1000دينار فما فو .
(2
 (3تقديم كفالة حسن تنفيذ  %10من قيمة ا حالة وخالل  10ايام من تاري ا رسال ادناه .
 (4تقديم كفالة صيانة  %5من قيمة المواد الموردة لمدة  18هر عند استالم و قبول المواد ( 12هر لعطاءات األعمال)
 (5سيتم احتسا رامة ت خير التوريد بقيمة  %05عن ك أسبوع بحد أقصى  %10من قيمة أمر الشراء (قيمة محددة لعطاءات األعمال)
 (6سيتم تطبيق دراج الشركات في القا مة السوداء حس قوانين ركة مياهنا في حا ت الت خر بالتوريد أو أ مخالفات أخر .
 (7تقديم وليصة تامين (في الحا ت التي تتحقق بها )
...............................

ير ى توقيع نسخة امر الشراء وارسالها على رقم الفاكس اعاله
توقيع المورد..........................:
تاري ا ستالم.........................:
.............................:

137

ج6

نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement
(مجلس بثالثة أعضاء)
وصف المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
صاحب العمل:

 ...................................عنوانه................................... :

المقاول:

 ...................................عنوانه................................... :
 ...................................عنوانه................................... :

عضو المجلس:

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يروبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض الخالفات"،

ليقوم بمهام احد األعضاء الثالثة الذين يشكلون “المجلس" ،فإن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ،قد

اتفقوا على ما يلي:

-1

تعتبر الشروط الملحقة بهذه التفاقية شروطا لتفاقية فض الخالفات ،مع إدخال التعديالت التالية عليها:

..........................................................................................
-2

عمال بأحكام المادة ( )18من شروط اتفاقية فض الخالفات ،فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على

النحو التالي:
-

-3

-

(

) دينار عن كل يوم كمياومات.

مضافا إليها النفقات األخرى.

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة ( )17من شروط
اتفاقية فض الخالفات ،فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوين

للخالفات وفقا ألحكام هذه التفاقية.

-4

يتعهد صاحب العمل والمقاو ل مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلس ،إزاء أدائه لمهام فض الخالفات،

-5

يعتبر عضو المجلس .............................رئيسا للمجلس.

-6

بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة ( )17من شروط اتفاقية فض الخالفات.
إن هذه التفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.
عضو المجلس

المقاول

قد شهد عل ذلك

138

صاحب العمل

ملحق اتفاقية فض الخالفات

شر ط اتفاقية فض اخلالفات

شروط اتفاقية فض الخالفات
-1

يسمى عضو أو أعضاء المجلسخالل ( )60يوماً من تاريخ مباشرة العمل  ،على ان يباشر المجلس مهامه

-2

يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلسبالتفاق بين الفريقين  ،وذلك خالل مدة ( )28يوم من تاريخ

خالل ( )60يوماً من تاريخ اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .

إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها

ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة الشعار بالعيوب  ،وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل التعاب الى النصف
-3
-4

.

ليجوز لفريقي التعاقد عزل أحد أعضاء المجلس أو ( األعضاء) بدون أسباب مبررة.

يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين  ،وأن يفصح عند
تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته  ،كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت لحق إذا أصبح
على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته  ،ول يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلّ بإطالع
وموافقة الفريق اآلخر .

-5

-6
-7
-8

-9

يتعين على عضو المجلسأن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن
ل يصرح عن أي من مضامينها إلّ بموافقة الفريقين  ،كما يجب عليه أن ل يوكل ألي طرف رخر القيام بمهمته

أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إلّ بموافقة الفريقين .

يتعين عل ى عضو المجلسأن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة
لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر .

ل يعتبر عضو المجلسفي أي حال مسؤولً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلّ إذا أمكن إثبات أن
ما قام به ناتب عن سوء نية .

بناء على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع ُيدعى
للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او ً
إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذينيحددهما  ،بحيث ل تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ( ) 60ستين

يوماً وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما  ،وعلى الفريقين الستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص .
يتعين على عضو المجلسأن يتصرف كخبير غير متحيز ( وليس كمحكم )  ،ويكون متمتعاً بالصالحية الكاملة
لعقد جلسات الستماع كما يراه مناسباً  ،دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد  ،ويتمتع في

هذا السياق بالصالحيات التالية -:

أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

أن يقرر مدى سلطاته الذاتية  ،وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ،
أن يستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) ،
أن يبادر للتحقق من الوقائع والمور المطلوبة لتخاذ القرار بالسلوب الذي يرتأيه .
أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،
أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ،
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أن ل يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه  ،لحضور جلسات الستماع ،

و-

وله أن يستمر في عقد جلسة الستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم
إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .

 -10ل يجوز لعضو المجلسالتنازل عن التفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء
المجلساآلخرين ( إن وجدوا ) .

 -11يراعى أن ل يستدعى عضو المجلسكشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به .
 -12يحق لعضو المجلسأن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة  ،شريطة أن يرسل إلى الفريقين
إشعاراً بذلك مدته (  ) 28يوماً .

 -13إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس ،يقوم صاحب العمل بالدفع إلى
عضو المجلسوله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها .

 -14يمكن لعضو المجلسأن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته (  )28يوماً  .وفي حالة استقالته أو موتـه

أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الستمرار فـي أداء مهامـه بموجـب هـذه القواعـد ،فإنـه يتعـين

على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل ( )14يوماً من تاريخ انقطاعه.
 -15يتعين أن تكون لغة التصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ( األعضاء) والفريقين  ،ولغة التداول في
الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .

 -16يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ل تتعدى ()56
يوماً من تاريخ إحالة الخالف إليه ( ما لم يتم التفاق مع الطرفين على هذه المدة ) ويكون القرار:

 -خطياً,و

 باإلجماع أو باألغلبية ,و -يجب أن يكون مسبباً ,و

 -أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه الشروط .

ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت رراء أعضاء المجلس.

 -17إذا قام عضو المجلسبنقض أي من أحكام البند رقم ( )4المتعلقة بعمله  ،أو تصرف بسوء نية  ،فإنه يعتبر غير

مست حق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته  ،ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له  ،إذا نتب

أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
عن ذلك النقض ّ
 -18تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي -:
-

عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ،

-

يتبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء عضو المجلس لمهامه ،

مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،

-

يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلسبدل أتعابه ونفقاته خالل ( )28يوماً من تاريخ تسلمه

-

المطالبات الخاصة بذلك  ،ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( ) %50منها للمقاول عن طريق

مطالبات الدفع الشهرية التييقدمها المقاول .

 -19اذا كان " المجلس" مشكالً من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي -:
أ .على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء جلسة الستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ،
و
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ب .انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار بالجماع  ،وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية العضاء
والذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول  ،و

ج .إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه مطلوبة  ،فإنه يمكن
للعضوين

الخرين  ،رغم ذلك  ،الستمرار في إتخاذ القرار -:

 -1ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك  ،أو

 -2ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ،وقام بإصدار تعليمات للعضوين الخرين
بعدم اتخاذ قرار .

 -3يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية لستبعاد عضو المجلس الذي تكرر ويابه بدون عذر

أو تبرير

 -20إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات  ،أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها  ،فإنه يتم النظر
في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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ج7-
(نموذج كفالة حسن التنفيذ)

PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة …………………بتعهد ر عة عنة ير قاب للنقض.
)
/
بخصوص العطاء رقم (
المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينارا ُ اردنيا  ،فقط ……………………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وايا ق عقيد المقاولية  /و
/او /العقد  ،وإننا نتعهد بتعهد ر عة عنة يـر قابـ للـنقض  ،بيأن نيدفل لكيم بم يرد ورود أول طليب
خط منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مل ذكر األسباب الداعية لهذا الطليب
بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق ف تنفييذ أي مين التزاماتيه بموجيب العقيد و/او عيد قييا الميورد
بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول /المورد على إجراء الدفل.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المن يزة تسيلما" أولييا" /و /او/
توريد المواد بموجب العقد المحدد مبد يا" بتاريخ ……… ..شهر ……… .من عا ……….وعلى ان
يتم تجديدها تلقا يا لمدد اخر مدة ك منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من سلطة المياه طلبا خطيا
بالغاء ال فالة .

توقيل الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيييل ……………………………
التاريييييييخ ……..………………….....
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ج8
نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول ……………………بتعهد ر عة عنة ير قاب للنقض.
)
/
بخصوص العطاء رقم (
المتعلق بمشروع ..………………………………………………… :
)دينارا" أردنيا" فقط …………………………………..دينارا" أردنيا".
بمبلغ (
وذلييك لضييمان صيييانة العطيياء المحييال عليييه حسييب الشييروط اليواردة في واييا ق عقييد المقاوليية ،
وإننانتعهد بتعهد ر عة عنة ير قاب للنقض ،بأن ندفل لكم بم رد ورود أول طليب خطي مينكم المبليغ
المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مل ذكر األسيباب الداعيية لهيذا الطليب بيأن المقياول /
المورد قد رفض أو أخفق ف تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد /و /او اخفق المقاول  /المورد ف تنفييذ
اي من التزاماتة  ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتيراض أو مقاضياة مين جانيب المقياول  /المقياول عليى
إجراء الدفل.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المن زة تسيلما" نها ييا"
/و  /او  /انقضاء مدة الصييانة المحيددة بموجيب العقيد المحيدد مبيد يا " بتياريخ … ..شيهر … .مين عيا
…....وعلى ان يتم تجديدها تلقا يا لمدد اخر مدة ك منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من صـاح
العم " طلبا خطيا بالغاء ال فالة .
توقيل الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيييل ……………………………
التاريييييييخ ……………………………..
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ج9-نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول...............:نتعهد بتعهد ر عة عنة ير قاب للنقض.
بمبلغ ) ...................... ( :دينار أردن .............................................................
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم---------------------- :
الخاص بمشروع------------------ :
بتأمين قيا المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
وأننا نتعهد بتعهد ر عة عنة ير قاب للنقض ،بأن ندفل لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق
منه عند أول طلب خط منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول  /المورد .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول /المورد ألقساط الدفعة المقدمة،
ويتم تمديدها تلقا يا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بال ام و تلغى ا ب تا خطي من صاح العم
" مياهنا " .
توقيل الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيل.................................... :
التاريخ.............................................. :
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ج10
نموذج مخالصة عن دفعة النجاز عند التسلم الولي

نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه ........................................................................ :
................................................................................................................

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

بأننا قبضنا من  ...........................................مبلغ (  ) ..............................ديناراً أردنياً

وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء .................................................

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

وبهذا فإننا نبرئ ذمة  .....................................................................وحكومة المملكةاألردنية
الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع

تحفظنا

وتعهدنا

بتقديم

تفاصيل

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

أية

مطالبات

ندعي

بها

إلى

صاحب

العمل

خالل فترة اربعة وثمانون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون أن يشكل هذا إقرا ارً منا
 ....................بصحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا
حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل .........................وحكومة المملكة
األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم األولي للمشروع  ,و يستثنى من

ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين ( )7/13و (.)8/13
وعليه نوقع تحريراً في .....................................

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

اسم المفوض بالتوقيع.................................... :
توقيع المفوض بالتوقيع.................................. :
الخاتم:
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ج11

نموذج االمخالصة ( اإلبراء)

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

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

بأننا قبضنا من  ................................................مبلغ (  ) .........................ديناراً أردنياً.
وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد (  ) 13/14 ، 12/14 ،11/14من الشروط العامةللعقد  ،وذلك عن
مشروع إنشاء ..................................................................................... :

موضوع العطاء رقم ................................................................................... :
نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد

وبهذا فإننا نبرئ ذمة ...........................

وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشـروع المبـين أعـاله إبـراء عامـاً شـامالً مطلقـاً ل رجعـة فيـه
ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضـات ُتسـتحق للمقـاول نتيجـة تطبيـق شـروط المـادتين (  ) 8/13 ، 7/13والتـي تصـدر
بعد تاريخ هذه المخالصة ( اإلبراء ) .

وعليه نوقع تحريراً في .......................................... :
اسم المقاول ...................................................... :
اسم المفوض بالتوقيع ........................................... :
توقيع المفوض بالتوقيع.......................................... :
الخاتم :
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ج12-

نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments
-1

المقاول...............................................

-3
-4

رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات...............................................
فئة التصنيف...............................................

-2

-5
-6

المدير العام...............................................

سقف اللتزام...............................................

المشاريع الملتزم بها...............................................
الرقم

اسم المشروع

رقم

قيمة اإلحالة

قيمة األعمال

مدة

تاريخ أمر

العطاء

دينار

المتبقية

التنفيذ

المباشرة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10
المجموع
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دينار

مالحظات

ج13
إقرار متعلق بالدفعات األخرى

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ....................................................................:
................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.............................................................. :
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم ( ) 1/9/17من الشروط الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص

بهذا العقد  ،وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العمولت أو أتعاب
الستشارات أو أتعاب ال وكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو التفاق على

دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو
كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي

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

المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال

وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولً كما ونوافق على قيام
الفريق األول باتخاذ اإل جراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام
الفقرة ( أ ) منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

وعليه نوقع تحريراً في

/

/

اسم المقاول........................................................ :
اسم المفوض بالتوقيع.............................................. :
توقيع المفوض بالتوقيع............................................ :
الخاتــــم ...................................................... :

*

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولت أو أتعاب أو أي من
األمور المحددة بالمادة (  ) 9/17عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه ،وكل من ل يقدم هذا اإلقرار
سيرفض عرضه  ،وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه .....................................................................
................................................................................................................
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.................................................................
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم ( )2/9/17من الشروط الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة

بهذا العقد  ،وعمالً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول  ،نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو التفاق
على دفع أي مبالغ سواء" كانت عمولت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير
مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيم ٍة مادي ٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل

هذ ه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة  ،أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا

من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول  ،ويشمل ذلك على سبيل المثال

ل الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ رسمي ٍة أم ل  ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم

العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي

تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعالً .

كما ونتعهد بأن ل نقوم بتقديم أي دفعا ت ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء"

أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما
يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

وعليه نوقع تحريراً في

/

/

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

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

توقيع المفوض بالتوقيع........................................ :
الخاتــــــــــــــــــــم ................................................ :
*

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولت أو أتعاب أو أي من

األمور المحددة بالمادة (  ) 9/17عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه ،وكل من ل يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه

 ،وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض
عرضه

،

وعلى

المقاول

وضع

اإلقرار

في
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ظرف

مغلق

منفصل

عن

العرض.
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ملحق األثر البيئي
الموضوع

نو ية الهواء

المشروحات
على المقاول التاكد من أن موقع العمل ومواضع تخزين وتشوين المواد رمنه بشكل

دقيق من خال ل اجراءات مناسبة وحسب موافقة المهندس المشرف.

يجب عدم استخدام اطارات السيارات القديمة لغايات تسخين مادة السفلت
على المقاول عمل تصريف للمياه المستخدمة بالمشروع بطريقة مالئمة الى خارج

موقع المشروع.
نو ية المياه

على المقاول التقليل من استخدام المياه في الموقع.

على المقاول تقليل زمن أن يكون الرمل مكشوف خالل فترة النشاء.
على المقاول التقليل من استخدام المواد الكيماوية (الشحوم ،المواد المذيبة ،المنتجات

البترولية).
الضوضاء واإلزدحام
العتداء على طبيعة الموقع
التعامل مع الخدمات الخرى

على المقاول موازنة توقيت العمل اذا امكن لمنع صدور ضوضاء مرتفعة أو حدوث

اختناقات مرورية خال ل ساعات الدوام.

على المقاول المحافظة على الحياة النباتية للموقع اذا امكن ذلك.
على المقاول المحافظة على رقابة لصيقة للخدمات المحيطة بالموقع واعداد خريطة
دقيقة او محدثه لمرافق الخدمات الموجودة.
على المقاول اطالع فريق العمل بالموقع على اجراءات السالمة.

من مسؤولية المقاول المحافظة على السالمة العامة في داخل الموقع والمناطق

المحيطة بها.

اذا كان من المتوقع وجود مادة السبستوس ( )Asbestosبالموقع .فعلى المقاول

تأمين اقنعة واقية لفريق العمل والوزارة.

الصحة والسالمة العامة

على المقاول تعيين مراقب سالمة عامة لالشراف على شؤون السالمة بالموقع.

على المقاول توفير ادوات السالمة العامة مثل خوذ الراس ،احذية خاصة  ،نظارات

واقية لفريق العمل والزوار.

على المقاول المحاولة لتقليل الضوضاء والتلوث البيئي اذا امكن ذلك.

على المقاول تصريف مياه الفيضان والمياه الزائدة بواسطة الضخ لمنع التسبب
باضرار ألي طرف ثالث.

التخلص من مخلفات الموقع

على المقاول تأمين وسائل نقل مالئمة للتخلص من مخلفات الموقع بموافقة السلطات

المختصة على أن تراعى تعليمات السالمة وحماية البيئة أثناء النقل تجنبا لتطاير
األتربة والمخلفات .

المحافظة على النباتات

على المقاول المحافظة على األشجار والمناطق المزورعة واألسيجة بطريقة مالئمة.

وعليه اعادة زراعة الشجار بدل من التي اتلفت من مكانها واعادة بناء السيجه مثل
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المشروحات

الموضوع

وضعها األصلي حسب تعليمات المهندس المشرف.
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مالحظات هامة
على جميع المقاولين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل
أرقام الصفحات وأرقام بنود جدول الكميات وإذا وجد نقص في عدد الصفحات
أو بنود جدول الكميات يراجع المقاول  /صاحب العمل وضمن المدة المحددة
أي قبل موعد إيداع العروض لتزويده بها.
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المملكه االردنيه الهاشميه

المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه
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المشروع :تمديد خط صرف صحي ضمن حرم شارع ياجوز الرئيسي لمعالجة مكرهه صحيه

 -1عــــــام
------------

شروط إضافيه خاصه بشركة مياه الردن/مياهنا

 1 -1إن األعمال المطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء هي تقديم جميع المواد والمياه والعدد واآلليات واأليدي العاملة وجميع ما
يلزم للقيام بأعمال عطاء توريد تمديد و تشغيل خطوط الصرف الصحي ومناهل من كافة األقطار و األنواع مع تركيب
كل ما يلزم .
 2-1إن أي إختالف أو تناقض بين المواصفات الخاصة وبين المواصفات العامة تكون المواصفات الخاصة هي الحاكمة
وتطبق ويعمل بها.
 3-1مخططات العق د هي المخططات المرفقة بهذا العقد وأية مخططات معدلة أو إضافية أو تفصيلية أو ملحقة يصدرها
المهندس أو يوافق عليها خطيا" من وقت ألخر.
تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار.
جميع المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود األصناف كما وأن المصنعية يجب أن تكون
-4-1
بموجب المواصفات وبمستوى جيد يوافق عليه المهندس.
بعد إبالغ المقاول بقرار االحاله وقبل توقيع االتفاقيه دفع الرسوم القانونية لوزارة المالية عن
-5-1
المشروع .
على المقاول تقديم ما يلي باالضافه لما ورد بوثائق العطاء بعد توقيع االتفاقية :
-6-1
أ -برنامج العمل يتضمن جميع المواقع المذكورة في العطاء.
ب -تقديم كشف بالتدفق المالي للمشروع.
على المقاول و قبل توقيع االتفاقية تقديم كفالة حسن التنفيذ وقبل البدء بالعمل عليه تقديم بوليصة
-7-1
تامين.
 -2متطلبات العمل-:
أن األعمال المشمولة ضمن هذا العطاء هي القيام بتوريد و تمديد خطوط صرف صحي من مختلف االقطارواالنواع وفي
جميع انواع السطوح و إنشاء مناهل مختلف األقطار و مناهل وادي وكذلك القيام بأعمال تغليف الخطوط حسب
مواصفات سلطه المياه و الشروط الخاصة وذلك بموجب الشروط العامه والخاصه (دفتر عقد المقاوله ) والمواصفات
العامه الصادره عن سلطة المياه وحيث يلزم وهذه المواصفات والشروط الخاصه والمخططات وجداول االسعار
وتعليمات المهندس واية مالحق على وثائق العطاء .
 -3موقع العمل-:
لغاية اعمال هذا العطاء يكون موقع العمل في شارع ياجوز قرب بوابة الرصيفة  /لواء الرصيفة ضمن مناطق خدمة شركة
مياهنا /محافظة الزرقاء وحسب متطلبات العمل و تعليمات المهندس.
 -4التنسيق- :
على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع امانة عمان الكبرى و وزارة االشغال العامه  /البلديه المعنيه وادارة المرور
ومؤسسة المواصالت ،شركة الكهرباء ,وزارة المياه و الري  PMUوايه جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات
الجهات المعنيه للحصول على موافقاتها للعمل في اوتحت اوقرب الطرق العامه واالرصفه و االوديه وعلى المقاول ان
يتقيد بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما فيها اشارات المرور واالشارات التحذيريه اوالتحويالت والحواجز وحماية المشاه
واالمالك الخاصه ومتطلبات السالمه وجميع المتطلبات العامة..كما على المقاول التنسيق مع دائرة االراضى و المساحة
ومع البلدية المعنية و االشغال العامة لتحديد قطع االراضي و مسارات خطوط الصرف الصحي و ضمان تنفيذها ضمن
الطرق الرسمية التى سيتم تسليمها اليه من قبل شركة مياهنا .وال يدفع للمقاول لقاء هذه األعمال أية عالوات إذ تعتبر
مشمولة ضمن االسعار الفردية لألعمال المطلوبة
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ا

من مسؤولية الفريق الثاني الحصول على تصاريح الحفر و موافقات الجهات الرسمية المعنية التمــام العمــل و فــي حــال
تم رفض طلبه بمنحه تصريح من اية جهة  ,االمر الـذي يــؤدي الــى ايقــاف التنفيــذ و عليــه يجــوز للفريــق االول ايقــاف
اعمال العطاء و محاسبة المقاول على االعمال المنجزة  ,اما بالنسبة للخطوط التي بوشر العمل بها فيتم اكمالها من قبل
مقاول اخر يعينه المقاول الرئيسي بعد موافقة شــركة مياهنــا خـ ل مــدة اســبوعين مــن تــاريخ االيقــاف و يــتم تعيــين و
محاسبة هذا المقاول من قبل الفريق الثاني وذلك بعد موافقة الفريق االول و في حال لم يحضــر الفريــق الثــاني مقــاوال
الكمال االعمال فيحق للفريق االول اكمال العمل على نفقة الفريق الثاني و بالطريقة التي يراها مناسبة.

راءات الوا

اتباعها لتمديد خدمات البنى التحتية ضمن حرم الطر التابعة لو ارة ا

غال العامة وا س ان- :

 -1تقديم كتاب رسمي من صاحب الخدمة يبين االعمال المطلوب منح التصريح لها واسم المقاول المنفذ.
 -2تقديم مخططات تفصيلية – موقعة و مختومة من قبل صاحب الخدمة – تبين حدود حرم الطريق المطلوب تنفيذ االعمال

ضمن حرمه ؛ وكذلك تبين مسار الخدمة المطلوبة بالنسبة لحرم هذا الطريق بحيث يكون هذا المسار ضمن اخر ( )2متر من

حرم الطريق  :و تبين هذه المخططات ايضا العوائق و الخدمات االخرى الموجودة اصال على طول المسار المنوي تنفيذه مع
بيان كافة التفاصيل و االبعاد على هذه المخططات.

 -3التزام المقاولين المعنيين باحكام مواد قانون الطرق رقم ( (24لعام  1986و تعديالته و بنود تصريح الخدمات الموحد و
تعديالته و شروط ومتطلبات ومواصفات هذه الو ازرة حسب التعاميم و الكتب الصادرة عنها بذلك الخصوص.

 -4التزام المقاولين المعنيين باستعمال تكنولوجيا تمديد الخدمات بدون الحفر (  ) trenchlessواستخدام مادة الخرسانة السائبة
( )Flowable Concreteلالعمال المطلوب تنفيذها ضمن جسم الطرق الرئيسية و الثانوية.

 -5يتم الكشف الحسي على الموقع من قبل مهندسي مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية بحضور مندوب مديرية االشغال
المعني و مندوب صاحاب الخدمة و مندوب المقاول لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.

 -6تقديم كفالة مالية ضمانا العادة االوضاع باسم معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته و تكون هذه

الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة  ،او يتم تقديم شيك مصدق يعادل ( % )0من كلفة اعادة االوضاع الى ما

كانت عليه سابقا و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.

 -7يقوم مدير االشغال المعني باصدار تصريح العمل المطلوب بناء على موافقة خطية مسبقة من قبل عطولة امين عام
وزرة االشغال العامة واالسكان و ذلك لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق الرئيسية و الثانوية.
ا

 -8بالنسبة لالعمال المطلوب تنفيذها ضمن حرم الطرق القروية و الزراعية تتم االجراءات السابقة من قبل مدير االشغال

المعني مع مراعاة ان تكون كفاالت اعادة االوضاع مطابقة للنموذج المعتمد لدى هذه الو ازرة باستثناء ان تكون كفاالت هذه
الطرق موجهة لمدير االشغال المعني باالضافة لوظيفته و يتم تزويد مركز هذه الو ازرة بصورة عنها  ،او يتم تقديم شيك

مصدق يعادل ( % )0من كلفة اعادة االوضاع الى ما كانت عليه.

 -9يقوم مدراء االشغال بالتنسيق مع ا دارة المختبرات و ضبط الجودة الجراء فحوصات ضبط جودة دورية العمال مشاريع
تمديد خدمات البنى التحتية المنفذة ضمن حرم الطرق التابعة لهذه الو ازرة  ،و يتم تزويد مركز هذه الو ازرة بنتائج هذه
الفحوصات اصوليا.

 -10يلتزم المقاولون المعنيون بتقديم مخططات المسارات المنفذة حسب الواقع (Hard and Soft Copy of As-Built
 ) Drawingsمرفقة مع طلب موافقة هذه الو ازرة على االستالم االبتدائي العمال المشاريع المنفذة من قبلهم لمديريات االشغال
المعنية و نسخة عن هذا الطلب ومرفقاته لمركز هذه الو ازرة.
 -11يتم اشراك مندوب من مديرية تنسيق خدمات البنى التحتية في لجان االستالم االبتدائي والنهائي لالعمال المنفذة ضمن
حرم الطرق الرئيسية و الثانوية  ،و في حال مطابقة االعمال المعنية لمواصفات و شروط و متطلبات هذه الو ازرة يتم التنسيب
باالفراج عن كفالة اعادة االوضاع من قبل مدير االشغال المعني بناء على موافقة لجنة االستالم النها
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لالعمال المعنية.

البنك -------------------- :
التاريخ ------------------ :
معالي وزير االشغال العامة و االسكان باالضافة لوظيفته المحترم
عمان االردن
كفالة رقم ------------------ :استحقاق ( لمدة سنة واحدة)مبلغ --------/دينار اردني
يسرنا اعالمكم بان مصرفنا البنك -------------------------- :
يكفل السادة شركه ---------------------------------------- :
المبلغ ( باالرقام )  ----------------دينار اردني
المبلغ ( كلمات ) -----------------دينار اردني
وذلك تامينا اللتزام المقاول بمواصفات و ازرة االشغال العامة و االسكان و اعادة وضع الطريق كما كان عليه سابقا مع االلتزام بشروط
السالمة العامة اثناء تنفيذ حفريات خطوط  ----------------------بمشروع -------------------------
.------واننا نتعهد بان ندفع لكم – بمجرد ورود اول طلب خطي منكم المبلغ المذكور او اي جزء تطلوبنه منه بدون اي تحفظ او شرط – مع
ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بان المقاول قد رفض او اخفق في تنفيذ االلتزامات فيما يخص وضع الطريق كما كان عليه بصرف
النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على اجراء الدفع  .و يتم تمديد هذه الكفالة تلقائيا وال يتم الغائها اال بناء على
طلبكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
عن البنك
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 -5العمل في الليل- :
يحق لصاحب العمل أو المهندس أو ممثل المهندس او اية سلطه أخرى بموافقة المهندس اصدارالتعليمات للمقاول لتنفيذ أي
جزء من االعمال في ساعات الليل و ذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ االعمال
وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك.
 - 6برنامج العم - :
على المقاول ان يقدم برنامج عمل لخطته في تنفيذ األعمال حسب الشكل و التفاصيل التي يحددها المهندس الخذ موافقته
عليها ( ) يوما من تاريخ قرار االحاله و ان يقدم للمهندس وصفا خطيا عاما للترتيبات و األساليب التي سيتبعها المقاول
في تنفيذ األعمال المطلوبة منه و كلما طلب اليه المهندس وتحديث البرنامج كل  30يوم .
 -7جهاز المقاول المنفذ- :
على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائية مناسبة و اليات و عدد  ............الخ بالعدد الكافى و جهاز منفذ يتكون من مدير
مشروع و مهندسى موقع و مساحين ومراقبين و عمال مهرة و عمال عاديين مما يمكنه من العمل فىعدة مواقع في ان
واحد بغض النظرعن حجم العمل و حسب البرنامج الموافق عليه و ان يتم تسليم االعمال المحالة اليه طبقا
للمواصفات و موافقة المهندس ضمن الوقت المتفق عليه.

 -8وصف األعمال- :
أوال :إن أعمال المقاول تضمن ما يلي على سبيل المثال وليس حصرا-:
 .1إعادة طمم الخنادق بمواد تامين و مواد بيس كورس (  ) B.Cأو مواد مختارة ناجحة مخبريا ً وحسب ما هو وارد
في جدول الكميات او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات مهندس االشراف ومالك الطريق و إعادة األوضاع في
األماكن التي تم حفرها الى ما كانت عليه بموجب المواصفات و تعليمات المهندس بما في ذلك نقل الفائض خارج
الموقع .
 .2يتم قص اإلسفلت بالمنشار اآللي وكذلك يجب قص الخرسانة والبالط بشكل منتظم ومستقيم بغض النظر عن
طريقة القص وذلك كي تكون حواف الخنادق مستقيمه ومنتظمه وبزيادة سم من كل جهه من حواف الحفرهاوالخندق.
 .3تقديم وصب ايه أعمال خرسانية.

ثانيا - :أعمال تمديد خطوط الصرف الصحى و توابعها -:
=====================
 - 1الحفريات و الطمم -:
===============
أ  -تحضير الخندق :
من الضروري ان يتوفر للتربه حيثما يلزم دعما ثابتا و دائما الجل الحصول على تمديد سليم للمواسير .
 تحفرالخنادق على عمق ال يقل عن (  ) 150مم تحت اسفل المواسير و يمالء بمواد ردم ناعمه ( التأمين ) و عندما تكون التربهمبتله او اذا كان االساس طريا او حيثما يكون اسفل الخندق غير منتظم فقد يكون من الضروري زيادة هذه السماكه وعلى المقاول
القيام بهذه االعمال على حسابه .
 يجب عدم حفر الخندق لمسافة كبيره قبل تمديد المواسير كما يجب الردم فوق المواسير بالسرعه الممكنه بعد فحص الخط واستالمه ،و يكون عرض الخندق في اعلى الماسوره اليقل عما هو مبين في المخططات و يجب عدم و ضع الطوب و االجسام الصلبه تحت
الماسوره للدعم المؤقت او الدائم .
 يتم قص ( طبقة السطح ) االسفلت بالمنشار االلي و كذلك يجب قص الخرسانه و البالط بشكل منتظم و مستقيم بغض النظر عنطريقة الحفر و كذلك كي تكون حواف الخنادق منتظمه و مستقيمه و بزيادة سم من كل جهه من حواف الخندق .
 على المقاول نقل ناتج الحفريات الفائض الى االماكن التي تحددها الجهات المختصه و على نفقته الخاصه و تعتبر تكاليفها مشمولهضمن اسعار العطاء .
ب  -الطمم حول االنبوب BEDING AND SIDE BEDING :
=================================
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 تردم جميع الخنادق بعمق (  )150ملم تحت اسفل الماسوره و حتى منسوب (  ) 300ملم فوق ظهر الماسوره كما هو مبين فيالمخططات وتدك يدويا وبانتظام على طبقات ال تزيد عن (  )100ملم .
 مواد الطمم الناعمة ( التامين ) السفليه و الجانبيه وحول الماسوره ولغاية  300مم فوق ظهر الماسوره يجب ان تكون من احدىالمواد التاليه وكما هو موضح في جدول الكميات :
 - 1رمل صويلح الخالي من الشوائب وحسب التدرج والمواصفات التالية :

 -الكتلة الطينية ل تزيد عن  %1من الوزن

حجم المنخل

نسبة المار %

 9.5ملم (")3/8

100

 So3 -ل تزيد عن  %0.4من الوزن

 1.18ملم (رقم )16

80-45

 0.30ملم (رقم )50

30-10

 CL -ل تزيد عن %0.1من الوزن

 4.75ملم (رقم )4

 Coal and Lignite -ل يزيد عن  %1من الوزن0

 0.00ملم (رقم )100

 0.075ملم (رقم )200

100-95

10-2
3-0

 - 2مواد ناعمة مختارة ( )Selected Fine Materialsمن مواد مكسرة (موافق عليها) من الحجر او حصمة سيل حسب
التدرج التالي:

حجم المنخل (مم )
19

()"3/4

) " 1 / 2 ( 12.70

نسبة المار ( ) %
100
100-90

9.5

()"3/8

70-40

4.75

( نمره ) 4

صفر-

2.36

( نمره ) 8

صفر5-

و تعتبر حصمة السيل وكسر الحجاره من االحجام التي تتراوح من ( )10 - 5ملم االكثر مالئمة ويجب ان ال تكون المواد المختارة
الناعمة كثيرة النعومة وذلك لمنع االنجراف وهبوط الماسورة و تعتبر المواد الطباشيرية التي تتكسر عند ترطيبها او المواد الطينية غير

مناسبه للتسوية تحت المواسير و في جوانبها ،اما درجة الدك فتكون حسبما هي مبينة في المخططات.

وعلى أي حال يجب أخذ موافقة المهندس المشرف الستعمال أي من المواد السابقه أعاله و حسب طبيعة الموقع .

 يجب ان تكون المواد المختارة موافق عليها وناجحة مخبريا وذلك لمنع االنجراف وهبوط الماسورة ويجب اخذ موافقة المهندسالمشرف على درجات الدك وحسب طبيعة الموقع.
جـ – الطمم الى السطح العلوي :
==================
ج ج–  : 1الخنادق في االرض الطبيعية ( ذات السطح الترابي ) :
إعادة طمم الخنادق من منسوب ما بعد التامين إلى منسوب سطح األرض من مواد مختاره ناجحة مخبرياً على ان يتم الدك على
طبقات كل 15سم او باطون للمقاطع العرضية مع إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه بموجب المواصفات والمخططات النموذجية
وتعليمات المهندس بما فى ذلك نقل الفائض إلى األماكن المحددة من قبل الجهات المختصة والدك باألجهزة الميكانيكية مع الرش

بالماء والدحل على طبقات ودرجة الدك بما ال يقل عن  % 95من الكثافة الجافة.
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ثالثا  :الخنادق في السطوح المعبدة ( الشوارع  ,الساحات  ,االرصفه ) :

------------------- ---------- -------------------------------------

إن إعادة وضع الشوارع و الساحات واالرصفه واالطاريف إلى ما كانت عليه سابقا يجب أن يـتم بموجـب المواصـفات وحسـب

التفاصيل المبينة على المخططات وبموافقة المهندس.
-

إعــادة طمــم الخنــادق فــي الســطوح المعبــدة مــن منســوب مــا بعــد التــامين إلــى منســوب ســطح األرض يكــون مــن م ـواد مختــارة
ناجحة مخبريا او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات مهندس الشراف ومالك الطريق على ان يتم عمل بـيس كـورس اخـر

 30سـم علـى ان يـتم الـدك علـى طبقـات كـل 15سـم او بـاطون للمقـاطع العرضـية مـع إعـادة األوضـاع إلـى مـا كانـت عليـه
بموجــب المواصــفات والمخططــات النموذجيــة وتعليمــات المهنــدس بمــا فــى ذلــك نقــل الفــائض إلــى األمــاكن المحــددة مــن قبــل
الجهات المختصة والدك باألجهزة الميكانيكية مـع الـرش بالمـاء والـدحل علـى طبقـات ودرجـة الـدك بمـا ال يقـل عـن  %95مـن
الكثافة الجافة.

تكون المواد المستعملة وكافة األعمال المتعلقة بها مطابقة لما ورد في المواصفات الفنية العامة العمـال الطـرق والجسـور الصـادرة عـن
و ازرة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991وما ط أر عليها من تعديالت.
أ:

الشوارع والساحات المعبدة (المسفلتة) -:
=======================
تعاد أوضاع السطوح المعبدة كما يلي:
بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس كما يلي -:
أ -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %95حسب تجربة بروكترالمعدل وبسماكة 15سم بعد الدحل
وذلك لطقبة األساس األولى (.)Sub-Base Course

ب -توريد وتوزيع وخلط وفرش ورش بالماء والدحل لدرجة  %100حسب تجربة بروكتر المعدل وبسماكة  15سم بعد الدحل
وذلك لطبقة األساس الثانية (.)Base Course

ج -تكون مواد الطبقتين األولى والثانية متدرجة حسب المواصفات العامة العمال الطرق والجسور (فصل  1-3جدول -3
 2صنف ب).

د -توريد ورش الوجه التأسيسي ( )Prime Coatمن إسفلت ( )MC-70بمعدل  1,5كغم/م 2ويتم الرش ميكانيكاً.
 -1توريد وفرش ودحل الخلطة االسفلتية الساخنة ( )Hot Bituminous Concreteوبسماكة حسب سماكة الطبقة
القائمة على الواقع وبحيث ل تقل عن 8سم بعد الدحل في جميع الحوال وفي حال كانت الخلطة السفلتية طبقة

واحدة وفي حال وجود طبقتين او اكثر يتم اعادة الوضاع على اكثر من طبقة وبسماكة لتقل عن  5سم لكل طبقة

وترش طبقة لصقة بين الطبقات  RC 250وبمعدل 5من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي

صغري التقل عن ( 200كغم/سم 2بعد  28يوما) كما هو مبين في المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه

سابقا.

ه -من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند ( )1أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب أن تكون مواد الطمم من

مواد ( )B.C.حسب المواصفات أدناه وتردم وتدك كما ورد سابقاً وكما هو مبين في المخططات او بحصمه ذات
تدرج واحد ..كغم/م.2

و -عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف امانه عمان الكبرى أو و ازرة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضيا أو
بشكل مائل) فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون كما يلي -:
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ي -في حاالت المقاطع العرضية عندما تكون الطبقة االخيرة من الخرسانة فانه يتم رشها باإلسفلت الالصق ))RC250
بمعدل  0.5كغم /م.2

أن متطلبات تدرج مادة الفرشيات الحصوية ( )B.Cعند فحصها حسب المواصفات االردنيه القياسية إلنشاءات الطرق
والجسور الصادرة عن و ازرة األشغال العامة واإلسكان لسنة  1991الفصل  1-3جدول  2-3صنف (ب) تكون

كالتالي-:

حجم المنخل

المار حسب الوزن  %منخل مربع الفتحات

 50.0ملم ()"2

100

 37.5ملم (2/1و)"1

100-70

 25.0ملم ()"1

85-55

 19.0ملم ()"4/3

80-50

 12.5ملم ()"2/1

-----

 9.5ملم ()" 8/3

70-40

 4.75ملم (لرقم )4

60-30

 2.00ملم (رقم )10

50-20

0.425ملم (رقم )40

30-10

.075ملم (رقم )200

-5

وبحيث ال تزيد نسبة المار من المنخل رقم  200عن  2/3المار من منخل . 40
أ -الرصفة

بعد االنتهاء من أعمال الطمم والدك والوصول إلى المنسوب الالزم والحصول على موافقة المهندس تعاد وضع االرصفه إلى

ما كانت عليه سابقا حسب المواصفات والمخططات وبموجب تعليمات المهندس .
ب -الطاريف

تكون االطاريف إما حجريه أو من الخرسانة جاهزة الصنع وحسب ما تكون عليه الحالة .
تركب االطاريف حسب وضعها األصلي باستعمال مونه اإلسمنت والرمل بنسبة  3-1والعمل يشمل القاعدة الخرسانية
والتصفيح خلف الحجر من الخرسانة العادية ( 200كغم/سم 2بعد  28يوما) مع جميع األعمال وبموافقة المهندس المشرف

د  :كيفية انشاء مناهل الصرف الصحي
•

الفحوصات المطلوبة:
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فحص المواسير والجلد لدى مختبر معتمد حيث يتم إرسال عينة من المواسير الموردة في الموقع عينة لكل  500متر

.1

طولي والعينة مكونة من ثالثة مواسير وثالثة جلد.
.2

فحص ضغط المياه للمواسير بعد تركيبها وذلك لكامل أطوال العطاء.

.4

فحص المواد المستخدمة في الطمم وأخذ عينة واحدة من المواد الموردة في الموقع لفحص التدرج.

.5

فحص أغطية المناهل حيث يتم ارسال عينة واحده من الحديد المورد في الموقع.

فحص مواد التسوية و التأمين واخذ عينة واحدة من المواد الموردة في الموقع لفحص التدرج.

.3

طلب  Mix Designللباطون المستخدم في المشروع وأخذ ستة مكعبات لكل صبة.

.6

طلب  Mix Designللخلطة األسفلتية المستخدمة في المشروع.

.7

أخذ عينات من طبقة األسفلت لعمل فحص الدك والسماكة كالتالي:

.8
•

للخطوط اقل من  250م ومهما بلغ طولها وقطرها عينة واحدة (وكل خط متصل او معاملة).

•

للخطوط من  250م 500-م عينتين.

•

للخطوط اكبر من  500م عينة كل  500م.ط

•

اخذ عينات من ( B.Cبيس كورس) لعمل فحص الدك ( )Compaction testكالتالي وحسب شروط العطاء.
 .iللخطوط اقل من  250م ومهما بلغ طولها وقطرها عينه كل طبقة (وكل خط متصل او معاملة).
 .iiللخطوط من  250م 500-م عينتين لكل طبقة.
 .iiiللخطوط اكبر من  500م عينتين لكل طبقة كل  500م.ط.
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ثانيا :على المقاول مراعاة ما يلي:

-1على المقاول كشف وتدقيق الدراسة ومراجعة وتدقيق اي تعليمات اخرى تصدر له قبل البدء في العمل لكل مهمة حيث يشمل

العمل الحفريات في أي نوع من التربة واعادة الطمم واعادة وضع السطوح بموجب المواصفات وتعتبر تكاليف هذه األعمال

مشمولة ضمن أسعار العطاء.
المقاول في حال تركيب رداد على المقاول تدريب المواطن على كيفية فكه وصيانته وتنظيفه واعادة تركيبه.
أن موافقة المهندس على أي عمل أو مواد مقدمة من المقاول ،ال تعفي المقاول من مسئولياته المناطة به حسب شروط هذا
العطاء.

ان اعمال دعم الحفريات من ضمن المتطلبات االساسية العمال لحفريات الخنادق وهي من مسؤولية المقاول.
-4على المقاول اخذ االحتياطات الالزمة لعدم األضرار بأي من خطوط المياه أو خطوط الصرف الصحي او الكوابل وكافة
المرافق القائمة والمدفونة تحت األرض ،وأية أضرار يسببها المقاول نتيجة قيامه بأعمال العقد ،وعليه أن يقوم بإصالحها

واستبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكاليف مشمولة ضمن أسعار العطاء وال يعطي المقاول أي عالوات لقاء
ذلك.
-5توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير وذلك من الخرسانة المسلحة حيثما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحي
وحيثما يلزم وحسب مواصفات السلطة والمخططات النموذجية وتعليمات المهندس ،والسعر يشمل أيضا اية حفريات الزمه
والخرسانة العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع األعمال الالزمة حسب مواصفات السلطة وتعليمات المهندس المشرف.

 -6على المقاول التنسيق مع دائرة األراضي والمساحة ومع البلديات واألشغال العامة لتحديد مسارات الشوارع ولضمان تنفيذ
الخطوط ضمن الطرق الرسمية ويجب أن يشمل سعر المقاول هذه األعمال وتثبيت حدود القطع والشوارع ليضمن تنفيذها

بالشوارع الرسمية.
-7عند قطع الشوارع الرئيسية حسب تصنيف و ازرة األشغال العامة او البلدية المعنية (عرضيا أو بشكل مائل) من األنواع
المذكورة في الفقرة ( )1-2أعاله فان مواد الطمم قبل طبقة السطح المعبدة يجب أن تكون على طبقات كما يلي:

أ-من الخرسانة العادية سماكة ( )30سم وبقوة كسر مكعبي صغري التقل عن (200كغم/سم بعد  28يوما) كما هو مبين في
المخططات ويجب إعادة السطوح كما كانت عليه سابقا او مفلفلة في حال االستعجال وحسب مواصفة البلدية المعنية.

من اسفل طبقة الخرسانة العادية المشار إليها في البند (أ) أعاله ولغاية طبقة التأمين يجب أن تكون مواد الطمم من مواد

( ) B.C.او مواد مختارة ناجحة مخبريا ً وحسب ما هو وارد في جدول الكميات او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات
مهندس االشراف ومالك الطريق وتردم وتدك كما ورد سابقا وكما هو مبين في المخططات وحسب تعليمات المهندس
المشرف.

ب -حفر الخنادق في جميع انواع التربة والصخور والخرسانه والبالط و االدراج واالسفلت وعمل طمم للمواسير فوق وتحت وعلى
الجانبين كما تبين المخططات النموذجية ويشمل كذلك الطمم بمادة  B.Cبدل المواد التي حفرت و/او مواد مختارة ناجحة مخبريا ً
وحسب ما هو وارد في جدول الكميات او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات مهندس االشراف ومالك الطريق واعادة اوضاع
السطوح كما كانت عليه سابقا.
توريد جميع المواد الالزمة وعمل تغليف للمواسير من الخرسانة المسلحة حينما تتقاطع مع خطوط الصرف الصحى او
مرورها فى االودية وحيثما يلزم وحسب المخططات وتعليمات وموافقة المهندس وكذلك الدعامات الخرسانية المسلحة ويشمل
ايضا الحفريات االضافية الالزمة والخرسانة العادية للنظافة وحديد التسليح والطوبار وجميع االعمال الالزمة بموجب
المخططات والمواصفات وحسب تعليمات المهندس.
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على المقاول توزيع منشورات من شركة مياهنا للتوعية على المواطنين في منطقة العمل علما بان هذه المنشورات

ستكون متوفرة لدى مديرية االشراف  /مياهنا
-9المواد التي يقدمها المقاول:

يكون المقاول مسؤوال عن تزويده للمشروع بجميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه.
 -10المرافق المدفونة تحت الرض:

يجب على المقاول ان يراعي البنود في المواصفات العامة والتي تتعلق بمسؤولية المقاول لتحديد األماكن والمحافظة على

المرافق المدفونة تحت االرض والمنشئات ويطلب من المقاول الحصول على المعلومات التامة عن مواقع هذه المرافق من الجهات

المختصة ،ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا عن طريق عمل حفر تفتيشية وعلى نفقته الخاصة واية أضرار تتسبب لهذه المرافق
والمنشئات ،على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا للبنود ذات العالقة في العقد وحسب تعليمات المهندس.
 - 11المياه لألعمال :

يكون المقاول مسؤوال عن تأمين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي
صاحب العمل والمهندس ولتنفيذ األعمال المشمولة بهذا العقد وتخزينها في اوعية نظيفة (يوافق عليها المهندس) بالكميات

الكافية لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصة.

 -12مختبر فحص المواد:

• على المقاول تسمية مختبر لفحص المواد مؤهل ومعتمد لدى الجهات المختصة وحاصل على شهادة اليزو ISO-
 PROCEDURE CERTICATEوموافق عليه من قبل سلطة المياه وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبة

بانواعها المختلفة حسب ومواصفات العطاء وكذلك الفحوصات التي يطلبها المهندس.
•

على المقاول إرسال وإحضار العينات إلى ومن المختبر (أو إحضار جهاز المختبر إلى موقع العمل وذلك حسب طبيعة
ونوع الفحص) ،وإحضار التقارير (بواقع  3نسخ من كل تقرير) وجميع مايلزم لتنفيذ هذه األعمال.

•

تعتبر تكاليف إجراء الفحوصات او اعادة إجراؤها وتكاليف أعمال المختبر وتحضير التقارير مشمولة ضمن أسعار العطاء.

المقاول تزويد المهندس بجدول مواعيد الفحوصات مسبقا.
 -13مخططات العقد:

مخططات العقد هى المخططات التى تم تحضيرها لهذا العقد والمرفقة مع وثائق العطاء ,واية مخططات معدله او تفصيلية
او ملحقة يمكن ان يصدرها المهندس اثناء سير العمل فى اعمال العطاء وكذلك المخططات التفصيلية المقدمة من المقاول
والموافق عليها خطيا من قبل المهندس.

 -14مخططات التنفيذ:
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على المقاول ان يقدم للمهندس الخذ موافقته مخططات تنفيذية لالعمال المنفذة ومخططات تفصيلية للخطوط والوصالت
المنزلية بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة مبينا فيها كافة اللوازم والقطع واالقيسة ومواصفات المواد واالعمال وحسب
طلب المهندس المشرف وذلك بعد الكشف على الخطوط القديمة.

وال يجوز المباشرة بتنفيذ او تصنيع او توريد اية مواد ما لم يقدم المقاول المخططات التنفيذية لها والحصول على موافقة
المهندس مسبقا.
يقدم المقاول الى المهندس ثالثة نسخ باالضافة للنسخة االصلية موقعة من المقاول بموجب كتاب خطى بذلك وتسلم
للمهندس فى موقع العمل او حسب طلب المهندس.

المقاول ان يقوم بتصحيح و تعديل هذه المخططات وحسب طلب المهندس.وان موافقة المهندس على هذه المخططات او

المواد او االجهزة والمواصفات ال تعفى المقاول من مسؤولية التوريد والتصنيع بالمقاسات الصحيحة و حسب مواصفات
ومتطلبات العقد وتعتبر تكاليف اعداد وتجهيز المخططات التنفيذية مشمولة ضمن اسعار العطاء.
 -15المخططات المرجعية : AS-Built

 .1المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برنامب :ArcGIS

عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  ArcGISعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:
 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا بنسبة خطأ ال تزيد عن  30سم.

 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridوالمعتمد لدى شركة مياهنا.
 .3أن تكون البيانات المسلمة من قبل المقاول موجودة في طبقات خاصة منفصلة عن البيانات التي يتم تسليمها للمقاول
من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
 .4أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية وخطوط الوصالت المنزلية و قطع المياه ومناهل الصرف الصحي الجديدة في طبقات
منفصلة.
 .5أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها واستبدالها في طبقة خاصة.
 .6أن تكون هناك طبقة منفصلة تظهر نقاط ربط الخطوط الجديدة على الخطوط القائمة موضح فيها قطر ونوع الخط
الذي تم الربط عليه.
 .7أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.
 .8أن تكون أسماء الحقول الخاصة بالطبقات وأنواعها ( )Database Schemaمطابقة لتلك المستخدمة في قاعدة
بيانات مديرية نظم المعلومات الجغرافية.
تكون الحقول معبأة بشكل صحيح باالعتماد على . GIS Database Structure
➢  .1.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :

على المقاولين مراعاة الشروط التالية عند عمل المخططات الورقية طبق األصل المرافقة للنسخ الرقمية:
.1

أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية

البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الربط والفصل في المخططات.
.2
.3

أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز
مختلف عن بقية البيانات الموجودة وأن تظهر نقاط الفصل في المخططات.

أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.
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.4

أن يكون قطر و نوع الخط موضحا على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.

.5

أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.

.6

أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.

.7

أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط
المنفذ والعوائق واالحداثيات والقطع بمخطط تفصيلي.

.8

أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة أنواعها.

.9

أن يلتزم المقاول بنموذج الطباعة المعتمد لدى مديرية نظم المعلومات الجغرافية وأن يتم تعبئة الحقول في المخططات
بشكل صحيح.

 .10أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
 .11أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .2المواصفات الفنية للمخططات المرجعية على برنامب :AutoCAD

عند تقديم المخططات المرجعية باستخدام برنامج  AutoCADعلى المقاولين مراعاة الشروط التالية:

 .1أن تكون جميع البيانات الجغرافية المسلمة مرفوعة مساحيا بنسبة خطأ ال تزيد عن  30سم.

 .2أن يكون نظام اإلسقاط المستخدم  Cassini_Palestine_Gridوالمعتمد لدى شركة مياهنا.
 .3أن يتم إضافة الخطوط الرئيسية الجديدة و القائمة وخطوط الوصالت المنزلية الجديدة في طبقات منفصلة تكون
من نوع .Polyline
 .4أن يتم إضافة الخطوط التي تم إلغاؤها و استبدالها في طبقة خاصة.
 .5أن يتم عمل طبقة خاصة من نوع  Pointلمناهل الصرف الصحي و لقطع المياه.
 .6أن يتم عمل طبقة  Textتظهر أقطار و أنواع الخطوط.
 .7أن يتم إعطاء كل خط مياه أو صرف صحي جديد و كل منهل صرف صحي جديد اسم خاص به على أن يتم
إضافة أسماء الخطوط و المناهل في طبقات  Textمنفصلة.
 .8أن تكون أسماء الطبقات ذات معنى و تشير إلى البيانات داخل الطبقة.
 .9أن يتم تعبئة ا لمعلومات الخاصة بجدول البيانات الذي يتم تسليمه للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات
الجغرافية بشكل صحيح باالعتماد على .GIS Database Structure
➢  .2.1المواصفات الفنية للمخططات الورقية المرافقة للنسخ الرقمية :

 .1أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية
البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الربط و الفصل في المخططات.
 .2أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون
ورمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
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 .3أن يكون قطر ونوع الخط موضحا على جميع الخطوط الجديدة و القائمة.
 .4أن تكون أرقام القطع و أسماء الشوارع ظاهرة على المخططات.
 .5أن يتم ارفاق مخطط بروفايل لخطوط الصرف الصحي الجديدة مع مخطط الموقع مع مراعاة التطابق بينهما.
 .6أن يتم ارفاق مخطط  Profileلخطوط المياه التي تزيد اقطارها عن  250ملم موضح فيها االعماق الفعلية للخط
المنفذ و العوائق و االحداثيات و القطع بمخطط تفصيلي.
 .7أن يتم ارفاق مخطط تفصيلي لغرف المحابس والعدادات ( )Chambersوملحقاتها من القطع وغيرها وبكافة
أنواعها.
 .8أن يكون اسم الشارع الذي تم تمديد أو فصل خطوط فيه موضحا على المخطط (إن وجد).
 .9أن تظهر معلومات الهامش ( )Legendعلى المخططات.
 .10أن تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.
 .3المواصفات الفنية للمخططات المرجعية المرسومة يدوياً:

 .1أن يتم الرسم على المخططات المعتمدة التي يتم تسليمها للمقاول من قبل مديرية نظم المعلومات الجغرافية فقط و
ليس على أي مخطط اخر و أن يتم تعبئة الحقول في المخططات بشكل صحيح.
 .2أن تظهر البيانات الجديدة على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و رمز مختلف عن بقية
البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الربط و الفصل في المخططات.
 .3أن تظهر الخطوط التي تم إلغاؤها أو استبدالها على المخططات الورقية بشكل واضح من خالل تمييزها بلون و
رمز مختلف عن بقية البيانات الموجودة و أن تظهر نقاط الفصل في المخططات.
 .4أن يكون رسم الخط في الجهة الصحيحة من الشارع وأن يتم تحديد بعد الخط عن أي معلم (سور المنزل ,حجر
الرصيف ,عمود الكهرباء غير ذلك).
 .5أن يتم توضيح قطر ونوع الخط الجديد و قطع المواسير كالهوايات و المحابس و غيرها على المخطط.
 .6أن يكون اسم الشارع (إن وجد) الذي تم تمديد أو فصل الخطوط فيه موضحا على المخطط.
 .7أن يتم توضيح قطر الخط الذي تم الشبك عليه و ذلك بكتابته في الموقع المخصص لذلك.
تكون المخططات مدققة حسب األصول و تحمل اسم وتوقيع جهة اإلشراف.

 .4شروط وأحكام عامة

 .1يلتزم المقاولون بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  GISباالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب
المواصفات المذكورة سابقا.
 .2يسمح للمقاولين مهما كانت درجة تصنيفهم بتقديم المخططات المرجعية على شكل نسخ رقمية  AutoCADبدال
من  GISباالضافة الى النسخ الورقية وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ماقيمته  %1من قيمة
العطاء الفعلية.
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 .3في حالة الوصالت المنزلية فقط يسمح للمقاولين من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة فقط تقديم مخططات ورقية
مرسومة يدويا لمخططات الوصلة وذلك حسب المواصفات المذكورة سابقا لكن يتم حسم ما قيمته  %2من قيمة
العطاء الفعلية.
 .4يتم رفض استالم المخططات المرجعية إذا كانت مقدمة على شكل مخططات ورقية مرسومة يدويا من قبل المقاولين
من الدرجة األولى والثانية والثالثة أو اذا كنت مقدمة لغير الوصالت المنزلية بغض النظر عن درجة تصنيف
المقاول.
 .5يلتزم المقاولون بتقديم كتاب تعهد لدقة المخططات المقدمة على شكل نسخ رقمية  GISأو  AutoCADوسيتم
أخذ عينات عشوائي ة لقياس مدى دقة الرفع المساحي للبيانات المقدمة من قبل المقاول وإذا تبين أن نسبة الخطأ تزيد
عن  30سم لـ  %50أو أكثر من العينات المختارة خالل فترة الصيانة يتم توجيه انذار للشركة.
المهلة المعطاة للمقاولين لتقديم المخططات المرجعية  As-Builtللخطوط والشبكات المنجزة هي شهر من تاريخ تقديم الفاتورة ،وال يتم صرف
أي فاتورة الحقة قبل تقديم المخططات المرجعية ( )As-Builtللمطالبة السابقة.

يلتزم المقاول بالمحافظة على االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل عليها او تصل إلى علمه من خالل
تعامله مع الشركة وفي هذا السياق يلتزم المقاول بعدم استعمال االسرار التجارية والمعلومات والوثائق التي يحصل
عليها كما ويلتزم بعدم االفصاح عنها واالتجار بها بمقابل او بدون مقابل او التبرع بها او االفصاح عنها او بثها
عن طريق الوسائل االلكترونية او العادية الى اي طرف ثالث سواء كان على عالقة بأعمال العطاء او لم يكن دون
موافقة شركة مياه االردن -مياهنا الخطية تحت طائلة المسؤولية والمسائلة القانونية.
يحق لشركة مياهنا تعديل المواصفات الفنية للمخططات المرجعية بما يخدم مصلحة العمل وإعالم المقاول بذلك.
 -16الجداول-:

جداول التطابق:
النشرات الفنية وجداول التطابق Technical Catalogue & Compliance Tables

على المقاول أن يقدم النشرات الفنية لكافة المواد التي تدخل في عمل المشروع وأن يقدم النشرة الفنية األصـلية للمـادة المعروضـة تمامـا

الخاصة بها بالذات أو التي تشـملها فنيـا مـع التأشـير علـى المـادة طرازهـا فـي النشـرات الفنيـة المرفقـة وتقـديم جـدول مقارنـة مفصـال فيـه
أسـم المـادة المعروضـة وطرازهـا والمطلوبـة (وطرازهـا أن ذكـر فـي العطـاء) والمواصـفات الفنيـة الكاملـة للمعـروض مقارنـة بـالمطلوب فـي
العطــاء وبيــان االخــتالف والتطــابق فيمــا بينهــا وأي مالحظــة علــى ذلــك كمــا ويجــب تقــديم المواصــفات القياســية المصــنعة عليهــا المــادة
المطلوبة والمعروضة الثبات االختالفات أو التطابقات الفنية وذلك الخذ موافقة المهندس المشرف.
 -17شهادة الفريق الثالث :Third Party Control :

بناء على ما ورد ذكره في الشروط الخاصة  /الجزء الثاني من دفتر عقد المقاولة ص  31فان الشركات المعتمدة للفحص كطرف
ثالث (و للمقاول حرية اختيار احدها واعالم صاحب العمل باسم هذه الشركة) هي المذكورة تاليا:
1 – SGS – Societe General De Surveillance.
2 – Tub scope Verco International.
3 – OMIC – Overseas Merchandise Inspection Company LTD.
4 – Baltic Control LYTD.
5 – Inspectorate (suisse) S. A.
6 – Control Union International.
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-18لوحة تسمية المشروع:

على المقاول وخالل اسبوع من تاريخ استالم موقع العمل تقديم وعمل لوحة قياس  0.75* 1.5متر على االقل مثبتة فى

مكان واضح من موقع المشروع و حسب تعليمات المهندس و مبينا بوضوح ما يلى:
•

اسم المشروع و رقم العطاء

•

اسم المالك (شركة مياهنا)

•

اسم الجهة المشرفة على المشروع شركة مياهنا /مديرية الخدمات الفنية.

•

اسم المقاول و عنوانه

•

تاريخ بدء العمل ومدة العطاء

تتكون اللوحة من اطار متين من حديد الزواية قياس  5*50*50ملم مع التقوية القطرية و يكون من الصاج المجلفن
سماكة  2ملم تثبت اللوحة على ماسورتين قطر  2بوصة مثبتين فى االرض داخل قاعدتين خرسانيتين بقياس مناسب.

تدهن كامل اللوحة مع االطار و التقويات والوجه بدهان اساس خاص بالحديد المجلفن.

يكون لون الدهان النهائى للوجه و نوعية وحجم الخط حسب تعليمات و موافقة المهندس.
تكاليف تجهيز و توريد وتركيب اللوحة و ازالتها عند االنتهاء من اعمال المشروع مشمولة ضمن اسعار العطاء.
-19استعمال اجزاء من المشروع عند النتهاء-:

لصاحب العمل الحق اذا رغب فى ذلك استعمال او تشغيل اى جزء او اجزاء من المشروع مباشرة حين االنتهاء من تنفيذها
وعلى المقاول تقديم المخططات المرجعية  AS BUILT DRAWINGلكل معاملة جاهزة ول يعطيه الحق لية

دفعات اضافية بسبب ضياع الوقت او عدم مالئمة العمل التى يمكن ان يتعرض لها نتيجة لهذا العمل من قبل صاحب
العمل.

 -20وثائق العطاء:
•
•

تعتبر وثائق العطاء مكملة لبعضها البعض وتق أر وتفسر على هذا االعتبار.

تتكون وثائق العطاء الخاصة بهذا العقد مما يلي:

الجزء األول  :دفتر عقد المقاولة للمشاريع  -الجزء األول  -عربي لعام ( - 2010ليرفق مع العطاء)

الجزء الثاني  :دفتر عقد المقاولة للمشاريع النشائية  -الجزء الثاني -عربي لعام  2010ويتضمن:

أ -التعليمات للمشتركين بالمناقصة

ب -نماذج عرض المناقصة واالتفاقية والكفاالت
ج -الشروط الخاصة
د -ملحق الشروط الخاصة رقم ()1

ه – ملحق الشروط الخاصه رقم () 2
الجزء الثالث:

 .1أ-المواصفات الخاصة
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 .2ب-جداول الكميات
الجزء الرابع :المخططات

الجزء الخامس :المواصفات الفنية العامة العمال تمديد المياه وخطوط الصرف الصحي وملحقاتها الصادرة عن سلطة

المياه

الجزء السادس:

أ -المواصفات الفنية العامة النشاء المباني الصادرة عن و ازرة األشغال العامة واالسكان سنة (( )1985الجزء الثالث) وأية
مالحق صدرت حتى تاريخه (ال ترفق مع العطاء).
ب -أية مواصفات مشار إليها في وثائق العقد (ال ترفق مع العطاء)
الجزء السابع :اية مالحق تصدر على وثائق العطاء ( قبل فتح العطاء).

الثامن :تعليمات المهندس (بعد االحالة و أثناء التنفيذ).
 -21أولويات وثائق العطاء:

تحذف البنود من رقم ( )1إلى رقم ( )6من المادة ( )2 - 5من الجزء األول (الشروط العامة) بحيث تكون األولويات حسب
التسلسل التالي:

.1

اتفاقية العقد (اذا اكملت)

.2

كتاب القبول (قرار االحالة)

.3

العطاء (عرض المناقصة)

.5

دفتر عقد المقاولة  -الجزء الثاني.

.6

دفتر عقد المقاولة  -الجزء األول.

.7

الجزء الثالث -أ -المواصفات الخاصة.

.9

الجزء الرابع  -المخططات.

.4

.8

أية مالحق تصدر للعطاء.

الجزء الثالث  -ب( -جداول الكميات).

.10

الجزء الخامس  -المواصفات الفنية العامة (ألعمال المياه والصرف الصحي ).

.11

أية مواصفات عامة أخرى.
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الملحق ( أ ) يبين شروط السالمة العامة والمستلزمات والمعدات الالزم توفيرها والتقيد بها من قبل المتعهدين والمقاولين
السالمة والصحة المهنية للمتعهدين والمقاولين

على المقاولين والمتعهدين إتخاذ وتطبيق اإلجراءات الالزمه لسالمة جميع العاملين وعامة الناس في مواقع العمل وتزويد كافة

العاملين لديهم بجميع األجهزة ومالبس الوقاية الشخصية ومعدات السالمة الالزمة والضرورية وحسب البنود الواردة أدناه

وبالتنسيق مع مهندس اإلشراف في اإلدارة المعنية المسؤولة عن ذلك وبدون أيه زياده على األسعار المتفق عليها.

 .1على المقاول /المتعهد وضع اإلشارات التحذيرية واإلرشادية وإتباع متطلبات السالمة العامة قبل بدء العمل وتقديم خطة للسالمة
العامة لإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف تشمل على سبيل المثال ال الحصر مايلي:
• أسماء األشخاص المسؤولين عن السالمة العامة في المواقع (إسم مشرف السالمة العامة).
• تعليمات المقاول /المتعهد للعاملين الخاصة بالسالمة العامة والواجب إتباعها.

• خطة إدارة المرور والتى تشمل (اإلشارات التحذيرية واإلرشادية  ,العاكسات............... ,الخ)
• تقديم نسخة عن التصاريح الالزمة للمعامالت قبل البدء بالعمل.
المقاول تحديد وتعليم مصادر األخطار مثل خطوط (الكهرباء  ,التلفونات  ،خطوط الغاز  ........الخ).

على المقاول /المتعهد إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة على الطرق وإرفاق المخططات اإلرشادية للسالمة العامة
على الطرق من أجل تطبيقها على المواقع وبالتنسيق مع أجهزة أمانة عمان الكبرى وإدارة السير ومهندس اإلشراف في اإلدارة
المعنية بدون أية زيادة على األسعار.

ستقوم شركة مياهنا ممثلة باإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف على المشاريع وحسب اإلختصاص في كل من إدارة الخدمات
الفنية – مديرية اإلشراف ،إدارة خدمات الزبائن -قسمي توصيالت المياه والصرف الصحي وإدرة العلميات -مديرية صيانة

شبكات المياه باإلشراف ومتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الدوري على متطلبات السالمة العامة في مواقع العمل ،وفى حال عدم
اإللتزام بمتطلبات السالمة سيتم المطالبة بالتعويض اإلتفاقي من مستحقات المقاول عن كل مخالفة من المخالفات الواردة في
نموذج التفتيش بقيمة ( )300 – 100دينار وحسب رأي المهندس المشرف.
حال مخالفة المتعهد  /المقاول لمتطلبات السالمة العامة فانه يوقف عن العمل وال يتم إستالم أى جزء من المشروع منه ويترتب
عليه غرامة مالية تحدد حسب ما تراه اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف على ذلك مناسبا.
ة العامة الالزمة الخاصة بالحفريات في حالة العمل بها وتدعيم جدران الحفرية بشكل آمن وسليم للمحافظة على سالمة العاملين بها
وحماية المواطنيين ومركباتهم .
.5

ي حال تكرار المخالفة يتم رفع قيمة الغرامة من قبل اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف بزيادة مالية مقدارها (  )100مائة
دينار دون سابق إنذار.

توقيع المتعهد  /المقاول من قبل اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف على تعهد لإللتزام بذلك قبل مباشرة العمل وتدرج ضمن
اإلتفاقية وشروط العطاء مع بيان أي شروط توضيحية أخرى تكون مناسبة.
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ف

المستلزمات والمعدات المطلوب توفيرها من قبل المتعهد /المقاول
 .1توفير مستلزمات السالمة التالية لكل أليه
• صندوق إسعاف.
• طفاية حريق.
• فلشر ( لواح).
• عاكسه على شكل مثلث.
• كشاف وإناره مناسبه.
-2

توفير معدات السالمة ومالبس الوقايه الشخصية التاليه لكل عامل-:
• حذاء سالمة.

• خوذه لحماية الرأس.
• كفوف عمل.
• واقيات سمع في حالة العمل على كمبريسات.
• ستره عاكسه .

• عدد كافي من األقماع البالستيكية.
• إشارات إرشاديه وتحذيرية.
• شريط عاكس.
• حواجز حماية.

• عدم ترك مكان العمل بشكل غير آمن.
• عدم إستخدام معدات تسبب إعاقة حركة السيارات وإيذاء اآلخرين ومركباتهم وذلك مثل (البراميل أو الحجارة).

• يكون المتعهد /المقاول هوالمسوؤل عن تقيد العمال بقواعد السالمة العامة وعن أي مخاطر أوأضرار قد تلحق بالمواطنيين
وممتلكاتهم أو العاملين لديهم.

• توفير أو تدريب شخص مدرب ومؤهل للقيام بواجبات السالمة والصحة المهنية من قبل المتعهد  /المقاول.

• يتحمل المتعهد /المقاول أي خسارة أو ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمواد أواألرواح للعاملين لديهم أو لعامة الناس أو
ممتلكاتهم ناتج عن عدم تطبيقه شروط السالمة العامة وشركة مياهنا غير مسؤولة أمام القضاء عن ذلك.
مسؤولية متابعة وتنفيذ النقاط أعاله مع المتعهد  /المقاول المنفذ للعمل من قبل اإلدارات المعنية المسؤولة عن اإلشراف على
المشروع أو موقع العمل.
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ملحق ( ب ) يبين نموذج تعهد المقاولين /المتعهدين
نموذج تعهد المقاولين /المتعهدين لتطبيق شروط الس مه والصحة المهنية
السيد المتعهد /المقاول ............................................................................... .....................-:
) على شركتكم  ،عليكم التقيد التام بمتطلبات السالمه والصحة المهنية قبل وخالل وبعد العمل لمنع
بما أنه تم احالة العطاء رقم (
وقوع الحوادث وإصابات العمل.
لذا يتو جب عليكم في حالة الحفر في الشوارع وضع جميع معدات السالمه العامه الضروريه على الطرق والمنصوص عليها في قانون إدرة السير
وذلك لمنع وقوع حوادث سواء كانت هذه الحوادث بالنسبه للعاملين في المشروع أوالمشرفين أولسائقي السيارات أوالمشاة أوغيرهم وذلك مثل
مايلي-:
أقماع مطاطية بأعداد كافيه وبأحجام مختلفه وحسب الحاجه.
•
وضع أضوية تحذيريه حول منطقة الحفريه خصوصا ً إذا كان العمل في الليل.
•
وضع شريط تحذيري حول مكان العمل مع األخذ بعين اإلعتبار بأن حركة جميع العاملين يجب أن تكون داخل هذا الشريط .
•
وضع حواجز إغالق حول الحفرية ومن جميع اإلتجاهات لمنع سقوط أى شخص في الحفرية.
•
وضع اشارات مرور تحذيريه وإرشاديه قبل موقع الحفريه وبعدها وبالمسافه الكافية.
•
إستخدام اللواح الموجود على ظهرالسياره في حاالت العمل الليلي قبل موقع الحفرية وبعدها لتوفير الحماية الالزمه للعاملين في الموقع أو
•
أي وسيلة إنارة تحذيرية أخرى تكون مناسبة .
إستخدام اثنين من العاملين قبل موقع الحفرية وبعد موقع الحفرية من أجل تنظيم عملية السير خصوصاا ً إذا كااان العماال فااي شااارع يكااون
•
السير فيه باتجاهين وغير مفصول بجزيره وسطيه.
عدم وضع أية مواد أخرى أو وجود أية أشخاص خارج نطاق الشريط التحذيري المحيط بمنطقة العمل وتوفير ممرات آمنة.
•
عدم إستخدام أية مواد أخرى لتحل محل أدوات السالمة العامة المذكوره أعاله مثل (البراميل والحجاره).
•
ً
على جميع العاملين في الموقع إرتداء مالبس مرئية بشكل واضح ليال حتى يمكن للسائقين من رويتهم بسهولة.
•
على جميع العاملين في الموقع إرتداء وإستخدام جميع أدوات ومالبس السالمه العامه الالزمة في ذلك الموقع.
•
في حالة قيام المشرف بإستالم العمل فيجب عليه تدقيق إستخدام ادوات السالمه العامه في الموقع قبل االستالم.
•
في حال مخالفة المتعهد ألمور السالمه العامه فانه يوقف عن العمل وال يتم إستالم أى جزء من المشااروع منااه وتوقااع عليااه عقوبااه ماليااه
•
تحدد حسب ما تراه اإلدارة المعنية المسؤولة عن اإلشراف مناسبا ً لذلك.
تقع على عاتق المتعهد /المقاول مسؤولية أي إصابة عمل تقع ألي شخص سواء كان موظفا ً لديهم أم من عامة الناااس أو أي حااادث يلحااق
•
الضرر في ممتل كات اآلخرين ناتج عن عدم إتخاذ تدابير السالمة العامة الالزمة والضرورية وال عالقة لشركة مياهنا أمام القضاء بذلك.
االسم ................:

التوقيع ......................:
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التاريخ ...........................:

تاريخ اإلنهاء

التوقيع

ب ) يبين نموذج تفتيش السالمة والصحة المهنية من قبل شركة مياهنا /اإلدارة المعنية باإلش
شركة مياهنا  /نموذج تفتيش الس مة والصحة المهنية  -اإلشراف
رقم العطاء:

إاسم العطاء:

اإلداره المعنية باإلشراف:

المراقب:

التاريخ:

مندوب المقاول:

1

مخططات ووثائق العطاء متوفرة في الموقع.

نعم /ال /ال ينطبق

التصــــــــــــــحيح
المطلوب
نعم  /ال

البنــــد

2

مستلزمات السالمة الالزمة لكل آلية (صندوق إسعاف،طفاية،كشاف،لواح وعاكسة)

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

3

منطقة العمل منظمة وخالية من العوائق.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

4

المستودع نظيف ومنظم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

5

المواد القابلة لالشتعال في أوعية مخصصة وإشارة التحذير متوفرة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

6

األدوات ومالبس الوقاية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

7

السترة العاكسة متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

8

جميع العوائق واألخطار متوفرة وموضحة ومعزولة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

9

اإلشارات التحذيرية واإلرشادية متوفرة ومستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

10

الممرات متوفرة وآمنة .

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

11

حماية الحفر مستعملة حيث يلزم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

12

جوانب الحفر خالي من العوائق والردم والطمم.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

13

وسائل السيطرة على الغبار مستعملة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

14

الخدمات األخرى خطوط الكهرباء والهواتف محددة المسار.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

15

خطة تنظيم السير متوفرة وموافق عليها.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

16

خطة سالمة للمواقع الحساسة متوفرة (داخاال الخزانااات  ،مجاارى الساايول  ،والحفاار
العميقة العمل بها حسب األصول ...الخ).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

17

العمال خارج نطاق تحرك اآلليات الثقيلة.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

18

التصرف باألنقاض حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

19

إدارة المواد الحساسة حسب األصول (مثل الكيماويات).

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

20

الدخول إلى األماكن المحصورة حسب األصول.

نعم /ال /ال ينطبق

نعم  /ال

الرقم

االلتزام
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التاريخ:

مندوب المقاول

التوقيع:

اإلسم :

مخالفات رئيسية

البند رقم20 ، 19 ، 16 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 :

الغرامة  ) 300 ) :ث ثمائة دينار

مخالفات ثانوية:

البند رقم18 ، 17 ، ، 14 ،12 ،10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :

الغرامة  )100( :مائة دينار

م حظات:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................ ............................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................................
.............................................
التوصيات:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................. ..................................
التفتيش

االسم:

التوقيع:

التاريخ:

المراجعة

االسم:

التوقيع:

التاريخ:

........................................
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 33أوامر العمل:

سوف يتم تسليم المقاول كل موقع بأمر عمل منفصل يتم فيه تحديد مدة العمل باالتفاق بين المهندس والمقاول على أن يقوم
المقاول بتجهيز التنسيقات الضرورية مع المؤسسات المعنية ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى ،وسيتم خصم مبلغ محدد حسب ما
هو مبين أدناه عن كل يوم تأخير عن المدة المعتمدة في أمر العمل ،ويتم احتساب مدة أمر العمل بصورة تتناسب مع قيمته قياسا
على كل من قيمة و مدة المشروع التعاقديتين ،وذلك حسب المعادلة التالية :
مدة امر العمل = قيمة أمر العمل مضروباً بمدة المشروع التعاقدية ومقسوماً على قيمة المشروع الكلية التعاقدية.

أما قيمة الخصم على كل أمر عمل متأخر فتحسب كما يلي :

الخصم عن كل يوم تأخير في إنجاز أمر العمل = قيمة أمر العمل مقسوما على قيمة المشروع التعاقدية مضروبا في قيمة

تعويضات التأخير المشار إليها في جدول ملحق عرض المناقصة .
-العمالة الوافدة:

على الشركات المنفذة لمشاريع المياه والري عدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع الشروط الكفيلة

بتسييل كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصولهم على تصريح عمل سارية المفعول ،وذلك بهدف تنظيم
سوق العمل وضرورة حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية.
 -34جهاز المقاول المنفذ:

يتعين على المقاول االلتزام بتعيين الكادر المطلوب وحسب ما هو مبين في الجدول أدناه وهذا يعتبر الحد االدنى ويجب زيادة عدد

المراقبيين عند زياده عدد الفرق العاملة ،وفي حالة عدم التزام المقاول بتعيين الكادر المطلوب ،سيتم حسم المبالغ الشهرية المحددة

في الجدول أدناه من استحقاقات المقاول وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك ،مع العلم أن على المقاول زيادة عدد الفرق العاملة
حسب حجم العمل وحسب طلب المهندس.
الرقم

الوظيفة

المؤهل

عدد سنوات الخبرة

العدد المطلوب

1

وكيل مفوض

هندسة

-

-

2

مهندس موقع

هندسة مدنية

على مشاريع المياه

 5سنوات (في االشراف

مبلغ الحسم بالدينار عن

كل يوم/لكل شخص غياب
-

1

35

3

مهندس موقع

هندسة

-

-

-

4

مهندس موقع

هندسة

-

-

-

5

مراقب

6

مساح

7

قياس

كلية جامعية متوسطة (دبلوم
هندسة مدنية او مساحة)

كلية جامعية متوسطة

والصرف الصحي)

 5سنوات (في االشراف
على مشاريع المياه

والصرف الصحي)

 5سنوات (في االشراف
على مشاريع المياه

والصرف الصحي)

1

1

25

25

-

.14ل تقبل العروض غير الموقعة وغـير المختومة بحسب األصول و بحسب ما ورد بنص المادة رقم ()18
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نظام تصاريح العمل
أهداف تطبيق النظام
 .1إنجاز العمل بطريقة آمنة ومنظمة.
 .2إعالم المدراء المعنين عن األعمال المخطط لها والتي قد تؤثر على مستوى الخدمة التي تقدمها الشركة.
أنواع تصاريح العمل
 .1التصريح الممتد ( طويل األمد ) :ويغطي األعمال الروتينية – فترة التصريح (  6أشهر ).
 .2التصريح الخاص  -المحدد ( قصير األمد ) :ويغطي أعمال محددة ومخطط لها – ويعطى تصريح لكل
مهمة أو عمل.
األعمال التي يطبق عليها نظام تصاريح العمل
 .1التصاريح الممتدة – تطبق على
• مكاتب صيانة شبكات المياه – ويغطي كل أعمال الصيانة الرويتنية اليومية ،بينما تنجز المهمات
اليومية بنا ًء على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .وعلى روساء اقسام الصيانه
طلب إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
• شعبة التمديدات الرئيسية– ويغطي التصريح األعمال الروتينية اليومية ،بينما تنجز المهمات اليومية
بنا ًء على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه  .وعلى رئيس شعبه التمديدات طلب
إصدار التصريح وتجديده قبيل إنتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح –  6أشهر ).
• عقود إعادة األوضاع وعقود كشف المياه الفاقده – ويغطي التصريح كافة األعمال في العقد ،بينما
تنجز المهمات اليومية بنا ًء على أمرعمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على المقاول
طلب إصدار التصريح قبل البدء بأي عمل ضمن العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها
العقد ) ويجدد كل  6شهور.
• عقود إستبدال المواسير المجلفنة  -ويغطي التصريح كافة األعمال المطلوب إنجازها ،بينما تنجز
المهمات اليومية بنا ًء على أمر عمل صادرمن مدير مديرية صيانة شبكات المياه .على رئيس قسم
االشراف طلب اصدار التصريح من مدير مديرية صيانة شبكات المياه قبل البدء بأي عمل ضمن
العقد ( التصريح يغطي الفترة التي يسري فيها العقد ).
• عقود التوصيالت الجديدة في ادارة خدمات الزبائن – ويغطي التصريح عقود ادارة توصيالت المياه
الجديده وتوصيالت الصرف الصحي  ،على ممثل ادارة خدمات الزبائن طلب إصدار التصريح
وتجديده قبيل انتهاء صالحية التصريح ( فترة التصريح  6أشهر ).
• مديرية الصيانة – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الوقائية ،بينما تنجز المهمات اليومية بنا ًء
على أمر العمل .المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي يطلب إصدار التصريح ويطلب تجديده
قبيل انتهاء صالحية التصريح (فترة التصريح –  6أشهر) .ويجب مالحظة أن أعمال الصيانة التالية
تتطلب تصريح محدد:
✓ أعمال صيانة معدات الكلور.
✓ أعمال الصيانة المتعلقة بلوحات التحكم الكهربائيه.
✓ أعمالصيانة المضخات.
• اعمال صيانة الصرف الصحي – ويغطي التصريح كافة أعمال الصيانة الروتينية الوقائية
والتصحيحية والتي تنجز بجهد موظفي مياهنا  .مدير محطات التنقية ومدير صيانة شبكات الصرف
الصحي يطلبا إصدار وتجديد تصاريح العمل – كل في مجال عمله ( فترة التصريح –  6أشهر ) مع
مالحظة أن الدخول إلى األماكن المحصورة يتطلب تصريح عمل خاص لكل دخول.
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 .2التصاريح الخاصة (المحددة ) – وتطبق على األعمال التالية:
عقودمشاريعاإلستثمارالرئيسي:
األعمال التي تتم على الشبكات
التوصيالت
العزل وفحوصات سريان المياه (منتصف الليل)
بداية تشغيل الشبكة
إلغاء الشبكة (توقيفها )

األعمال التي تتم على المرافق
الغسيلوالتعقيم
بداية تشغيل المرافق
إلغاء المرافق (توقيفها)
إزالة المرافق

مالحظة :عندما يتطلب العمل توقيف محطة ضخ ،على مدير تشغيل االبار والمحطات تطبيق أنظمة العزل
واإلقفال ومدير تشغيل شبكات المياه تعويض النقص في ضخ المياه نتيجة التوقيف.
• أعمال اخرى لمتعهدي مياهنا
ويغطي التصريح األعمال التي تتم على الشبكات أو المرافق ،ويستمر التصريح حتى إنتهاء فترة العقد.
وتطلب إحدى الجهات التالية إصدار وتجديد التصريح حسب العمل المطلوب:
أعمال المتعهدين أوالمقاولين على المرافق
أعمال المتعهدين أوالمقاولين على الشبكات
أعمال الهندسة المدنية – دائرة الخدمات الفنية
أعمال التحويالت – دائرة الخدمات الفنية
أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية – وحدة
الصيانة المركزية
• أعمال مديرية الصيانة على :
 .1معدات الكلور.
 .2األعمال المتعلقة بالعمل على اللوحات الكهربائيه .
 .3األعمال التي تتم على المضخات .
يطلب إصدار التصريح المشرف الكهربائي أو المشرف الميكانيكي.
• تنظيف الخزانات – يطلب مدير ادارة االنتاج والنوعيه ومدير ادارة العمليات إصدار التصريح
وتكون مسئولية إصدار التصريح مشتركة بين ادارة االنتاج والنوعيه و ادارة العمليات.
• أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي التي يقوم بها متعهدين – يطلب مدير صيانة شبكات الصرف
الصحي إصدار التصريح
االعمال المتعلقة باآلالت في محطات التنقية – يطلب إصدار التصريح مدير محطات التنقية.
• األعمال التي يقوم بها المتعهدين عن طريق سلطة المياه األردنية – ويطلب من المتعهد تصريح
العمل في كلتا الحالتين التاليتين:
 .1إذا كانت األعمال تتم على المرافق أو األراضي تحت إدارة مياهنا.
 .2وإذا كانت األعمال تتم خارج المرافق او األراضي تحت إدارة مياهنا ولكنها تؤثر على مستوى
الخدمات التي تقدمها الشركة.
كيفية تطبيق نظام تصريح العمل
يتم تطبيق النظام بإستخدام:
 .1نموذجي تصريح العمل ( الممتدأوالمحدد ) ويصدرعلى  4نسخ :
• األولى ( األصلية ) – يحتفظ بها طالب التصريح .
• الثانية – يحتفظ بها في المكتب الصادر عنه التصريح .
• الثالثة – ويحتفظ بها في موقع العمل .
• الرابعه – ويحتفظ بها في قسم السالمه والصحه المهنيه .
 .2تفاصيل نظام العزل واإلقفال – وترفق هذه الورقة مع تصريح العمل إذا كانت األعمال المطلوبة تتطلب
تطبيق هذا النظام.
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عملية الحصول على الموافقة
وهي مسئولية مدير ادارة الدائره المعنيه باصدار تصريح العمل ،ويعتبر الطلب للحصول على تصريح عمل
موافق عليه ( إذا تم توقيعه من قبل مدير االداره المعنيه ) تصريح عمل ساري المفعول.
من يوقع تصاريح العمل
ادارة العمليات
المياه
مديرتشغيل شبكات المياه
مديرالمياه الفاقده
مديرصيانة شبكات المياه

الصرف الصحي
مديرالصرف
الصحي

ادارةاالنتاج والنوعيه

ادارة الخدمات الفنيه

مديرالصيانة
رئيس قسم صيانة
محطات معالجة المياه

مديراالشراف
مديراالستثمار

مديرتشغيل المحطات واآلبار
مالحظة :إذا كان الشخص طالب التصريح مخول بالتوقيع على التصريح فعليه تقديم الطلب وأخذ الموافقة عليه
من شخص آخر مخول بالتوقيع وال يجوز أن يكون طالب التصريح والموقع عليه نفس الشخص ويتم اعتماد
توقيع مدير ادارة الدائره المعنيه .
إدارة نظام تصريح العمل
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القائمة السوداء

❖

حسب ما جاء في نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة 2019
)(14مطالبات بدل االضرار واص ح الخطوط.
اوالً :احتساب اثمان المياه المهدورة للخط ت المتضرر بواقع ( )1.78دينار /م 3وحسب قرار مجلس ادارة سلطة المياه رقم ()281
الخاص بأسس يقدير كميات المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة فتكون تكلفة المياه المهدورة كما هو موضح في العامود الثالث من
الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعة) للخط المتضرر مضروبة
ب  1.78دينار /م.3
ثانياً :احتساب تكل فة بدل التعطل (تكلفة توقف الضخ) حسب كميات التدفق القطار مختلفة كما هو موضح في العامود الرابع من
الجدول ادناه بحيث تم احتساب القيمة كحاصل ضرب كمية التدفق الموضح في العامود الثاني (م/3ساعة) للخط المتضرر مضروبة
ب  85قرش /م 3وهو متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه للمشتركين شامل اجور االنتفاع بالصرف الصحي في محافظة
العاصمة للعام .2014
القطر(ملم)
25
32
63
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

التدفق تكلفة المياه المهدوره تكلفة توقف الضخ دينار
كمية
/س
د/س
(م/)3س
2.38
4.984
2.8
4.25
8.9
5
15.3
32.04
18
40.8
85.44
48
85
178
100
153
320.4
180
238
498.4
280
323
676.4
380
578
1210.4
680
1020
2136
1200
1275
2670
1500
1785
3738
2100
2380
4984
2800
2975
6230
3500
3570
7476
4200
5270
11036
6200
7140
14952
8400

ثالثا  :يكون اجرة االيدي العاملة كما يلي :
• مواسرجي  3.25 :دينار /ساعة
• مواسرجي عام  4.60دينار /ساعة
• فني لحام  4.70دينار /ساعة
• مراقب صيانة  5.7دينار /ساعة
• مراقب توزيع  5.5دينار /ساعة
• مهندس  16.4دينار/ساعة
رابعا ً  :يكون تكلفة االليات المستخدمة :
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• باكهو  9.6دينار/ساعة
• كومبريسر  9.6دينار /ساعة
• ماكينة لحام كهرباء 20.00دينار/ساعة
• بكبات شاصي طويل
• 6.00دينار /ساعة
• سيارة مراقب توزيع  5.00دينار /ساعة
• مايكنة لحام بولي ايثيلين  10.00دينار لكل نقطة لحام
• ترك لودر  20.00دينار للساعة
ً
خامسا ً  :تقدر اثمان القطع المستخدمة باالصالح من خالل مديرية المستودعات حسب اخر سعر شراء مضافا اليه نسبة % 20
رسوم ادارية ورسوم تخزين .
ً
سادسا ً  :يتم اعتماد االسعار المطبقة حاليا فيما يخص تكلفة اعادة االوضاع ( موضحة في نموذج المطالبة المرفق )
سابعاً :التقل قيمة اي مطالبة عن مبلغ  250دينار
ثامنا ً  :اعتماد النموذج المرفق العداد المطالبات المالية
تاسعا ً  :اعالم المقاولين بخصوص المطالبات المالية حسب االصول
عاشراً  :اعادة النظر باالسعار .

-15العمالة الوافدة:
على الشركات املنفذة ملشاريع املياه والري عدم استخدام أي عامل وافد اال بعد حصوله على تصريح عمل ووضع الشروط الكفيلة بتسييل
كفالة أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عماله وافده دون حصوهلم على تصريح عمل سارية املفعول ,وذلك هبدف تنظيم سوق العمل وضرورة
حصول العمال الوافدين على تصاريح عمل قانونية

الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة المالية ليتم صرفها حسب األصول:أ.

مطالبة الدفعة المقدمة على العطاء:
 .1كفالة بنكية للدفعة المقدمة ).(Advance Payment
 .2قرار احالة.

ب .المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول  +كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة)
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3نماذج الكيل وجداول كميات العمل الفعلي موقعة حسب األصول.
 .4قرار االحالة.
 .5وصل قبض رسوم قرار االحالة.
 .6االتفاقية الموقعة مع المقاول.
 .7كفالة حسن التنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال العطاء موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .8بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبل المهندس المشرف.
 .9أمر مباشرة العمل.
 .10األوامر التغييرية ان وجدت.
 .11جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .12تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .13موافقة شركة مياهنا على كادر العمل.
 .14الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.
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ج .الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:
 .1أصل المطالبة موقعة من قبل المقاول مع كتاب تغطية للفاتورة صادر من قبل المقاول (الشركة المنفذة).
 .2شهادة دفع موقعة من قبل المهندس المشرف ومدير الدائرة.
 .3جداول كميات العمل الفعلي ونماذج الكيل موقعة حسب األصول.
 .4األوامر التغييرية ان وجدت.
 .5جداول الكميات واألسعار (موقع من قبل لجنة العطاءات).
 .6تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع.
 .7نموذج المخالصة عن دفعة األنجاز.
 .8الفحوصات المخبرية حسب شروط العقد.

د .الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية (استرداد المحتجزات):
 .1تقديم كتاب حسم حسب النسب الواردة في الشروط الخاصة بتقديم المخططات المرجعية) (As Builtالبند رقم
( )4شروط واحكام عامة.
 .2براءة ذمة من ضريبة الدخل .
( .3د )10-مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستالم األولي.
 .4كفالة صيانة موافق عليها من قبل المهندس المشرف بقيمة .%5
 .5تقرير لجنة االستالم األولي.
 .6براءة ذمة من البلدية المعنية او مالك الطريق.
 .7شهادة مطابقة الفحوصات المخبرية موقعة من قبل المهندس المشرف.
 .8نموذج غرامة التأخير.
 .9براءة ذمة من مستودعات مياهنا.
 .10براءة ذمة من شركة االتصاالت االردنية
 .11براءة ذمة من شركة الكهرباءاالردنية
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جدول الكميات
 -1مقدمة:
 1-1تعتبر هذه المقدمة جزءليتجزأمن جدول الكميات وتق أر وتفسر على هذا العتبار.
 -2-1تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ل يتج أز من وثائق العطاء وتق أر وتفسر على هذا العتبار
 -3-1على المناقص وضع أسعارهم بالدينار األردني.
 -4-1إن مواصفات ووصف األعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في الجداول وعلى المناقص مقدم
العطاء الرجوع إلى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع أسعاره.
 -5-1على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على أساس السعر لكل وحدة كيل لجميع األعمال المبينة في
جداول الكميات وتعتبر هذه األسعار ملزمة للمقاول وصالحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها في أي موقع ضمن مناطق

العطاء وتكون هذه األسعار شاملة لجميع التكاليف من أيدي عاملة وأجور ورليات واألرباح وأي مصاريف أخرى تترتب
على الم قاول بموجب شروط العقد إن كان منصوصا" عليها صراحة أو ضمنا"  ،ول يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في
األسعار ألي سبب كان إل في الحالت التي تجيزها شروط العقد.
 -6-1تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم
يذكر ضمن البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممه لبعضها البعض.
 -7-1على المقاول أن يضمن أسعاره لتكلفة جميع األعمال الالزمة للتحكم بالمياه حينما تكون الحفريات في أرض
مغمورة بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بين خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه إن حدث ذلك ومع العبارات ومع

المصارف السطحية أو خطوط مياه أخرى بما في ذلك الحتياطات الضرورية لتوفير المياه لمنطقة العمل.

 -8-1تشمل األسعار اإلفرادية أيضا" على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات النشائية والحراسة
واإلنارة وتوفير الممرات اآلمنة للمواطنين والسالمهالعامه في الموقع و للعمال و كذلك األرباح وأية نفقات أخرى شامال"
جميع األخطار واللتزامات الواردة أو التي ينص عليها العقد.
إضافة إلى ذلك فإن األسعار اإلفرادية واألجور تعتبر شاملة" لحماية وتثبيت جميع أعمال المواسير والعبارات والكوابل
وجميع الخدمات والمرافق ا لمبينة وغير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعرض للخطر أثناء تنفيذ عمليات
المقاول وتشمل األسعار كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير وتقديم المخططات
التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية.
 -9-1تكون األسعار التي يضعها المقاول شاملة" حماية اإلنشاءات القائمة والخدمات وإزالة واعادة تركيب األطاريف

وإعادة وضع السطوح كما كانت عليه واألدراج وحديد الحماية على جوانب الطرق والجسور وإشارات المرور واألسيجة
وكل الخدمات والمنش ت التي قد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك إزاحة أو تغيير خطوط المواسير القائمة تحت

األرض وأية خدمات أخرى وكذلك إعادة زراعة الشجيرات والتربة الز ار ية وكل ما يلزم وحسب تعليمات وموافقة
المهندس.
 -10-1على المناقصين وضع أسعارهم الفرادية لوحدة الكيل بالرقم والكتابة.
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 -11-1أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون
مشمول" في عملية الكيل.
 -12-1يكون الكيل والدفع كما هو موضحا" في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال" جميع
متطلبات العقد بموجب المواصفات و تعليمات المهندس.
 -13-1على المقاول استعمال السمنت المقاوم لالمالح في جميع أنوع الخرسانه والمونة وبدون أي عال وات أو
فروقات في األسعار.
 -14-1صاحب العمل غير ملزم باحاله العطاء على اقل األسعار بدون بيان السباب.
 -2الكيل والدفع:
• إن أي عمل يقوم به المقاول و يكون غير مطلوب في العقد و ليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشمول
في عملية الكيل.
• تكال أ عمال خطوط الصرف الصحي المختلفة بالمتر الطولي الفعلي الذي ينفذه المقاول حسب نوع وقطر
المواسير وحسب طبيعة مواد السطوح المختلفة.
• إضافة لما ذكر في مقدمة جدول الكميات في المواصفات العامة للصرف الصحي.
• ان السعار بالمتر الطولى تشمل المناهل ول يحق للمقاول المطالبة بتعديل السعر فى حالة زيادة العماق
لسباب فنية او تغيير مسار الخط في الموقع.
 -3ان اي عينة مخالفه من حيث مواصفات اعادة الوضاع اوالتعبيد او التأمين اوعرض الحفر وقص
السفلت تستوجب ان يقوم المقاول وعلى حسابه الخاص باعادة حفر المخالفه لهذا الجزء من العطاء
اوامر الشراء (الخط كامل) واعادته حسب المواصفه ومرهون بنجاح العينات.
 -4اضافة على

المادة ( )5/14التجهيزات اآللية والمواد المقصود استعمالها في الشغال

(التحضيرات )
يتم الغاء ماورد في المادة اعاله من الشروط العامة ويضاف ( يكون المبلغ الضافي الذي يتم تصديقه معادل ( %50
) بدلمن ( )%80من كلفة المواسير فقط دون القطع والمواد الخرى

 -5ان السعار بالمتر الطولى تشمل المناهل مهما كان قطرها ول يحق للمقاول المطالبة بتعديل
السعر فى حالة زيادة العماق لسباب فنية اواضافة مناهل مهما كان قطرها اوتغيير مسار الخط في
الموقع
 -6بالضافة الى شبك كافة الوصالت الظاهرة وغيرالظاهرة على المخططات محمال على سعرالمتر
الطولي .
 -7أن السعار بالمترالطولي تشمل تطبيق المواصفات الفنية الالزمة (بمافي ذلك من تغليف الخط

بالخرسانة المسلحة) في حال استلزم المر من تقاطع أو توازي خطوط الصرف الصحي مع خطوط

المياه( يكون محمل على السعار).
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 -8أن السعار بالمتر الطول يتشمل تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم فوق
ظهرالخط أقل من  1متر.
 -9توريد وتركيب مواسير دكتايل حيثما يلزم و حسب المواصفة . EN598-1995
 -10توريد و تركيب مواسير اسمنتيه حيثما يلزم و حسب المواصفه .JS289/1994
 -11يلغى نص المادتين ( )7/ 13و ) )8/13من الشروط العامة وجميع البنود المتفرعة منها وتعديالتها
ويستعاض عنها بالنص التالي :
(( ليستحق المقاول اي تعويض عن اي تغيرفي التكاليف سواء الناجمة عن التغيير في التشريعات والقوانين بما فيها
التعليمات الحكومية و /او تلك الناجمةعن اي تعديل لالسعار ( ارتفاعا /انخفاضا ) على اجوراليدي العاملة و/او اسعار
اللوازم و/او المواد وغيرها من مدخالت الشغال والتي تشمل التغييرفي اسعارالمحروقات و/او الموادالرئيسية المدرجة في
جدول الكميات  ,ويكون السعر المقدم من المقاول في جدول الكميات شامال جميع التكاليف )).

 -12على المقاول اللتزام بمواصفات وزارة الشغال للمقاطع الطولية والعرضية في الطرق التابعة لوزارة

الشغال وامانة عمان الكبرى وحسب المخططات النموذجية المرفقة في العطاء وايضا المواسير البالستيكية

للمقاطع العرضية للخدمات المستقبلية ويعتبر محمال على السعارالمقدمة ول يحق للمقاول المطالبة
بفروقات السعار.

 -13المادة ( - )3/12تقدير القيمة :السعار ثابتة طوال مدة العقد حتى لو زادت او نقصت كميات البنود
• ل تقبل العروض غير الموقعه وغير المختومة حسب الصول او التي ترد غامضة بشكل ل يمكن من الحاله.
•

اي شطب او كشط او حذف او اضافة بدون توقيع وخاتم طرفي العقد يعتبر لوياً.

• السعر يشمل مسئولية التنسيق مع كافة الدوائر و شركات الخدمات و حتى الحصول على تصاريح العمل الالزمة
لنجاز العمل تكون بالكامل من مسئولية المقاول و اية متطلبات اضافية تطلب من الدوائر و الشركات اعاله تتطلب

اصدار اوامر تغييرية تعطي الحق لشركة مياهنا عمل اي اجراء لتنفيذ العمل جزئيا او كليا من خالل مقاول اخر او
من خالل كوادر الشركة او ايقاف العمل والغاء العطاء ول يحق للمقاول عندها المطالبة بقيمة اي تعويضات او اعمال
او كلف منجزة جزئيا او كليا و يسود هذا الشرط على اي شرط ذكر في هذا العطاء و في اي مكان و يعتبر الشرط
الوحيد في حالة الخالف على كل ما يتعلق بالحصول على تصاريح العمل.
 -14اللتزام بما جاء في نص البند رقم (أ )2-و البند (ب  )2-من المادة  4احكام عامه تقديم كشف الضمان
الجتماعي للكادر المطلوب عند تقديم اي مطالبه ماليه على ان يكون من تاريخ امر المباشره وتنتهي مع نهاية مدة

المشروع العقديه ويدقق عليها

بعد مدة  60يوما من تاريخ أمر المباشرة للعطاء وكذلك عند المطالبه النهائية .

 -15كما يطلب منكم اللتزام بما جاء في نص البند (أ()4-ب)4-من المادة ( )4احكام عامة و التي تنص على "في
حال عدم التعيين او التغيب يقوم صاحب العمل بحسم ضعف القيمه المطلوبه من (الستشاري  ,المقاول )بدل تعيين

الكوادر المطلوبه منه خالل فترة التغيب و/أو عدم التعين من مستحقات (الستشاري  ,المقاول) بخيثؤ تعود المبالغ

الماليه التي تم حسمها لاليرادات العامة
 -16يلتزم المقاول بالتعبيد خالل مدة زمنية ل تتجاوز  48ساعة من تاريخ انتهاء األعمال باستثناء تعبيد نقاط
التوصيل أو الفصل ويتحمل المقاول أي تأخير متعلق بالتعبيد  ,ويتم توجيه انذار للمقاول وتطبيق (القائمة
السوداء) وفي حالة تقصير المقاول بالحصول على التصاريح الالزمة من امانة عمان او وزارة الشغال العامة
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أوالبلدية بسبب تأخره بإعادة األوضاع للمعامالت المنفذة أو أية مطالبات لألمانة او البلدية او األشغال او أية
أسباب أخرى سيتم الغاء العطاء وتسييل الكفالت وعدم السماح للمقاول بالدخول بأية عطاءات مستقبلية من شركة
مياهنا.
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شروط اضافية:
• اللتزام بالمناسيب النهائية للمخططات المصدقة والمعتمدة للشوارع والدخالت غير الواضحه على مخططات
الدراسة الفنيه وعلى الواقع القائم من البلدية المعنية.
• يشترط على المقاولين زيارة الموقع قبل تقديم العرض الخاص بكل مقاول.
• يحق لشركة مياهنا تزويد المقاول باي معامالت اضافية ضمن صالحيات مناطق خدمة شركة مياهنا -مياه
الردن في حال الغاء معاملة من المعامالت الصلية او في حال عدم الحصول على التصاريح الالزمة او لي
سبب اخر ادى الى الغاء معاملة ومن دون المطالبة باي فروقات اسعار وحسب كميات الوفر في العطاء.

• في حال تعذر على المقاول الحصول على تصاريح الحفر لنجاز اعمال البنود المطلوبة بحسب مخططات
الدراسة الفنية المعتمد في وثيقة العقد .فانه ل مانع من تنفيذ اعمال الحفر والتمديد باستخدام تقنية
( )Trenchlessلتمديد مواسير بولي ايثيلين  HDPEوبنفس السعر المعتمد بحسب طبيعة السطح الواردة في

بنود جدول كميات العقد مع كل ما يلزم لتنفيذ تلك العمال (دون المطالبة باي تكاليف اضافية مترتبة على ذلك)
ومهما بلغت التكاليف.
• إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا .
• على المقاول اللتزام بتقديم منهجية وخطة لتد يم وحماية جوانب الحفريات لحماية الخدمات القائمة المنشأه
حديثاً من النهيار باستخدام (  ( Shoringوحسب ما يتطلبه الواقع وبالتنسيق مع مندوبي مالك الطريق.

• على المقاول البدء بتنفيذ العمال من نقطة الربط ( (Ex.MHالموجود في الشارع.

• يحق لشركة مياهنا التعديل على الدراسه المعده من قبلها بما تراه مناسبا وهذا يشمل تغيير نوع المواسير

بحسب الحاجه دون المطالبة من قبل المقاول باي فروقات اسعار.
•

يقوم المقاول بالتنسيق المسبق مع ادارة العمليات عند عملية الفصل للخطوط الفر يه وتحت اشرافهم

المباشر .
• اللتزام بالحداثيات المرصودة من خالل شركة مياهنا وبحسب الدراسة الفنية المرفق طيها و ذلك من خالل
المسار المعكوس على مخططات الدراسة الفنيه.
• اللتزام بدليل رقم ( ) 12فيما يخص اجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار
فيروس كورونا (المشاريع النشائية).

• اللتزام بامر الدفاع رقم  11لسنة  2020م صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم  13لسنة  1992م.
• يشمل السعر الوارد في العقد ما يلي:
• السعر يشمل المناهل من جميع القطار ومناهل الوادي.
• ويشمل السعر المقدم تطبيق المواصفات الفنية الالزمة(بما في ذلك من تغليف الخط بالخرسانة المسلحة) في
حال استلزم المر من تقاطع أو توازي خطوط الصرف الصحي مع خطوط المياه وذلك تغليف الخطوط بالخرسانة

المسلحة اذا كان الطمم فوق ظهر الخط أقل من  1متر ( يكون محمل على سعر المتر الطولي) او كان احد
متطلبات المانة او وزارة الشغال و كذلك اذا كان عمق الحفر يزيد عن 4.5م تقديم وصب خرسانة مسلحة (بقوة

كسر صغرى ل تقل عن()250كغم /سم2بعد  28يوما ) لعمل تغليف للمواسير )  RCEحسب المخططات وحسب
تعليمات المهندس )
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•

السعر يشمل ايضا خرسانة النظافة والطوبار وحديد التسليح بقوة شد  2800كغم/سم 2والسمنت المقاوم

لالمالح لجميع المناهل والخطوط .
•

كما يشمل السعر الحفر والتسوية والتامين و حسب المواصفات ويشمل ايضا مناهل الوديان و توريد و تركيب

مناهل قطر/1500ملم  1000/1200ملم  900ملم و  600ملم على ان تكون القاعدة مسبقة الصب وتوريد
وتركيب أجزاء المنهل والدراج والغطية MD, HD
•

يشمل السعر شبك كافة الوصالت الرئيسية والفر ية وما يتطلب ذلك من مناهل او واي معكوس سواء كانت

ظاهرة على المخططات او غير ظاهرة وكافة مايلزم لنجاز العمل حسب المواصفات كما يشمل السعر الطمم إلى

السطح العلوي ومن مواد مختارة ناجحة مخبريا أو من مواد ذات تدرج واحد  single sizeعلى ان يتم عمل بيس

كورس اخر  30سم على ان يتم الدك على طبقات كل  15سم او باطون للمقاطع العرضية مع إعادة األ وضاع اذا

كانت طبيعة الرض من السفلت والبالط والباطون و طبيعة الرض الترابية (ارض طبيعية)  .ويشمل شبك الخطوط
وكما ويشمل السعر نقل النقاض الى األماكن التي تحددها الجهات المختصة و جميع الفحوصات الالزمة.
•

سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتسعير البنود الترابية أقل ب  %15كحد أدنى من السعر اإلفرادي المقدم

لبند اإلسفلت.
•

الكميات الموجودة بجدول الكميات فيما يخص السفلت و التراب تقريبية حسب الواقع ومسؤولية المقاول تحديد

حدود الشوارع التنظيمية و التنفيذ ويعود لجهاز الشراف اتخاذ القرار للتنفيذ بالسفلت ول يجوز للمقاول المطالبه
بفروقات السعار سواء كانت الزيادات بالسفلت او التراب.

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Ductile Iron Pipes specifications for sewage
1. General
1.1 Third Party Witness
1.1.1 General

The supplier/contractor shall furnish an original certificate from the third party inspection agency
showing all test results and analysis required by the applicable standard according to which the
materials have been manufactured. The third party inspection agency shall under this contract, have
witnessed the manufacture and testing operation to verify compliance with the technical
specifications and the relevant standard. All certification should be from a certified third party from
the applied standard (European Norm) and approved by Miyahuna, and the certification should be
valid up to this date and it should be written in English, and it must be shown in the certificate which
batch is being tested to make sure that this certificate is for the right batch.
The third party inspection tests certificates shall include the following stages :
1) Before manufacturing
2) During manufacturing
3) Final
4) Packing
And the kind of inspection:
1) Review document
2) Witness inspection
•

Visual

•

NDE

•

Tests

•

Others

And the test certificates must show the results.
1.1.2 Pipes
No pipe shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed. The third party
must clearly identify the pipe production date / code marked on the pipes, with each batch test
performed.
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The contractor also is required to submit quality assurance certificates, standard compliance and
witness test certificate, from a certified third party from the applied standard (European Norm) and
approved by Miyahuna.

Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper
packing and to certify the Bill of Lading for each shipment.
Internal Quality System
On request of the Engineer, the Contractor has to provide test certificates from the manufacturer’s
internal quality control.
Quality certified ISO 9001, which have continues quality control protocols and which are certified by
third party quality control which is efficient for prove of quality of a particular supply or
manufacturer’s batch to be shipped to Jordan.
1.2 Testing at Place of Manufacture
The Contractor shall submit a certificate from the manufacturer certifying that all the items have
been mill tested (at the manufactory) and those they have successfully passed the relative tests
prescribed by the relative standards specifications.
Any or all materials and manufactured articles supplied by the Contractor for use in any of the works
shall, if so required by the Engineer, be tested in advance at the Contractor’s expense in
accordance with the tests specified in EN approved equal standards.
1.3 Testing after delivery
All materials supplied shall be subjected to acceptance tests carried out by the Royal Scientific
Society. a minimum of one sample set per batch shall be taken as instructed by the engineer The
test should confirm that the pipes are manufactured according to EN 598. Fittings and the condition
of this document specification.
1.4 Inspection and Rejection
The manufacture place of all materials the pipes, specials, fittings and accessories shall be open to
inspected by the third party team
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If any of the supplies, whether complete or in the course of production, is rejected by the Engineer,
they shall be marked or segregated by the Contractor in such a manner satisfactory to the Engineer
as to ensure their subsequent identification as rejected supplies. Disposal of rejected supplies shall
be done by and at the Contractor's own expense.
When independent tests and analyses, in addition to those made according to the standard and
specification at the place of manufacture, are considered necessary, such tests or analyses will be
made by a third party inspector, appointed by the Engineer. The Contractor shall bear the cost of
supply and carriage of samples, only. The cost of such additional tests (if necessary) and analyses
will be borne by the Employer if such tests or analyses show the material to be in accordance with
the Specification; otherwise such costs shall be borne by the Contractor.

NOTE:
ALL COST TESTS BEFORE AND AFTER THIS ITEM AND WETHER LOCAL OR ABROAD SHALL
BE BORNE BY THE CONTRACTOR AND THE COSTS SHALL BE INCLUDED IN THE TENDER
UNIT RATES.
1.6Traceability System:
The manufacturer shall clearly mention the method by which he can keep records and trace of the
manufactured pipes, fittings,…etc. to ensure the capability of going back to the records for the
manufactured item in case any problems accrues after the installation.
1.7 Manuals and Technical Specifications
1.

The supplier/ contractor shall supply full technical specifications for the items to be supplied at
the time of tender. In addition he shall provide full instruction manuals, which describe the correct
methods and procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best
practice.

2.

The supplier/ contractor shall provide, at the time of tender, details of the of the equipment
necessary to correctly install the pipeline system including under-pressure tapping machines, pipe
cutters, chamfering (beveling) tools, joint making equipment, lubrication materials and loose tools.
1.8 Supply & Quality of Materials
All materials supplied shall be subject to the Engineer’s approval as following:
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a) Approval of the “master list” provided by the Contractor for all supplies and certified by the
Engineer prior to shipment and
b) certified quality and quantity of the supplies by must be approved including verification of all
shipment documents. a pre-dispatch inspection shall be done in the factory prior to supply
to MHYA. stores by the third party
c) Inspection and approval of all supplied materials on arrival on site, of quality and quantity by
the Engineer. and this activities will not cancel any local required test
Locally manufactured materials in Jordan must be tested and marked by RSS. Inspection or
approval by the Engineer of any equipment or materials shall not release the Contractor from any of
his obligations under this Contract.
All information and specifications relating to products and materials proposed for this Contract, must
accompany each tender submission.
All information and copy of detailed specifications related to all products and materials proposed for
this Contract must be attached to submittals.
1.11 Submittals
The contractor shall submit at least the following documents in English :
I.

Detailed manufacturer's proposals for pipes and fittings manufacture, coating and
lining etc

II.

Certified copies of manufacturer’s quality for pipes, fittings and other components.

III.

Certified copies of compliance certificates for pipes, fittings and other components.

IV.

Certificate of Country of Origin.

"This is to certify that the pipes Fittings and specials delivered in this consignment comply with
the required specifications".
No payment shall be made in respect of any consignment of pipes and specials in case it is
not accompanied by above mentioned certificates.
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1.12 Materials and Standards
All materials shall be EN, DIN or equivalent standard. All information and specifications
relating to products and materials proposed for this Contract, must accompany each tender
submission.
The Contractor shall also submit with his offer for the approval of Miyahuna, the following
before ordering:
a) Type of materials to be used, dimensions, thickness, lengths, shape, weight, class,
tolerance limits and quality.
b) Standards to which the item is manufactured.
c) Details of specials, adaptors, fittings and joint design.
d) Coating and lining methods
e) Country of origin
f ) Supplier/ contractor Manufacturer
1.13 Scope
•

The Contractor shall furnish and deliver to the site, all pipes and fittings, bolts, nuts, and
gaskets, jointing materials and appurtenances as specified and required, to the correct
standards and specifications to complete the Works. Pipe fittings and valves shall, if required
be suitable for buried installation.

•

The Contractor shall check for compatibility between all pipes and fittings, either existing or
new prior to installation.

1.14

Markings of Pipes and fittings

Each pipes and fittings shall bear clear and permanent markings. Markings on pipe lengths
shall always be at the same end. Painting of data shall be acceptable for all pipe material.
The first five marking given above shall be cast on or cold stamped, the other marking applied
by permanent painting .
The marking shall show at least the following information:
•

The manufacturer ‘s name or mark

•

The identification of the year of manufacture

•

The identification as ductile iron
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•

The DN

•

The PN rating of flanges when applicable

•

The reference to this standard

•

MIYAHUNA tender No

•

Dimension (wall thickness)

•

Production period (( YEAR ))

•

Sewer , ” to indicate that pipes or fittings are intended for sewer”

•

Third party

1.15 Handling and transportation

•

The cost of packing shall be included for in the contractor rates.

•

All materials shall be securely packed in crates or boxes for protection against damage during

transportation.
•

All plain ends shall be adequately protected by straw rope secured in place by binding wire or

strap. None of the packing will be returnable. The materials supplied shall be of the appropriate
grade and quality and shall be adequately protected against the climatic conditions in the Middle
East.
•

All plastic materials shall be protected from direct sunlight and appropriate coverings supplied for

use at the delivery and storage areas.
1.16 Identification
•

The contractor shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has

permanently attached to it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant
material on which are engraved or stamped;
•

The Manufacturers Name

•

Contents Description and Quantity
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•

Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross Referenced to

the Purchase Order Item References.
•

Weight

•

The shipment containers shall be marked with the following address;

•

Jordan Water Company/ MIYAHUNA L.L.C.

•

In addition the container shall be marked with the following information;

•

Total gross weight

•

Total net weight

•

Packing list reference number

1.17 Storage of Materials
•

The Contractors shall be responsible for the storage of all materials purchased under this
Contract.

•

The Contractor shall manage and maintain stockyards that can accommodate all materials
purchased and approved by the Engineer under this Contract.

•

All the materials shall be stored under cover (indoor) and all the fittings should be on
sleeves, as required by the manufacturer/supplier /contractor instructions, and shall be
regularly inspected by the Engineer staff and maintained to the Engineer’s satisfaction.

•

The contractor should have a Stock Inventory Material System on software (computerized)
and he should generate reports upon request.

2. Ductile Iron pipes
2.1 General
DI pipes shall be centrifugally cast, with socket and spigot ends, according to EN598: 1995
2.2 Pipe selection
•

Outside protection coating: an external coating of zinc with finishing layer, the mean mass of
zinc per unit area shall not be less than 130 g/m2

•

Inside protection lining: high alumina cement mortar
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An epoxy based coating on the end surface which can come into contact with the effluents
2.3Length of Pipes
Standard length for pipes is according to the standard EN 598.

2.4 Testing
pipes should be tested as per specification and supervision engineer
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جدول الكميات
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وحدة
الكيل

الرقم
بيان العمل

البند

الكمية

وصف البند
توريد وتركيب وتجربة و فحص وتشغيل خطوط

فلس
صرف صحي مختلفة

األقطار من مواسير إسمنتية او اسمنيه مسلحة حسب المواصفه

( )JS289/1994اوالدكتايل حسب المواصفة  EN598-1995و السعر

يشمل المناهل من جميع االقطار ومناهل الوادي

و يشمل السعر المقدم

تطبيق المواصفات الفنية الالزمة(بما في ذلك من تغليف الخط بالخرسانة
المسلحة) في حال استلزم االمر من تقاطع أو توازي خطوط الصرف الصحي
مع خطوط المياه وذلك تغليف الخطوط بالخرسانة المسلحة اذا كان الطمم

فوق ظهر الخط أقل من  1متر ( يكون محمل على سعر المتر الطولي) او
كان احد متطلبات االمانة او و ازرة االشغال و كذلك اذا كان عمق الحفر يزيد
عن 4.5م

تقديم وصب خرسانة مسلحة (بقوة كسر صغرى ال تقل

عن()250كغم /سم2بعد  28يوما ) لعمل تغليف للمواسير (  ) RCEحسب
الم خططات وحسب تعليمات المهندس و السعر يشمل ايضا خرسانة النظافة
والطوبار وحديد التسليح بقوة شد  2800كغم/سم 2واالسمنت المقاوم لالمالح

1

لجميع المناهل والخطوط  ,كما يشمل السعر الحفر والتسوية والتامين و حسب
المواصفات ويشمل ايضا مناهل الوديان و توريد و تركيب مناهل

قطر/1500ملم 1000/1200ملم 900ملم و 600ملم على ان تكون القاعدة

مسبقة الصب و توريد و تركيب أجزاء المنهل واالدراج و االغطية MD,
 HDويشمل السعر شبك كافة الوصالت الرئيسية والفر ية وما يتطلب ذلك
من مناهل او واي معكوس سواء كانت ظاهرة على المخططات او غير ظاهرة

( يكون محمل على سعر المتر الطولي) وكافة ما يلزم النجاز العمل حسب

المواصفات كما يشمل السعر الطمم إلى السطح العلوي

من مواد مختارة

ناجحة مخبريا او تدرج حجمي واحد حسب تعليمات المهندس المشرف ومالك
الطريق على ان يتم عمل بيس كورس اخر  30سم على ان يتم الدك على

طبقات كل  15سم او باطون للمقاطع العرضية مع إعادة األوضاع اذا كانت

طبيعة االرض من االسفلت والبالط والباطون وطبيعة االرض الترابية (ارض
طبيعية)  .ويشمل شبك الخطوط وكما ويشمل السعر نقل االنقاض الى
األماكن التي تحددها الجهات المختصة وجميع الفحوصات الالزمة.

1-1

1-2

سعر الوحدة (رقما
وكتابة

توريد و تمديد خطوط صرف صح قطر  200ملم من مواسير اسمنتيه فى
االسفلت او البالط او الباطون.

.ط

توريد و تمديد خطوط صرف صح قطر  200ملم من مواسير اسمنتيه فى
االرض الطبيعية و ( MC or SCيكون سعر البنود الترابية اقل ب
 %15كحد ادنى من السعر االفرادي المقدم لبند االسفلت)

.ط
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5
1

دينار

المبلغ
فلس

دينار

1-3

توريد و تمديد خطوط صرف صح قطر  400ملم من مواسير الدكتايل فى
االسفلت او البالط او الباطون.

.ط

28

1-4

توريد و تمديد خطوط صرف صح قطر  400ملم من مواسير الدكتايل فى
االرض الطبيعية و ( MC or SCيكون سعر البنود الترابية اقل ب %15
كحد ادنى من السعر االفرادي المقد لبند االسفلت).

.ط

17

بند حتياطي:

2

توريد وتمديد خطوط صرف صح قطر  400ملم من مواسير الدكتايل ف
األسفلت أو البالط أو الباطون باستخدا  pipe jackingمل توريد وتركيب
 sleeveعلى ان ال يقل قطر  sleeveالخارج للخط عن  1400ملم ستيل
وذلك بعد تقديم منه ية العمل الخاصة بذلك يتم تقديمها للمالك الخذ الموافقة
عليها لقطل الشارع المطلوب ضمن مسار الدراسة المطلوبة والسعر يشمل كل
ما يلز من قطل واكواع و مواد الن از االعمال و انشاء مناهل عدد  2ف
بداية و نهاية الخط محملة على سعر البند
يتم تنفيذ البند في حال عدم موافقة و ارة األ غال على قطع الطريق بطريقة
 open trenchوالزام المقاول بالتنفيذ بدون حفر.
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المجموع الكلي

• على المقاول ا نتباه للفحوصات المطلوبة داخ العطاء
▪ ان ا طوال المو ودة في بنود دول ال ميات قابلة للزيادة او النقصان وحس ظرو

الموقع و طبيعة

توفر تصاريح الحفر و سعات الشوارع و يحق للمقاول المطالبة بفر اسعار او ا عط او ضرر او
ا تعويضات اخر مهما كان نوعها نتيجة الزيادة او النقصان من قيمة ا بند عن الـ  %20من نفس
البند او بتاثير ذل على  %1من القيمة ال لية للعطاء
▪ ي ون المقاول مسؤو عن اية اضرار تحص للخدمات الخاصة بالطر

ا ول او ا طر

اخر.

▪ ال ميات المو ودة بجدول ال ميات فيما يخص ا سفلت و الترا تقريبية حس الواقع ومسؤولية المقاول
تحديد حدود الشوارع التنظيمية و التنفيذ ويعود لجها ا

را

اتخاذ القرار للتنفيذ با سفلت و يجو

للمقاول المطالبه بفروقات ا سعار سواء كانت الزيادات با سفلت او الترا .
▪ البند ا حتياطي ير ملزم لشركة مياهنا ويتم تنفيذه في حال رفض مال الطريق تنفيذ البند رقم ()3-1
أعاله بطريقة .Open Cut Trench
▪ سيتم استبعاد أ عرض ير ملتزم بتسعير البنود الترابية أق
المقدم لبند ا سفلت.
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 %15كحد أدنى من السعر ا فراد
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المخططات
المخططات النموذجية  +مخخط عدد ()2
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