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 األول الفصل
 عامة أحكام

 
 :التعاريف -(1/1)

 المعووووووووواني والخاصوووووووووة  منهوووووووووا )العاموووووووووة هووووووووو   العقووووووووود شوووووووووروطي فووووووووو ورد   يثمووووووووواالتاليوووووووووة  والمصووووووووو ل ا  للكلموووووووووا  يكوووووووووو  
 القانونيوووووة والكيانوووووا  الشوووووركا  تشوووووم  األ ووووورا  أو األشوووووخا إلووووو   تشوووووير التوووووي الكلموووووا  أ  كموووووا أدنوووووا   لهوووووا المخصصوووووة

 : لك غير السياق يقتض   لم ما  ى األخر 
 :العقد -1/1/1

 :العقد 1/1/1/1-
 وأيووووووة والجووووووداو   والمخ  ووووووا   والمواصووووووفا  الشووووووروط  وهوووووو   الع ووووووا   وخ ووووووا  القبووووووو   وخ ووووووا  العقوووووود  يووووووةاتفاق ييعنوووووو
 .القبو  خ ا ي ف أو العقد يةاتفاقي ف مدرجة  وجد   أخرى )إ وثائق
 :العقد يةاتفاق 2/1/1/1-
  .1/6) المادةي فإليها  المشار العقد يةاتفاقي تعن

 (:الترسية) القبول خطاب 3/1/1/1-
عليهوووووا  تفوووواقاال يووووتم موووو كرا  أليووووة وشووووام    العموووو  صووووا   قبووووو  موووو  موقعووووا   الع ووووا  لخ ووووا  الرسوووومي القبووووو  كتووووا  ييعنوووو
 يووووووةاتفاق“ي يعنوووووو المصوووووو ل  هوووووو ا فوووووو    الترسووووووية) القبووووووو  خ ووووووا  إصوووووودار يووووووتم لووووووم  اا  و . بتوقيعوووووو  ويقومووووووا  ال وووووورفي   بووووووي 
 . الترسية) القبو  خ ا  إصدار تاريخ هو ”العقد يةاتفاق“ توقيع في  يتمي ال  التاريخ يعتبر وعندها  ”العقد
 :العطاء خطاب 4/1/1/1-
 المتعلوووووق العووووورض ويشوووووم  المقووووواو   اسوووووتكمل  والووووو ي  المناقصوووووة عووووورض خ وووووا ) الع وووووا  خ وووووا  المسوووووماة الوثيقوووووةي يعنووووو
 .العم  صا  إل   وقدم  المقاو  وقع ي ال  شغا باأل

 :المواصفات 5/1/1/1-
 ضوووووافا إ وأ تعووووودي   أيوووووةو  العقووووودي فووووو المشووووومولة شوووووغا األ مواصوووووفا  ت وووووددي والتووووو ”المواصوووووفا “ المسوووووماة  قوووووالوثيي تعنووووو
 .العقد  كامأل وفقا   تتم

 :)الرسومات( المخططات 6/1/1/1-
 العموووووو  صوووووا   يصوووووودرها معدلوووووة وأ ضووووووافيةإ مخ  وووووا  وأيووووووة العقووووود ي فوووووو مشووووومولةي هوووووو كموووووا شووووووغا األ مخ  وووووا ي تعنووووو
 .العقد  كامأل ا  وفق   عن  ينو  م  أو)

 :الجداول 7/1/1/1-
وووووووت   الع وووووا   خ ووووووا  مووووووع وقوووووودمها المقوووووواو  اسوووووتكملها كمووووووا الجووووووداو  المسووووووماة الوثووووووائقي تعنووووو  بهوووووو   العقوووووود وثووووووائقإلوووووو   مض 

 .الو دة سعارأ وجداو  والقوائم والبيانا  الكميا  جدو  الجداو  ه   تشم   أ ويمك  الصفة
 :العطاء 8/1/1/1-
 . مشمولة بالعقد أخرى  وثائق م  بتقديم  المقاو  قام ما وجميع الع ا  خ ا ي تعن

 :العطاء ملحق 9/1/1/1-
 .من  جز ا   تشك ي والت الع ا   بخ ا  والمرفقة ”الع ا  مل ق“ والمسماة المستكملة الصف ا ي تعن

 :وميةيلاب العمل وجدول الكميات جداول 10/1/1/1-
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 .”الجداو “ ضم  والمشمولة  وجد   )إ ك لك المسماة الوثائقي تعن
 :واألشخاص (الفرقاء) األطراف -1/1/2

 :(الفريق) الطرف 1/2/1/1-
 .السياقعلي   يد  كما المقاو  أو العم  صا  ي يعن

 :العمل صاحب 2/2/1/1-
 .القانونيي  خلفا   وك لك الع ا  مل قي ف العم  بصا    المسم الشخ ي يعن

 :المقاول 3/2/1/1-
 كووووو لك ويشوووووم  العمووووو   صوووووا  عليووووو   وافوووووقي الووووو  الع وووووا  خ وووووا ي فووووو بالمقووووواو   المسوووووم  األشوووووخا ) الشوووووخ ي يعنووووو

 .القانونيي  خلفا  
 :المهندس 4/2/1/1-
 الع وووووا  مل وووووق يفووووو  والمسوووووم العقووووود  هووووو ا ألغوووووراض المهنووووود  بمهوووووام للقيوووووام العمووووو  صوووووا   يعينووووو ي الووووو  الشوووووخ ي يعنووووو
 بوووو لك المقوووواو  ويبلوووو  آلخوووور  وقوووو  موووو  للمهنوووود  كبوووودي  بتعيينوووو  العموووو  صووووا   يقوووووم خوووورآ شووووخ ي أ أو الصووووفة  بهوووو  
  .3/4) للمادة وفقا
 :المقاول ممثل 5/2/1/1-
  4/3) المووووووووادة بموجوووووووو  خووووووورآل وقوووووووو  مووووووو  يعينوووووووو  مووووووو  أو العقوووووووود ي فووووووو لتمثيلوووووووو  المقووووووواو  يسوووووووومي ي الووووووو  الشووووووووخ ي يعنووووووو

 .عن  ةنياب ليتصر 
 :العمل صاحب أفراد 6/2/1/1-
 العموووووو   وصووووووا    وغيووووورهم موووووو  مووووووسفي وعمووووووا  المهنووووود  3/2) المووووووادةي فوووووو هميإلووووو المشووووووار ومسووووواعدي  المهنوووووود ي يعنووووو

 .العم  صا   أفراد م  نهمأ المقاو  ب ب غ العم  صا   أو المهند  يقوم ال ي  فراداأل م  ياأ وك لك
 :المقاول مستخدمو 7/2/1/1-
 أو المقوووووواو  جهوووووواز موووووو  وغيوووووورهم والعمووووووا  الموووووووسفي  فوووووويهم بموووووو  المقوووووواو  يسووووووتخدمهم موووووو  وجميووووووع المقوووووواو  ممثوووووو ي يعنوووووو
 .شغا األ تنفي ي ف المقاو  يساعدو   ال ي خري  اآل شخا واأل  يفرع مقاو ي أ جهاز
 :“الباطن من المقاول أو“ي الفرع المقاول 8/2/1/1-
 والخلفوووووا   شوووووغا األ مووووو  موووووا جوووووز  لتنفيووووو  تعيينووووو  يوووووتم شوووووخ ي أ أو فرعوووووي  كمقووووواو  العقووووودي فووووو  يسوووووم شوووووخ ي أي يعنووووو

 .هؤال  م ي أل القانونيي 
 المقاولون االخرون :9/2/1/1-

والووووو ي  قووووود يسووووووتخدمهم صوووووا   العمووووو  لتنفيووووو  أجووووووزا  مووووو  االشوووووغا    والخلفووووووا  تعنوووووي اي مقووووواو  آخووووور )غيوووووور المقووووواو   
 .القانونيي  الي م  هؤال 

 :)الخالفات( النزاعات فض مجلس 10/2/1/1-
تعييووووووونهم  يوووووووتمآخووووووري   شوووووووخا أي أ أو العقووووووود ي فوووووو الصوووووووفة بهووووووو   يسوووووومو   الووووووو ي  الث ثوووووووة شووووووخا األ وأ الشوووووووخ ي يعنوووووو

  .20/3) المادة أو  20/2المادة ) أ كامبموج  
 (:(FAE- Federation of Arab Engineersإتحاد المهندسين العرب11/2/1/1-

  والمشر  عل  إعداد ه ا العقد النمو جي. قب  الهيئا  الهندسية في األق ار العربيةهو الكيا  المنتخ  م  
 :نجازوال  المدد االختبارات، التواريخ، -1/1/3

 :ساسياأل التاريخ 1/3/1/1-
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 .يوما    28)  وب الع ا ا  يداعإل النهائي الموعد يسبقي ال  التاريخي يعن
 :المباشرة تاريخ 2/3/1/1-
  .8/1) للمادة وفقا   ب  شعاراإل ويتم العم  لمباشرة ي ددي ال  التاريخي يعن

 :)مدة التمام( نجازال  مدة 3/3/1/1-
 مووووووو  م سووووووووبة  8/2) المووووووادة بموجووووووو   ال ووووووا  واقوووووووع  سوووووو ) منهوووووووا قسووووووومي أ أو شووووووغا األ نجوووووووازإل الم ووووووددة المووووووودةي تعنوووووو
  .8/4) المادة بموج  يتم المدة له   تمديدي أ مع الع ا   مل قي ف ت ديدها يتم كما المباشرة  تاريخ
 :)التمام( نجازال  دعن االختبارات 4/3/1/1-
ي والتوووووو كتغييووووور  ت لووووو ي التووووو أو ال ووووورفي   بووووووي عليهوووووا  المتفوووووق أو العقووووود ي فوووووعليهووووووا  المنصوووووو  االختبوووووارا  تلوووووكي تعنووووو
 موووووو   ال وووووا  واقوووووع  سووووو ) منهوووووا قسووووومي أ أو شوووووغا األ تسووووولم يووووووتم  أ قبووووو  ”التاسوووووع الفصووووو “ أ كوووووام بموجووووو  جراؤهووووواإ يوووووتم
 .العم  صا   قب 

 :شغالاأل تسلم شهادة 5/3/1/1-
 .”العاشر الفص “ أ كام بموج  هاإصدار  يتمي والت شغا األ تسلم شهادةي تعن

 :)التمام( نجازال  بعد االختبارات 6/3/1/1-
  أ بعووووود الخاصوووووة  للشوووووروط وفقوووووا   جراؤهووووواإ يوووووتمي والتووووو العقووووود ي فوووووعليهوووووا  المنصوووووو   وجووووود   )إ االختبوووووارا  تلوووووكي تعنووووو
 .العم  صا   قب  م   ال ا  واقع  س ) منها قسمي أ أو شغا األ متسل   يتم

 :العيوب إصالحب شعارال فترة 7/3/1/1-
 قسوووووومي أ أو شووووووغا األي فوووووو العيووووووو   صوووووو  ب شووووووعارلإل  11/1تعنووووووي الفتوووووورة الزمنيووووووة التووووووي يووووووتم ت ديوووووودها بموجوووووو  المووووووادة )

 إنجووووواز تووووواريخ مووووو  م سووووووبة  11/3)الموووووادة  بموجووووو  يوووووتم لهوووووا تمديووووودي أ موووووع الع وووووا  مل وووووقي فووووو م وووووددةي هووووو كموووووا منهوووووا
  .10/1) المادة بموج  شغا األ تسلم شهادةي ف ت ديد  يتم كما منها  قسمي أ أو  شغا األ

 :داءاأل شهادة 8/3/1/1-
  .11/9) المادة بموج  هاإصدار  يتمي الت الشهادةي تعن

 :وميلا 9/3/1/1-
 .يوما    365)ي تعن والسنة  شمسيا   يوما  ي يعن

 :والدفعات المبالغ -1/1/4
 :اعليهالموافق  العقد قيمة 1/4/1/1-
نجاز و  شوووووغا األ تنفيووووو  مقابووووو  ”الترسوووووية-القبوووووو  خ وووووا “ي فووووو قبولهوووووا توووووم كموووووا العقووووود قيموووووةي تعنووووو صووووو  و  هووووواا   عيوووووو  أيوووووة ا 
 .فيها
 :العقد قيمة 2/4/1/1-

  كوووووامأل وفقوووووا   علووووو  قيموووووة العقووووود الموافوووووق عليهوووووا تعووووودي   ةيوووووأ وتشوووووم   14/1الموووووادة )تعنووووي قيموووووة العقووووود المعرفوووووة بموجووووو  
 .العقد
 :الكلفة 3/4/1/1-
  لوووووكي فووووو بموووووا خارجووووو   أو الموقوووووع داخووووو  معقولوووووة  بصوووووورة المقووووواو  يتكبووووودها سوووووو  أو تكبووووودهاي التووووو النفقوووووا  جميوووووعي تعنووووو

 .الرب  تشم  ال ولكنها يماثلها  وما داريةاإل النفقا 
 :الختامية الدفعة شهادة 4/4/1/1-
  .14/13) المادة بموج  هاإصدار  يتمي الت الختامية الدفعة شهادةي تعن
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 :النهائي المستخلص 5/4/1/1-
  .14/11) المادة بموج  المعر  النهائي المستخل ي يعن

 :األجنبية العملة 6/4/1/1-
 .الم لية العملة غير ولك    كلها أو) العقد قيمة م  ما جز  لدفع ت ديدها يتم عمل ي أي تعن

 :المرحلية الدفعة شهادة 7/4/1/1-
 .الختامية الدفعة شهادة بخ   ”عشر الرابع الفص  ”أ كام بموج  هاإصدار  يتم دفع شهادةي أي تعن

 :المحلية العملة 8/4/1/1-
 .فيها شغا األ تنفي  يتمي الت الدولة عملةي تعن

 :الدفع شهادة 9/4/1/1-
 .”عشر الرابع الفص “ أ كام بموج  هاإصدار  يتم دفع شهادةي أي تعن

 :اطييحتاال المبلغ 10/4/1/1-
 أو موووووواد لتزويووووود أو شوووووغا األ مووووو  موووووا جوووووز  تنفيووووو  لغووووورض العقووووودي فووووو الصوووووفة بهووووو   ت ديووووود  يوووووتم  وجووووود  )إ مبلووووو ي أي يعنووووو

  .13/5) المادة بموج  خدما  لتقديم أو تجهيزا 
 :)المحتجزات(المبالغ المحتجزة  11/4/1/1-

 بموجوووووو  بردهووووووا يقووووووومي والتوووووو  14/3تعنووووووي مجموووووووع المبووووووال  التووووووي ي تجزهووووووا صووووووا   العموووووو  عوووووو  الوووووودفع بموجوووووو  المووووووادة )
  .14/9 المادة
 :المستخلص أو الكشف 12/4/1/1-
 .”عشر الرابع الفص “ أ كام بموج  الدفع  شهادة  ل  م  كجز  المقاو  يقدم  مستخل  أو كشفي أي يعن

 :واللوازم )األعمال( شغالاأل -1/1/5
 :المقاول معدات 1/5/1/1-
نجاز و  شووووووغا األ لتنفيوووووو  ال زمووووووة شوووووويا األ موووووو  وغيرهووووووا والعربووووووا  واالليووووووا  والماكينووووووا  األجهووووووزة جميووووووعي تعنوووووو صوووووو  و  هوووووواا   ا 
 المووووووواد أو التجهيووووووزا  وال  وجوووووود   )إ العموووووو  صووووووا   معوووووودا  وال المؤقتووووووة شووووووغا األ تشووووووم  ال ولكنهووووووا فيهووووووا  عيووووووو  أيووووووة
 .الدائمة شغا األ م  جز  تشكي  بها صديق أو تشك ي التخرى األ شيا األ أو

 :المستلزمات 2/5/1/1-
 .مناس  هو  سبما منها ي أ أو المؤقتة شغا واأل والتجهيزا  والمواد المقاو  معدا ي تعن

 :المواد 3/5/1/1-
 الدائموووووة  شوووووغا األ مووووو  موووووا جوووووز  تشوووووكي  بهوووووا قصووووودي أو تشوووووك ي التوووووو   التجهيوووووزا  غيووووور) نوووووواعاأل كووووو  مووووو  شووووويا األي تعنووووو
 .العقد بموج  تقديمها المقاو  م  ي ل ي والت  وجد   )إ الموردة المواد  لكي ف بما

 :الدائمة شغالاأل 4/5/1/1-
 .العقد بموج  المقاو  قب  م  تنفي ها سيتمي الت الدائمة شغا األي تعن

 :التجهيزات 5/5/1/1-
 .الدائمة شغا األ م  جز  تشكي  بها يقصد أو شك تي الت واالليا  والماكينا  األجهزةي تعن

 :القسم من االشغال 6/5/1/1-
 . وجد إ ) شغا األ م  كقسم الع ا  مل قي فعلي   الن  يتم شغا األ م  قسمي أي تعن

 :المؤقتة شغالاأل 7/5/1/1-
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 لتنفيووووووو  الموقووووووعي فوووووو وجودهوووووواي يقتضووووووي التوووووو  المقوووووواو  معوووووودا  باسوووووووتثنا ) نوووووووع كوووووو  موووووو  المؤقتووووووة شووووووغا األ جميووووووعي تعنوووووو
نجاز و  الدائمة شغا األ ص  و  هاا   .فيها عيو  أية ا 

 :)االعمال(شغالاأل 8/5/1/1-
 .مناس  هو  سبما منهاي أ أو المؤقتة  شغا واأل الدائمة شغا األي تعن

 :ى أخر  تعاريف -1/1/6
 :)مستندات المقاول( المقاول وثائق 1/6/1/1-
ي الفنووووو ال وووووابع  ا  الوثوووووائق مووووو  وغيرهوووووا والمجسوووووما  دلوووووةواأل والمخ  وووووا  ال اسوووووو  وبووووورام  ال سوووووابية المووووو كرا ي تعنووووو
 .العقد بموج  المقاو  يقدمهاي التو   وجد  إ )

 :الدولة 2/6/1/1-
 .فيها الدائمة شغا األ تنفي  ي ل   يث  الموقع معسم أو) الموقع فيها يوجدي الت الدولةي تعن

 :العمل صاحب معدات 3/6/1/1-
ي فووووو المقووووواو  قبووووو  مووووو  اسوووووتعمالها لغووووورض العمووووو  صوووووا   يقووووودمهاي التووووو  وجووووود  إ ) والعربوووووا  والماكينوووووا  األجهوووووزةي تعنووووو

 العمووووووو  صوووووووا   يقوووووووم لوووووووم يالتووووووو التجهيوووووووزا  تلوووووووك تشوووووووم  ال ولكنهوووووووا المواصوووووووفا  ي فووووووو م وووووووددةي هووووووو كموووووووا شوووووووغا األ تنفيووووووو 
 .بعد بتسلمها

 :القاهرة القوة 4/6/1/1-
 .”عشر التاسع الفص “ي ف معرفةي ه كما

 :واالنظمة القوانين 5/6/1/1-
 .في الدولة عامة سل ة أية ع  واالنسمة الصادرة  قواني  الدولة م  وغيرها نسمةواأل التشريعا  جميعي تعن

 :)كفالة التنفيذ( األداء ضمان 6/6/1/1-
  .4/2) المادة بموج  الم لوبة  وجد   إ الضمانا   أو) الضما ي يعن

 :الموقع 7/6/1/1-
 يوووون أخوووورى  موووواك أ أيووووة وكوووو لك فيهووووا  والمووووواد التجهيووووزا  وتسووووليم فيهووووا الدائمووووة شووووغا األ تنفيوووو  سوووويتمي التوووو موووواك األي تعنوووو
 .الموقع م  جز ا   اعتبارها  عل ت ديدا   العقد
 :المنظور غير )غير المتوقع( 8/6/1/1-
 .الع ا  تقديم بتاريخ معقولة بصورة يتوقع   أ متمر  مقاو  بوسع يك  لم ماي يعن

 :(ي التغيير  مراأل) التغيير 9/6/1/1-
 الثالوووووووث الفصووووووو “ أ كوووووووام بموجووووووو  كتغييووووووورعليووووووو   والموافقوووووووة بووووووو تعليموووووووا  ال إصووووووودار يوووووووتم شوووووووغا األي فووووووو تغييوووووووري أي يعنووووووو
 .”عشر

 التفسير: -(1/2)
 :تكو   ل لك  خ فا   السياق يقتضي  ما باستثنا  العقد ي ف
 .اآلخر الجن إل   صر نت الجنسي  أ دإل   تشيري الت الكلما  -أ
إلوووووو   ا  أيضووووو تنصووووور  الجموووووع  علووووو الدالووووووة والكلموووووا  الجموووووعإلووووو   ا  أيضووووو صوووووور تت المفوووووردإلووووو   تشووووويري التووووو الكلموووووا  - 

 .المفرد
 .كتابيا   مسجلة الموافقة تلك تكو    أ يشترط ”اتفاق“ أو ”علي  موافق“ أو ”يوافق“ كلمة تتضم ي الت  كاماأل -ج
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 تشوووووك  ب يوووووث لكترونيوووووةاإل ال باعوووووة أو الم بعوووووة أو الكاتبوووووة اآللوووووة أو اليووووود بخووووو  الت ريوووووري تعنووووو ”كتابوووووة “ أو ”خ يوووووا“ -د
 .دائما   سج   

 .الشروط ه   تفسير ىلد االعتباري ف تؤخ  ال ف نها العناوي  م  وغيرها الهامشية الكلما  أما
  %5ليكوووووو  مسووووواويا   )  يوووووتم ا تسووووا  الووووورب  نسوووووبة الووووورب  الم ووووددة فوووووي العقووووودفووووي هووووو   الشوووووروط    يثموووووا يوووورد مصووووو ل   

 . م  ه   الكلفة
 االتصاالت: -(1/3)

 أو ا إشوووووووعار  أو تقوووووووديرا  أو قبوووووووو   أو شوووووووهادا  أو موافقوووووووا ي أ إصووووووودار أو ع وووووووا إ   علووووووو الشوووووووروط هووووووو   تووووووون   يثموووووووا
 :يج  االتصاال  ه   ف    لبا  

 بواسوووووو ة أو بالبريووووود رسوووووالهاإ يوووووتم أ  أو   باالسووووووت م إشوووووعار مقابووووو ) ديووووو لب تسووووووليمها يوووووتم وأ  خ يوووووا   م وووووررة تكوووووو   أ  -أ
 و الع ا   مل قي فعلي   ين   سبما لكترونيا  إ منقولة أو ما شخ 

 : لك ومع الع ا   مل قي ف  المبي    يإل المرس  عنوا إل   رسالهاإ أو نقلها أو تسليمها يتم أ  - 
 و ل لك  وفقا   رسالهاإ فيج  عنوان  بتغيير ا  إشعار  رس أ قد  يإل المرس  كا   اإ .1
ي الوووو  العنوووووا   علوووو رسووووالهاإ جوووواز موافقووووة  وأ قبوووووال   ي لوووو  عنوووودما للعنوووووا  آخوووور بت ديوووود  يووووإل المرسوووو  يقووووم لووووم  اإ .2

 .ال ل  من  صدر
 دو   هاإصووووووودار  تووووووو خير أو القبوووووووو  أو التقوووووووديرا  أو الشوووووووهادا  أو الموافقوووووووا  هووووووو   مثووووووو  ع وووووووا إ  عووووووو  االمتنووووووواع يجووووووووز ال

 أ  المهنوووود  إلوووو   أو خووووراآل ال وووور إلوووو   شووووعاراإل هوووو ا مثوووو  يصوووودري الوووو  ال وووور   علوووويتعووووي    نوووو أ كمووووا معقووووو   مبوووورر
 .ال الة تت لب   سبما اآلخر ال ر إل   أو و/ المهند إل   من  نسخ  يرس 

 القانون واللغة: -(1/4)
 .الع ا  مل قي ف ت ديد  يتم كما ى أخر  سل ةي أ أو) الدولة لقانو   خاضعا   العقد ه ا يكو   -
 تعتبوووووور الع ووووووا  مل وووووقي فوووووو الم وووووددة اللغووووووة فووووو   وا وووووودة  لغووووووة مووووو  بوووووو كثر العقووووود نصووووووو  بعوووووض صووووووياغة تمووووو   اإ -

 .المعتمدة اللغة
 .العقد في  لك غير  عل ين  لم ما االتصاال   وفي العقد في ”المعتمدة اللغة“ هي العربية اللغة تعتبر -

 أولوية الوثائق )المستندات(: -(1/5)
 أولويووووة تكووووو   العقوووود تفسووووير لغايووووا  نوووو أ  علوووو الووووبعض  لبعضووووها مفسوووورة العقوووود منهووووا يتكووووو  ي التوووو الوثووووائق مجموعووووة تعتبوووور
 :يلاالت التسلس   س  الوثائق بي  الترجي 

   وجد   )إ العقد يةاتفاق .1
   الترسية) القبو  خ ا  .2
 الع ا   خ ا  .3
 الخاصة  الشروط .4
 ه    العامة الشروط .5
 المواصفا   .6
 المخ  ا   .7
 العقد  م  جز ا   تشك أخرى  وثائق وأية الجداو   .8
 أوتعليمووووووا  ال صوووووودارإ المهنووووود   علوووووويتعوووووي    نوووووو  ف بينهووووووا  موووووايف تباينووووووا   أو الوثوووووائقي فوووووو غموضووووووا   هنالوووووك أ   تبووووووي   ا ا أموووووا
 . لك بخصو  ةال زم ا يضا اإل
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 ية العقد:اتفاق -(1/6)
  اإ الإ   الترسوووووية) القبوووووو  لخ وووووا  المقووووواو  تسووووولم تووووواريخ مووووو  يوموووووا    30) خووووو   العقووووود يوووووةاتفاق بووووورامإ ال ووووورفي   علووووويتعوووووي   
 .الخاصة بالشروط المرفق النمو ج  س  يةتفاقاال ه   وتكو  .  لك غير  عل ال رفا  اتفق
  علووووو القووووانو   بموجووووو  تت قووووق قوووودي التووووو المشووووابهة الرسوووووم مووووو  وغيرهووووا ال وابووووع رسووووووم يوووودفع  أ المقوووواو   علووووويتعووووي    كمووووا
 .يةتفاقاال ه   برامإ

 :التنازل -(1/7)
 نووووو أ الإ. بموجبووووو  أو العقووووودي فووووو مصووووول ة أو فائووووودةي أ عووووو  أو منووووو  جوووووز ي أ أو العقووووود عووووو  يتنووووواز   أ  ووووور ي أل ي وووووق ال

 : ر ي أل يجوز
ي فووووو التقووووودير  ريوووووة و وووود  خيوووووراأل ولل ووووور  المسوووووبقة  اآلخوووور ال ووووور  بموافقوووووة منووووو  جووووز ي أ أو العقووووود عووووو  يتنوووواز  أ  -أ

 و الش    ه ا
 .ةيلام مؤسسة أو بنكي أ لمصل ة كضما  العقد بموج  مبال  م  ل  يست ق أو است ق ما ت وي  - 

 العناية بالوثائق والتزويد بها: -(1/8)
 المقووووواو  تزويووووود يوووووتم  لوووووك  غيووووور علووووو  العقووووودي فووووو يووووون  لوووووم وموووووا  العمووووو  صوووووا   لووووودى والمخ  وووووا  المواصوووووفا  ت فووووو 

 .منها ضافيةإ نسخي أ ستصدارإ نفقا  المقاو  ويت م   ال قا   هاإصدار  يتم مخ  ا  وأية العقد م  بنسختي 
 لوووووم وموووووا. العمووووو  صوووووا   قبووووو  مووووو  تسووووولمها يوووووتم  و تووووو المقووووواو  عنايوووووة ت ووووو  م فوسوووووة  تبقووووو ف نهوووووا ”المقووووواو  وثوووووائق“ أموووووا

 وثوووووووائق“ مووووووو  كووووووو  مووووووو  نسوووووووخ  3) للمهنووووووود  يقووووووودم أ  المقووووووواو   علووووووويتعوووووووي    نووووووو  ف العقووووووود ي فووووووو  لوووووووك غيووووووور  علووووووو يووووووون 
 .”المقاو 
  )إ المقووووووواو  ووثوووووووائق المواصوووووووفا ي فوووووووإليهوووووووا  المشوووووووار والنشووووووورا  العقووووووود  مووووووو  بنسوووووووخة ي وووووووتف  أ  المقووووووواو   علووووووويتعوووووووي   
 اال وووووو ع العموووووو  صووووووا   ألفووووووراد وي ووووووق. بالعقوووووود المتعلقووووووة االتصوووووواال  موووووو  وغيرهووووووا والتغييوووووورا   والمخ  ووووووا     وجوووووود 

 .المعقولة األوقا  ك ي ف الوثائق ه   جميع  عل
ي فوووووو اسووووووتعمالها لغايووووووة عوووووودادهاإ  توووووومي التوووووو الوثووووووائق موووووو ي أي فوووووو فنيووووووة  بيعووووووة  ا عيبووووووا   أو خ وووووو  ال وووووورفي  أ وووووود اكتشووووووف  اإ

 .العي  أو الخ   ه ا مث  ع  فورا   خراآل ال ر  ع مإ  ال ر  ه ا  عليتعي    ف ن   شغا األ تنفي 
 :أو الموافقات تعليماتتأخر إصدار المخططات )الرسومات( أو ال -(1/9)

 عاقوووووووةاإل أو التوووووو خيرإلوووووو   شووووووغا األ تنفيوووووو  يتعووووووورض  ينمووووووا خ يووووووا   ا  إشووووووعار  المهنوووووود إلووووووو   يقوووووودم أ  المقوووووواو   علوووووويتعووووووي   
أو اي موووووودة أخووووووورى  يومووووووا     30موووووودة ) خووووووو   أو موافقووووووا  تعليمووووووا  أو بمخ  ووووووا  بتزويووووووود  المهنوووووود  قيووووووام عوووووودم بسووووووب 

 الداعيوووووة سوووووبا واأل الضوووووروريةتعليموووووا  ال أو المخ  وووووا  تفاصوووووي  شوووووعاراإل هووووو ا يتضوووووم  أ  شوووووري ة يوووووتم االتفووووواق عليهوووووا
 .خير  ت أو للعم  عاقةإ  م  هاإصدار  ت خر  عل يترت  قد ما وبيا  ها يإل ال اجة وموعد هاصدار إل
 وقووووووو  ضوووووووم تعليموووووووا   وأ مخ  وووووووا  أيوووووووة إصوووووووداري فووووووو المهنووووووود  اخفووووووواق بسوووووووب  كلفوووووووة   أو/و ا  تووووووو خير  المقووووووواو  دتكب ووووووو  اإ

إلوووو   آخوووور ا  إشووووعار  يقوووودم أ  المقوووواو   علوووويتعووووي    نوووو  ف هووووا يإل ال اجووووة سووووبا أ بيووووا  مووووع بشوووو نها شووووعر أ قوووود كووووا  ممووووا معقووووو 
 : يث  م  20/1) المادة أ كام مراعاة مع بش نها  المقاو  است قاقا  لتقدير المهند 

 المووووادة بموجوووو  و لووووك خر يتوووو سووووو  أو خر توووو قوووود نجووووازاإل كووووا   اإ التوووو خير  لووووك بسووووب  نجووووازاإل موووودةي فوووو تمديوووودي أ -أ
    و8/4)

 .الم ددة في العقدناتجة ع   لك مع نسبة الرب   كلفةي أ - 
  علوووووو تفوووووواق   باال3/5) للمووووووادة يتصوووووور  وفقووووووا أ  اآلخوووووور شووووووعاراإل هوووووو ا لمثوووووو  اسووووووت م  بعوووووود المهنوووووود   علوووووويتعووووووي    كمووووووا
 .بش نها ت ديدات  عدادإ  أو موراأل تلك
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 وأ خ ووووو  يأ  لووووكي فوووو بمووووا المقوووواو  فعوووو  بسووووب  توووو خر أو خ ووووو  نتيجووووةتعليمووووا  ال إصووووداري فوووو المهنوووود  توووو خر  اإ نوووو أ الإ
 أي أو نجووووووازاإل موووووودةي فوووووو تمديوووووودي أ للمقوووووواو  ي ووووووق ال ال الووووووة  هوووووو   مثوووووو ي فوووووو نوووووو  ف المقوووووواو   وثووووووائق إصووووووداري فوووووو توووووواخر
 .تعويض

 استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول: -(1/10)
 ”المقووووووواو  بوثوووووووائق“ يتعلوووووووق فيموووووووا الفكريوووووووة الملكيوووووووة و قووووووووق  فيلاالتووووووو ب وووووووق المقووووووواو  ي وووووووتف  ال ووووووورفي   بوووووووي  الع قوووووووةي فووووووو

 . لصال   التي أعد  أو) ب عدادها هو قامي الت والتصاميم
 أو الستنسوووووا  منقوووووو  غيووووور كوووووام     قوووووا   العمووووو  صوووووا  ي يع ووووو أنووووو  العقووووود يوووووةاتفاق  علووووو توقيعووووو  بمجووووورد المقووووواو  يعتبووووور
 :ال ق وه ا ا عليه التعدي   دخا إ  لكي ف بما المقاو   بوثائق التداو  أو استخدام

 و أ و   أيهما الع قة   ا  شغا األ جزا أل المقصود وأ عل الف  العم فترة خ   م بقا   يعتبر -أ
 لغايوووووة المقووووواو  بوثوووووائق والتووووداو  واسوووووتخدام استنسوووووا  شوووووغا األ موووو  الجوووووز   لوووووك ملكيوووووة  إليوووو توووووؤو  شوووووخ ي أ  يخووووو   - 

ص  و  وتعديلها وصيانتها وتشغيلها شغا األ إنجاز  و وهدمها  هاا 
 أو الموقووووووعي فوووووو  اسووووووو  جهووووووازي أ بواسوووووو ة وبرمجياتهووووووا ي ال اسوووووووب ال ووووووابع  ا  المقوووووواو  وثووووووائق باسووووووتخدام يسووووووم  -ج

 .يدهار بتو  قام قد المقاو  يكو    اسو  أجهزةي أ استبدا   لكي ف بما العقد  ي ددها أماك ي أ
 التوووووووداو  أو استنسووووووا  أو باسووووووتخدام ثالووووووث  وووووور  يقوووووووم بوووووو    عنوووووو  ينووووووو  موووووو  أو) العموووووو  صووووووا   يسووووووم  ال أ ي ينبغوووووو

 ألغووووووراض المقوووووواو   موافقووووووة دو      للصووووووا عوووووودادهاإ  تووووووم أو) أعوووووودهاي التوووووو التصووووووميم وثووووووائق موووووو  وغيرهووووووا المقوووووواو  بوثووووووائق
 .”المادة“ ه   بموج  بها المسمو  تلك غير

 استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل: -(1/11)
 المواصوووووفا  موووو  لكوووو خوووورى األ الفكريووووة الملكيووووة و قوووووق  فيل التوووو ب ووووق العموووو  صووووا   ي ووووتف  ال وووورفي   بووووي  الع قووووةي فوووو

 . لصال    عدأ ي الت أو) العم  صا   أعدهاي الت الوثائق م  وغيرها والمخ  ا 
 تكوووووو  لووووووم ومووووووا. العقوووووود لغايووووووا  الوثووووووائق بهوووووو   يتووووووداو  أو يستنسووووووخ أو يسووووووتعم  أ  الخاصووووووة  نفقتوووووو   علوووووو للمقوووووواو   يجوووووووز
 او الوثوووووووووائق تلوووووووووك باسوووووووووتخدام ثالوووووووووث  ووووووووور ي أل يسوووووووووم  أ  للمقووووووووواو  يجووووووووووز ال ف نووووووووو  العقووووووووود  يت لبهوووووووووا ضووووووووورورة هنووووووووواك

 .العقد ألغراض يلزم قد ما باستثنا  بها  التداو  أو استنساخها
 التفاصيل السرية: -(1/12)

 معقولوووووة بصوووووورة المهنوووود  ي لبووووو  قوووود مموووووا وغيرهووووا السووووورية المعلوموووووا  كوووو  عووووو  للمهنوووود  يفصووووو  أ  المقوووواو   علووووويتعووووي   
 .لعقدل المقاو  امتثا  م  للت كد

الي  وووووور  ا  يفصووووو  نشوووووورا  او تووووووداوال  عووووو  ايووووووة تفاصووووووي  متعلقوووووة بالعقوووووود اال بموافقووووووة ال ووووور  اآلخوووووور  باسووووووتثنا   ال يجووووووز
 القواني  واالنسمة في الدولة . لب  تما ت

 التقيد بالقوانين: -(1/13)
ي فووووو  لوووووك غيووووور  علووووو يووووون  لووووم وموووووا الت بيوووووق  الواجبوووووة بوووووالقواني  يتقيووووود أ  للعقوووود  تنفيووووو   سوووووياقي فووووو المقووووواو   علووووويتعووووي   
 :  نف الخاصة  الشروط

تعليمووووووووا   بشوووووووو   ال زمووووووووة التصوووووووواري   علوووووووو  سي صوووووووو  أو)  صوووووووو  قوووووووود يكووووووووو   أ  العموووووووو  صووووووووا    علوووووووويتعووووووووي    -أ
ي فوووووووووو ت ديوووووووووودها توووووووووومأخوووووووووورى  تووووووووووراخي  وأيووووووووووة الدائمووووووووووة  شووووووووووغا باأل المتعلقووووووووووة التووووووووووراخي  أو التنسوووووووووويم أو التخ ووووووووووي 
 صوووووا   اخفوووواق نتيجوووووة ضوووورري أ ضوووود المقووووواو   مايووووة السوووووياق هوووو اي فوووو العمووووو  صووووا    علووووويتعووووي   و  المواصووووفا 

 و ب لك  القيامي ف العم 
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 التصوووووووواري   علوووووووو وال صووووووووو  والضوووووووورائ   الرسوووووووووم وتسووووووووديد ا  شووووووووعار إلا ب رسووووووووا  يقوووووووووم أ  المقوووووووواو   علوووووووويتعووووووووي    - 
نجاز و  شوووووغا األ بتنفيوووووو  يتعلووووووق فيمووووووا القوووووواني  تت لبهوووووواي التوووووو والموافقوووووا  صوووووو  و  هوووووواا  ي ينبغوووووو كمووووووا. فيهووووووا عيوووووو  أيووووووة ا 

 .ب لك القيامي ف المقاو  خفاقإ نتيجة تبعا ي أ م  ويقي  العم  صا   ضيعو   أ  المقاو   عل
 المسؤوليات المشتركة والمفردة: -(1/14)

 موووووووو آخوووووووور  تجمووووووووعي أ أو شووووووووركة مشووووووووروع أو ات وووووووواد شووووووووركا   الت بيووووووووق الواجبووووووووة القووووووووواني  بموجوووووووو ) المقوووووووواو  شووووووووك   اإ
 ي:يل ما مراعاة يج  ف ن  الشركة  ع  يختلف شك ي ف أكثر أو شخصي 

 و العقد  تنفي  يف العم  صا   أمامي فرد وبشك  بالتضام  مسؤولي  األشخا  هؤال  يعتبر -أ
 لوووووو  االئووووووت   قائوووووود يكووووووو   وب يووووووث االئووووووت    قائوووووود اسووووووم عوووووو  العموووووو  صووووووا   ب غ بوووووو األشووووووخا  هووووووؤال  يقوووووووم أ  - 

 و األشخا   هؤال  م  وك  المقاو  لزامإ سل ة
 .العم  صا   م  المسبقة الموافقة بدو  ي القانون كيان  أو االئت   تكوي  بتغيير المقاو  يقوم ال أ  -ج
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 يالثان الفصل
 العمل صاحب

 
 الموقع: الىحق الدخول  -(2/1)

 الوقوووو ي فوووو  يازتهووووا موووو  وتمكينوووو  الموقووووع أجووووزا  جميووووعإلوووو   الوووودخو   ووووق المقوووواو ي يع وووو أ  العموووو  صووووا   يتعووووي   علوووو 
 و د . المقاو  ب  يخ  ال وال يازة الدخو   ق أ  إال الع ا   مل قي ف الم ددة  األوقا  أو)
 أو منشووووووو  أو أساسوووووووا ي أ  يووووووازة  وووووووق المقوووووواو ي يع ووووووو أ  منوووووو  م لوووووووو  العمووووووو  صووووووا   أ  علووووووو  العقوووووودي فووووووو نوووووو  إ ا

  العقووووودي فوووو الم ووووددة وبال ريقوووووة المواعيوووودي فوووو بووووو لك القيووووام العموووو  صوووووا   يتعووووي   علوووو  ف نووووو   مسوووولك وصووووو  أو تجهيووووزا 
 .األدا  ضما  يتسلم ت   ال يازة أو الدخو   ق  ب  العم  لصا   يجوز ن أ إال
  وووووق المقووووواو  ييع ووووو أ  العمووووو  صوووووا   يتعوووووي   علووووو  ف نووووو  الع وووووا   مل وووووقي فووووو الموقوووووع لتسوووووليم موعووووود ت ديووووود يوووووتم لوووووم  اإ

 لبرنووووام  وفقووووا   فيهووووا والسووووير شووووغا األ تنفيوووو  مباشوووورة موووو  المقوووواو  تمكوووو ي التوووو وقووووا األ ضووووم  و يازتوووو  الموقووووعإلوووو   الوووودخو 
  .8/3) المادةي ف  يإل المشار العم 
  يازتووووو  أو الموقوووووعإلووووو   الووووودخو  مووووو  تمكينووووو ي فووووو العمووووو  صوووووا   خفووووواقإل نتيجوووووة موووووا ةكلفووووو أو/و تووووو خرا   المقووووواو  تكبووووود إ ا

 مراعووووواة موووووع بشووووو نها  المقووووواو  اسوووووت قاقا  لتقووووودير المهنووووود إلووووو   ا  إشوووووعار  يرسووووو  أ  المقووووواو  علووووو ف  الم ووووودد الوقووووو  خووووو  
 :ما يلي  للب  في20/1) المادة أ كام

 أ كوووووام بموجووووو  و لوووووك يتووووو خر  سوووووو  أو تووووو خر قووووود نجوووووازاإل كوووووا   اإ التووووو خير   لوووووك بسوووووب  نجوووووازاإل لمووووودة تمديووووودي أ -أ
    و8/4) المادة

 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم ددة في العقد كلفةي أ - 
  3/5المووووووادة ) بموجووووو   لوووووك علووووو  المترتبوووووة التقوووووديرا  عوووووداد ب يقوووووووم أ  شوووووعاراإل هووووو ا تسووووولم بعووووود المهنووووود  يتعوووووي   علووووو و 

 .بش نها تقديرات  إجرا  أوعليها  تفاقباال سوا 
لوووووو  و ) العموووووو  صووووووا   توووووو خر إ ا نوووووو أ الإ  قبوووووو  موووووو  توووووو خير أو خ وووووو  عوووووو  ناتجووووووا    التوووووو خر هوووووو ا فيوووووو  يكووووووو  ي الوووووو  ىالموووووودا 

 للمقووووواو  يسوووووت ق ال ال الوووووة هووووو   مثووووو ي فووووو ف نووووو   ”المقووووواو  وثوووووائق“ تقوووووديمي فووووو تووووو خر أو خ ووووو ي أ  لوووووكي فووووو بموووووا المقووووواو  
 .رب  أو كلفةي أ ع  تعويض أو تمديدي أ

 التصاريح و التراخيص و الموافقات: -(2/2)
 بخصوووووو    لبوووو  عنوووود) للمقوووواو  المعقولوووووة المسوووواعدة بتقووووديم   لووووك مووووو  يمكنوووو  وضووووعي فوووو كوووووا   اإ) العموووو  صووووا   يقوووووم
 ي:يل ما
 و عادية  بصورة متوفر غير هو مما بالعقد المتعلقة البلد قواني  نسخ عل  ال صو  -أ
 :البلد قواني  بموج  الم لوبة الموافقا  أو التراخي  أو التصاري  عل  لل صو  المقاو   لبا  - 

 و   بالقواني  التقيد - 1/13فيما يتعلق بمت لبا  المادة ) -1
 و  يالجمرك التخلي   لكي ف بما  المستلزما  لتوريد -2
 .الموقع م  زالتهاإ عند المقاو  معدا  لتصدير -3

 أفراد صاحب العمل: -(2/3)
 :الموقعي ف مع  العاملي خري  اآل المقاولي ي ومستخدم أفراد  أ  ع  مسؤوال   العم  صا   يكو  
    و4/6) المادة أ كام  س  جهود ي ف المقاو  مع يتعاونو   -أ
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   4/8الموووووادة ) مووووو   ج    أ ) البنوووووود بموجووووو  المقووووواو  مووووو  م لوبوووووةي هووووو كموووووا السووووو مة ا إجووووورا  بتووووووفير يلتزموووووو   - 
  .4/18) المادة بموج  البيئة  ماية ا  جرا وب

 الترتيبات المالية لصاحب العمل: -(2/4)
 نووووو أ علوووو  معقوووووال   دلوووووي    المقوووواو  بتسووووليم المقووووواو  موووو   لوووو ي أ تلقيوووو  تووووواريخ موووو  يومووووا    30) خووووو   العموووو  صووووا   يقوووووم
  كووووووامأل  بقوووووا      ينووووو  يفووووو التقووووووديرا  وفوووووق) العقووووود قيموووووة دفووووووع انسووووويابية لتووووووفير ال زموووووة ةيوووووولاالم الترتيبوووووا  بعمووووو  قوووووام قووووود
 .”عشر الرابع الفص “

 نفووووواقلإلماليوووووة ال الترتيبوووووا  عووووو   ال لووووو  عنووووود) المقووووواو  ب غ بووووو العمووووو  صوووووا   يقووووووم بووووو   هووووو   ماليوووووةال الترتيبوووووا  تتمثووووو 
 .تمويل  أو/و المشروع عل 

 مطالبات صاحب العمل: -(2/5)
 موووو   لووووك لغيوووور أو الشووووروط  هوووو   موووو  شوووورطي أ بموجوووو  مووووا  دفعووووةي تلقووووي فوووو  قووووا   لوووو  أ  يعتبوووور العموووو  صووووا   كووووا   اإ
 المهنوووووووود  علوووووووو  أو عليووووووو يتعووووووووي    ف نووووووو  العيووووووووو    صووووووو  ب شووووووووعاراإل لفتووووووورة تمديوووووووودي أ أو/و بالعقووووووود  المتعلقووووووووة سوووووووبا األ

 بخصووووووو  لوووووو  المسووووووت قة بالمبووووووال  تتعلووووووق ا إشووووووعار  أيووووووة يرسوووووو  أ  منوووووو  م لووووووو  غيوووووور ولكنوووووو     لكبوووووو المقوووووواو  إشووووووعار
 العمووووووو  صووووووا   يقوووووودمهاي التووووووو والمووووووواد المعوووووودا  مقابووووووو  أو   4/19) المووووووادة بموجوووووو  والغووووووواز والكهربووووووا  المووووووا  اسووووووته ك
 .المقاو  ي لبهاأخرى  خدما    أو مقاب  أي 4/20) للمادة إعماال  
 يصووووووب   أ بعوووووود  يومووووووا  45)  وبمووووووا ال يتجوووووواوز  عمليووووووا   ممكوووووو  وقوووووو  أقوووووور ي فوووووو مووووووع التفاصووووووي  شووووووعاراإل رسووووووا إي ينبغوووووو

 فتووووورة“ بتمديوووود شووووعاراإل موووواأ الم البووووا   هوووو   مثوووو  نشووووو إلوووو   د أي التوووو السوووورو  أو بالواقعووووة درايووووة علوووو  العموووو  صووووا  
 .انقضائها قب   إصدار  يج  ن  ف ”العيو   ص  ب شعاراإل

 صوووووا   دعوووووا إ صووووو ة ثبوووووا إ تتضوووووم  وأ  للم البوووووة خووووورى األ األسووووو  أو العقووووود ”موووووادة“ التفاصوووووي  هووووو   ت ووووودد  أيتعوووووي   
 مثوووو ي فوووو المهنوووود   يتعووووي   علوووو و . العقوووود بموجوووو  فيهووووا  قووووا   لوووو   أ يعتبووووري التوووو التمديوووود فتوووورا  أو/و المبووووال  بتلووووك العموووو 
 ي:يل لما التقديرا أو إعداد  تفاق  ل 3/5) المادة أ كام بموج  ال لبا  تلك يدر  أ  ال الة ه  
 أو/و المقاو   م علي   لل صو  مست قا   العم  صا   يكو    وجد  )إ مبل  أية  1)
  .11/3) للمادة وفقا   العيو    ص  ب شعاراإل لفترة  وجد  )إ تمديدي أ  2)

 مخووووووووال   يعتبوووووور ال العمووووووو  صووووووا   أ  الإ. الووووووودفع وشووووووهادا  العقوووووود قيموووووووةي فوووووو كخصوووووووميا  تضوووووومينها يمكووووووو  المبووووووال  هوووووو  
وفقوووووا   الإ  لووووك  لغيوووور المقوووواو  ضوووود بم البووووة التقوووودم أو دفووووع  شووووهادةي فوووو تصووووديق  تووووم مبلوووو ي أ خصووووم أو المقاصووووة  جرا بوووو

 .”المادة“ ه   أل كام
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 الثالث الفصل
 المهندس

 
 المهندس: اتواجبات وصالحي -(3/1)

 المهنووووود  مسوووووتخدمو يكووووو   أ  ويجووووو . العقوووودي فووووو لوووو  الم وووووددة بالواجبووووا  للقيوووووام ”المهنوووود ”  يبتعيووووو العموووو  صوووووا   يقوووووم
 .الواجبا  ه   مث  دا أل بالت هي  المناس  متمتعي  ومهنيي  مهندسي  م 
 .العقد أ كام تعدي ي ف ص  ية للمهند  لي 

. الضوووووورورة ب كوووووم ضووووومنيا   العقوووووود مووووو  المفهوموووووة تلووووووك أو العقووووود ي فووووو ت ديوووووودا   بووووو  المنو وووووة الصوووووو  يا  ممارسوووووة للمهنووووود 
 هووووو   مثووووو  فووووو   موووووا  لصووووو  ية ممارسوووووت  قبووووو  العمووووو  صوووووا   موافقوووووة علووووو  ي صووووو   أ المهنووووود  مووووو  م لوبوووووا   كوووووا  وا  ا

 قيوووووود أيووووة المهنووووود  علوووو  يفووووورض ال بوووو   العمووووو  صووووا   ويتعهووووود. الخاصووووة الشوووووروطي فووووعليهوووووا  الوووون  يجووووو  المت لبووووا 
 .المقاو  م  بموافقة  لك تم إ ا اإل لص  يت   ممارست  بخصو  ضافيةإ

 نووووو  ف العمووووو   صوووووا   موافقوووووة علووووو  ال صوووووو  تت لووووو  موووووا صووووو  ية بممارسوووووة المهنووووود  يقووووووم فعنووووودما  ووووووا  األ كووووو ي وفووووو
 .العم  صا   قب  م عليها  موافق وك نها تعتبر العقد ه ا لغايا 

 : م  العقدموافقة صا   العم  قب  إتخا  أي إجرا  بموج  المواد التالية عل   يتعي  عل  المهند  ال صو  
 ,   فيما يتعلق بت ديد تمديد المدة8/4المادة ) -أ
   فيما يتعلق بت ديد تعويضا  الت خير  8/7المادة ) - 
     فيما يتعلق بتعليق العم 8/8المادة ) -ج
   فيما يتعلق بالتغييرا   13/1المادة ) -د
 .  فيما يتعلق بالموافقة عل  اقترا  بتغيير قام المقاو  بتقديم 13/3المادة ) -ه

 
 :ه ا العقدي فعلي   منصو  هو ما باستثنا و 

 مفهوموووووة كانووووو  أو العقووووودي فووووو صووووورا ةعليهوووووا  نووووو  سووووووا  صووووو  يت   ممارسوووووة أو واجباتووووو  بووووو دا  المهنووووود  يقووووووم عنووووودما .1
 و العم   صا   ع  بالنيابة بها يقوم ف ن  من   ضمنيا  

 الم ووووووددة المسووووووؤوليا  أو لتزامووووووا اإل أو الواجبووووووا  موووووو ي أ موووووو  ال وووووورفي  موووووو ي أ عفووووووا إ ي فوووووو صوووووو  ية للمهنوووووود  لووووووي  .2
 و العقد ي ف

 اقتووووووورا   أو  إشوووووووعار أوتعليموووووووا  ي أ إصووووووودار أو تفتوووووووي  أو ف ووووووو  أو قبوووووووو  أو شوووووووهادة أو تووووووودقيق أو مصوووووووادقةي أ  إ .3
 المقووووواو ي تعفووووو ال  الموافقووووة عووووودم اغفوووووا   لووووكي فووووو بموووووا) المهنوووود  قبووووو  مووووو  مماثوووو  تصووووور ي أ أو اختبوووووار  أو  لوووو  أو
 التناقضوووووا  أو غفووووواال اإل وأ خ وووووا األ عووووو  مسووووؤوليت   لوووووكي فووووو بموووووا العقووووود  أ كووووام بموجووووو  يت ملهوووووا مسوووووؤولية أيوووووة موووو 
 .بالشروط التقيد عدم  اال  أو

 التفويض من قبل المهندس: -(3/2)
 موووووووو ي بوووووووو  يفوضوووووووو  أو الواجبووووووووا  موووووووو ي بوووووووو  القيووووووووام مسوووووووواعدي  موووووووو ي أإلوووووووو   يسووووووووند أ  -آلخوووووووور وقوووووووو  موووووووو  - للمهنووووووود 

 المسوووووووواعدو   هووووووووؤال  ويشووووووووم . التفووووووووويض أو سووووووووناداإل هوووووووو ا مثوووووووو ي يلغوووووووو أ  لوووووووو  يجوووووووووز كمووووووووا بوووووووو   المنو ووووووووة الصوووووووو  يا 
. اختبارهووووووووا أو المووووووووواد أو ةيوووووووولالا التجهيووووووووزا  بنووووووووود علوووووووو  للتفتووووووووي  نووووووووو  يعي   مسووووووووتقلي  مفتشووووووووي ي أ أو/و المقوووووووويم المهنوووووووود 

 ال ووووووورفي  متسووووووول   بعووووووود الإ نافووووووو ا   جووووووورا اإل هووووووو ا مثووووووو  يعتبووووووور وال  خ يوووووووا   األلغوووووووا  أو التفوووووووويض أو التعيوووووووي  يكوووووووو   أ  يجووووووو 
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 وافوووووووق  اإ الإ   3/5التقوووووووديرا  إعمووووووواال للموووووووادة ) ب عوووووووداد صووووووو  يت  تفوووووووويض للمهنووووووود  ي وووووووق ال نووووووو أ إال. بووووووو لك ا إشوووووووعار 
 .التفويض ه ا مث  عل  ال رفا 
 بهووووووم  المنو وووووة بالصووووو  ية والقيوووووام واجبووووواتهم ألدا  الت هيوووووو  المناسووووو ي  و  مووووو  يكونووووووا أ  المسووووواعدي  هوووووؤال ي فووووو يشوووووترط

 .العقد  م  1/4) المادةي ف الم ددة االتصا  لغة باستعما  متمرسي  يكونوا  أو 
 يصوووووودروا أ  مووووووا  بصوووووو  ية تفويضووووووهم أو هميإلوووووو واجبووووووا  اسووووووناد تووووووم الوووووو ي  المهنوووووود  ي مسوووووواعد موووووو  كوووووو  يتعووووووي   علوووووو 

 أو مصوووووووادقة أيوووووووة وتعتبووووووور. بوووووووالتفويض لهوووووووم الم وووووووددة الصووووووو  ية  ووووووودود ضوووووووم  يتصووووووورفوا  أو  المقووووووواو  إلووووووو  تعليموووووووا  ال
 أو اختبووووووار  أو  لوووووو  أو اقتوووووورا   أو  إشووووووعار أو مووووووا  يعلت إصوووووودار أو تفتووووووي  أو ف وووووو  أو موافقووووووة أو شووووووهادة أو توووووودقيق
 : لك ورغم المهند   ع  صادرة وك نها - تفويض   دود ضم  - منهمي أ ب  يقوم مماث  إجرا ي ب  القيام

 المصووووووووادقةي يعنوووووووو ال مووووووووواد أو تجهيووووووووزا  أو عموووووووو ي أ رفووووووووضي فوووووووو المهنوووووووود  مسوووووووواعد جانوووووووو  موووووووو  اخفوووووووواقي أ إ  -أ
 المواد  أو التجهيزا  أو األعما  تلك رفضي ف ل ق  المهند  ممارسة دو   ي و  ال ن  ف تاليوبال ا عليه

 ي يووووووو  أ  للمقووووووواو  يجووووووووز ف نووووووو  المهنووووووود   مسووووووواعد أصووووووودرهاتعليموووووووا   أو تقوووووووديرا ي أ علووووووو  المقووووووواو  اعتووووووورض  اإ -ب
 .مضمونها تعدي  أو نقضها أو ت ييدها إما  توا    دو    علي ي ينبغي ال  المهند  إل   الموضوع

 تعليمات المهندس: -(3/3)
 لتنفيووووووو  الزموووووووة كانووووووو   اإ معدلوووووووة  أو إضوووووووافية ومخ  وووووووا تعليموووووووا   وقووووووو  ي أي فووووووو المقووووووواو إلووووووو   يصووووووودر أ  للمهنووووووود 

 .العقد   كامب عم    فيها  عيو  أية إص   أو شغا األ
 هوووووووو ا أ كووووووووام بموجوووووووو  رسووووووووميا   المفوضووووووووي  مسوووووووواعدي  موووووووو ي أ موووووووو  أو المهنوووووووود   موووووووو  الإتعليمووووووووا  ال المقوووووووواو   يتلقوووووووو ال
 الثالوووووث الفصووووو “ أ كوووووام ت بيوووووق يوووووتم ف نووووو  [تغييريوووووا   أمووووورا  ] تغييووووورا تشوووووك تعليموووووا  ال هووووو   مووووو ي أ كانووووو   اإ أموووووا. ”الفصووووو “

 .اعليه ”عشر
 يتعلوووووق أمووووور يأ  وووووو  المفووووووض مسووووواعد  أو المهنووووود  مووووو   يوووووإل تصووووودري التوووووتعليموووووا  بال يتقيووووود  أ المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 :المفوض مساعد  أو المهند  قام  اإ ماأ  خ يا   هاإصدار  يج تعليما  ال   ف عمليا    لك كا  وكلما. بالعقد
  ي شفو  أمر  صدارب -أ

 تووووواريخ مووووو  عمووووو ي يووووووم خووووو  ي الشوووووفو  موووووراأل بخصوووووو   عنووووو  ينوووووو  مووووو  أو) المقووووواو  مووووو  خ يوووووا   تثبيتوووووا   وتسووووولم -ب
 صدورها 

 إشوووووعار تسووووولم  تووووواريخ مووووو  عمووووو ي يووووووم خووووو   بشووووو ن تعليموووووا   إصووووودار أو/و بوووووالرفض خ يوووووا  عليووووو   بوووووالرد يقوووووم ولوووووم -ج
 المقاو  

 المفووووووض  مسووووواعد  أو المهنووووود  عووووو  صوووووادري خ ووووو أمووووور وك نووووو ي الشوووووفو  موووووراأل هووووو ا لمثووووو  المقووووواو  تثبيووووو  يعتبووووور عندئووووو 
 .ال ا  واقع  س 

 استبدال المهندس: -(3/4)
 توووووووواريخ موووووووو  يومووووووووا    30) عوووووووو  تقوووووووو  ال مهلووووووووة قبوووووووو يتعووووووووي   عليوووووووو   ف نوووووووو  المهنوووووووود   اسووووووووتبدا  العموووووووو  صووووووووا   اعتووووووووزم  اإ

 .البدي  المهند  خبرة وتفاصي  وعنوا  اسم  إشعار ي ف ي دد وأ  ب لك  المقاو  يشعر أ  االستبدا 
 يومووووووا    15) خوووووو   بووووو لك العموووووو  صووووووا   إشوووووعار المقوووووواو  يتعوووووي   علوووووو  نوووووو  ف  عليوووووو  معقوووووو  اعتووووووراض للمقوووووواو  كوووووا   اا  و 

 لمثووووو  العمووووو  صوووووا   متسووووول   ىولووووود. العتراضووووو  المدعموووووة التفاصوووووي  بيوووووا  موووووع العمووووو  صوووووا   إشوووووعار تسووووولم  تووووواريخ مووووو 
 .ونهائيا   باتا   ه ا قرار  ويكو   يرت ي   ال ي القرار باتخا  العم  صا   يقوم الم كورة  والتفاصي  شعاراإل ه ا
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 Determinations :(التحديدات) التقديرات -(3/5)
 ا  ديووووودالت عووووودادإ  أو تفووووواقاال غوووووراضأل ”الموووووادة“ هووووو   وفقوووووا ال كوووووام المهنووووود  يتصووووور  أ  الشوووووروط هووووو  ي تقتضووووو  يثموووووا

 و  اتفووووواق إلووووو  للتوصووووو  بوووووا ال قصوووووارى جهووووود  ال ووووورفي  مووووو  كووووو  موووووع يتشووووواور أ  المهنووووود  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو  أمووووور ي أل
 العقووووود أ كوووووام بموجووووو    منصوووووفة بصوووووورة تووووو  ديدات يعووووود أ  المهنووووود  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو   اتفووووواقإلووووو   التوصووووو  يوووووتم لوووووم  اإ
  يوموووووا  اال ا ا توووووم االتفووووواق علووووو  مووووودة 30  و لوووووك خووووو   مووووودة ال تتجووووواوز )الع قوووووة  ا  السووووورو  كووووو  االعتبووووواري فووووو آخووووو ا  و 

 اخرى.
. المؤيووووووودة التفصوووووووي   موووووووع هوووووووايإل يتوصووووووو  ا  ديووووووودت أو اتفووووووواقي أ عووووووو  ال ووووووورفي  مووووووو  كووووووو   شوووووووعارب المهنووووووود  يقووووووووم ثووووووم
  تووووووتم أ إلوووووو   أو) تموووووو   اإ الإ  شووووووعاراإلي فوووووو الووووووواردة ا  ديوووووودالت أو تفوووووواقباال يلتووووووزم أ  ال وووووورفي  موووووو  كوووووو  يتعووووووي   علوووووو و 
 .”العشري  الفص “ أ كام بموج  فيها  النسر عادةإ 
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 الرابع الفصل
 المقاول

 
 اللتزامات العامة للمقاول: -(4/1)

 أ كوووووام بموجووووو  وينجزهوووووا شوووووغا األ ينفووووو  وأ   العقووووودي فوووووعليووووو   المنصوووووو  ىالمووووودإلووووو  ) يصووووومم أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 .فيها عيو  أية يصل  وأ  المهند  تعليما  ل ووفقا   العقد

 واللووووووازم المنفووووو   جهووووواز  فووووورادأ وجميوووووع العقووووود ي فووووو الم وووووددة ”المقووووواو  وثوووووائق“ و التجهيوووووزا  يقووووودم أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 منوووووو  م لوووووو  هوووووو مموووووا دائموووووة  أو مؤقتوووووة  بيعوووووة  ا  كانووووو  سووووووا  والخووووودما   شووووويا األ مووووو  وغيرهوووووا الموووووواد المسوووووتهلكةو 
نجازو  والتنفي  التصميم مهام دا أل ص  و  شغا األ ا   .فيها عيو  أية ا 

 .نشا اإل  يلاسأ جميع وع  الموقع عمليا  جميع وس مة واستقرار كفاية ع  مسؤوال   المقاو  يعتبر
 :المقاو    ف العقد ي فعلي   منصو  هو ما وباستثنا  

 هووووو ا ليكوووووو   والموووووواد االشوووووغا  موووو  بنووووودي أ وتصوووووميم المؤقتوووووة شوووووغا واأل  ”المقوووواو  وثوووووائق“ جميوووووع عووووو  مسوووووؤوال   يعتبوووور -1
 و العقد  مت لبا  مع  وافقا  تم البند

 عووووداد بهووووو  قووووام مووووا باسووووتثنا ) الدائمووووة شووووغا األ ومواصووووفا  تصووووميم عوووو  ال  مسووووؤو  المقوووواو  يعتبوووور ال  لووووك  عوووودا فيمووووا -2
 . تصاميم 
 شوووووغا األ تنفيووووو   يالسوووووأو  ترتيبوووووا  تفاصوووووي  للمهنووووود  يقووووودم أ  -  لوووووك المهنووووود  منووووو   لووووو  كلموووووا - المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 أو الترتيبووووووووا  هوووووووو  ي فوووووووو جوووووووو ريا   تغييوووووووورا   ي وووووووودث أ  للمقوووووووواو  يجوووووووووز وال. شووووووووغا األ لتنفيوووووووو  اتباعهووووووووا المقوووووووواو  يقتوووووووور ي التوووووووو
 .ات إجرا  ع  مسبقا   المهند  ع مإ  بدو   سالي األ
 
 يتبع ما يلي : الدائمة، شغالاأل من ما جزء بتصميم للقيام المقاول مسؤولية على العقد  نص ذاإ
يتعوووووي  علوووووو  صووووووا   العموووووو  تزويووووود المقوووووواو   بمت لبووووووا  صووووووا   العموووووو   لجوووووز  االشووووووغا  الم لووووووو  تصووووووميم  بمووووووا  -أ

شوووووعار صوووووا   العمووووو  بووووو ي قصوووووور أو فوووووي  لوووووك معوووووايير المنوووووت   ويتعوووووي  علووووو  المقووووواو  مراجعوووووة تلوووووك المت لبوووووا   وا 
   خ   فيها

 يتم اعداد التصميم م  قب  فريق  هندسي  مؤه  وموافق علي  م  قب  المهند  /صا   العم    -ب
فوووووووي كووووووو   –يعتبووووووور المقووووووواو   وعليووووووو     يقووووووووم المقووووووواو  ب عوووووووداد الوثوووووووائق ال زموووووووة لتنفيووووووو   لوووووووك الجوووووووز  مووووووو  االشوووووووغا  -ج

 مسؤوال ع  ص ة تلك الوثائق   -اال وا 
إ ا كوووووووا  م لوبوووووووا  مووووووو  المهند /صوووووووا   العمووووووو  مراجعوووووووة تلوووووووك الوثوووووووائق او تووووووودقيقها ف نووووووو  يتعوووووووي  علووووووو  المهنووووووود  /  -د

   يوما  م  تاريخ تسلم  لها  20صا   العم  القيام بتلك المراجعة أو التدقيق   خ   مدة ال تتجاوز )
دقيق   ف نوووووو  يتعووووووي  علوووووو  المقوووووواو  اثنووووووا  فتوووووورة المراجعووووووة أو التوووووو أيووووووة م  سووووووا  إ ا دو  المهنوووووود  /صووووووا   العموووووو  -ه

   ايام م  تاريخ تسلمها  10تص ي  الوثائق وا عادة تقديمها خ   فترة)
 توووووووووتم وأ  والمخ  وووووووووا   المواصوووووووووفا  موووووووووع متسوووووووووقة وفقوووووووووا  لقوووووووووواني  الدولوووووووووة و ”المقووووووووواو  وثوووووووووائق“ تكوووووووووو    أ يشوووووووووترط -و

 ضوووووووافتهاإل المهنووووووود  ي لبهوووووووا وأ  تسوووووووتوفي أيوووووووة تعليموووووووا     1/4صوووووووياغتها بلغوووووووة االتصوووووووا  الم وووووووددة فوووووووي الموووووووادة )
  ال رفي   م  ك  تصاميم بي  التنسيق بغرض الوثائقإل  
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يتعووووي  علووووو  المقوووواو  عووووودم المباشوووورة بتنفيووووو   لوووووك الجووووز  مووووو  االشووووغا  اال بعووووود اعتمووووواد الوثووووائق المتعلقوووووة بوووو  مووووو  قبووووو   -ز
 المهند   

نجوووووازو  تنفيووووو   بعووووود الجوووووز  هووووو ا يكوووووو   وأ   شوووووغا األ مووووو  الجوووووز  هووووو ا عووووو  مسوووووؤوال   المقووووواو  يعتبووووور -ح  موفيوووووا   شوووووغا األ ا 
 .العقدي ف م لو  هو كما أجل  م  أنشئي ال  بالغرض

 
 ضمان األداء )كفالة التنفيذ(: -(4/2)

 ونوووووووع بالقيموووووة و لوووووك  شوووووغا لأل ال ئوووووق نجوووووازاإل لغايوووووة األدا  ضوووووما    سووووواب  علووووو ) يستصووووودر أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 هووووو   أ كووووام ت بووووق ال فعنوووودها المل وووووق  لووووكي فوووو المبلوووو  ت ديوووود توووووم قوووود يكوووو  لووووم  اا  و  الع وووووا   مل ووووقي فوووو الم ووووددي  العملووووة

 .”المادة“
 ”القبوووووو  خ وووووا “ تسووووولم  تووووواريخ مووووو  يوموووووا    30) خووووو   العمووووو  صوووووا  إلووووو   األدا  ضوووووما  يقووووودم أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 .المهند إل   من  نسخة يرس  وأ 
 العموووووو   صووووووا   قبووووو  موووووو  مووووواعليه موافووووووق ى أخووووور  سوووووول ة أو) دولووووووة ومووووو  كيووووووا  عووووو  صووووووادرا   الضوووووما  يكووووووو   أ ي ينبغووووو
ا مووووووعليه يوافوووووقأخوووووورى  بصووووويغة أو الخاصوووووة  بالشووووووروط المرفوووووق النمووووووو ج  سووووو   فووووووي شوووووك  كفالووووووة  بنكيوووووة عوووووداد إ  يوووووتم وأ 

 .العم  صا  
 ويصوووووول  شووووووغا األ المقوووووواو  ينجووووووز أ إلوووووو   المفعووووووو ي سووووووار  األدا  ضووووووما  يسوووووو  أ  موووووو  يت كوووووود  أ المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 

 مبتسووووول   مخووووووال   يكوووووو   لووووو  المقووووواو  أ   وتبوووووي   النقضوووووائ   تووووواريخ علووووو  الضوووووما  شوووووروط ا توووووو   اإ أموووووا. فيهوووووا عيوووووو  أيوووووة
 سوووووووريا  بتمديووووووود يقووووووووم أ يتعووووووي   عليووووووو   ف نووووووو   يوموووووووا    30) وبووووووو لصووووووو  يت  النهووووووائي الموعووووووود يسوووووووبق بتووووووواريخ ”دا األ شووووووهادة“

ص  و  شغا األ إنجاز يتم أ إل   الضما   .فيها عيو  أية ا 
ي فووووو العقووووود  بموجووووو  لووووو  تسوووووت قي التووووو المبوووووال  يخووووو  فيموووووا دا األ ضوووووما  بخصوووووو  م البوووووة يقووووودم أ  العمووووو  صوووووا  ل

 :تاليةال ال اال 
 يجوووووز ال الووووة هوووو  ي وفوووو السووووابقة  الفقوووورةي فوووو  كوووور  تووووم كمووووا األدا  ضووووما  مفعووووو  سووووريا  تمديوووودي فوووو المقوووواو  اخفوووواق -أ

 أو األدا   لضما  الكاملة بالقيمة ي ال  أ  العم  لصا  
 علوووووو  موافقووووووة موووووو  بنووووووا     لووووووك كووووووا  سوووووووا  لوووووو   مسووووووت ق مبلوووووو ي أ العموووووو  لصووووووا   يوووووودفع أ ي فوووووو المقوووووواو  اخفوووووواق -ب

  45) خووووووو   و لوووووووك  ”العشوووووووري  الفصووووووو “ أ كوووووووام بموجووووووو  أو   2/5المقووووووواو  أو كموووووووا توووووووم تقووووووودير  بموجووووووو  الموووووووادة )
 أو التقديرا   عدادإ  أو الموافقة ه   تاريخ م  يوما  

 المتضووووووم  العموووووو  صووووووا   إشوووووعار تسوووووولم  بعوووووود موووووو  يوموووووا    45) خوووووو   مووووووا تقصوووووويرا   يعوووووال  أ ي فوووووو المقوووووواو  اخفووووواق -ج
 أو التقصير  بمعالجة  لب 

 النسوووووور   و لووووووك بغووووووض 15/2) المووووووادة أ كووووووام بموجوووووو  العقوووووودي ينهوووووو أ  العموووووو  صووووووا    و  خووووووتي التوووووو السوووووورو فووووووي  -د
 .نها باإل إشعار صدر قد كا   اإ عما

األجوووووور   لوووووك يفووووو بموووووا) والنفقوووووا  والخسوووووائر األضووووورار جميوووووع مووووو  ويقيووووو  المقووووواو  يعووووووض أ  العمووووو  صوووووا   يتعوووووي   علووووو 
 فيوووو  يعتبووووري الوووو  ىالموووود إلوووو  و لووووك الضووووما   بخصووووو  العموووو  صووووا   م البووووة عوووو  ينووووت  قوووود ممووووا والنفقووووا  القانونيووووة 

 .م البت ي ف م ق غير أن  العم  صا  
 .األدا  شهادة صدور تاريخ م  يوما    20) خ   المقاو إل   األدا  ضما  يعيد أ  العم  صا   يتعي   عل 
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 ممثل المقاول: -(4/3)
 بموجووووووووو  عنووووووووو  للنيابوووووووووة الضووووووووورورية الصووووووووو  ية كامووووووووو  يع يووووووووو  وأ  ”المقووووووووواو  ممثووووووووو “ يعوووووووووي  أ  المقووووووووواو  علووووووووو ي ينبغووووووووو

 .العقد مقتضيا 
إلوووو   يقوووودم أ  - المباشوووورة توووواريخ قبوووو  - المقوووواو  يتعووووي   علووو  ف نوووو  العقوووود ي فوووو المقوووواو  ممثووو  تسوووومية تموووو  قوووود يكوووو  لووووم وموووا

  موافقة المهند  علي  . عل  لل صو  اسم ممث  المقاو  ومؤه ت  المهند 
 كممثوووووو  عملوووووو  ممارسووووووةي فوووووو الممثوووووو  خفووووووقأ  اإ أو المهنوووووود   قبوووووو  موووووو  ال قووووووا    جبهووووووا تووووووم أوعليوووووو   الموافقووووووة تووووووتم لووووووم  اا  و 

 .التعيي  له ا مناسبا   يكو   آخر شخ  ومؤه   باسم ال ريقة بنف  يتقدم أ  المقاو  يتعي   عل  ف ن  للمقاو  
 . لك عل  المسبقة المهند  موافقة عل  ال صو  دو   يستبدل  أ  أو ممثل  استخدامي يلغ أ  او قللم ي ق ال

 هووووو ا  تغي ووووو السووووورو  ت لبوووو  موووووا  اا  و  المقووووواو   أشوووووغا  تنفيوووو  دارةإل كاملوووووة بصوووووورة متفرغوووووا   المقوووواو  ممثووووو  يكوووووو   أ  يجوووو 
 المهنووووود  بموافقوووووة مناسوووووبا   بووووودي    يسووووومي أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو   شوووووغا األ تنفيووووو  أثنوووووا  الموقوووووع عووووو  مؤقتوووووا   الممثووووو 
 .علي   المسبقة

 أ  المقوووووواو   يجوووووووز لممثوووووو  3/3) للمووووووادة إعموووووواال   المقوووووواو   عوووووو  نيابووووووةتعليمووووووا  ال يتسوووووولم أ  المقوووووواو  ممثوووووو  يتعووووووي   علوووووو 
 وقوووووووو ي أي فوووووووو التفووووووووويض هوووووووو اي يلغوووووووو وأ  مؤهوووووووو   شووووووووخ ي أإلوووووووو   صوووووووو  يت  أو مهاموووووووو  أو سوووووووول ات  بعووووووووض ضيفووووووووو  
 مسوووووبقا   ا  إشوووووعار  ميتسووووول   أ  بعووووود  عليووووو  المهنووووود  وافوووووق  اإ الإ نافووووودا   يعتبووووور ال لغوووووا اإل أو التفوووووويض هووووو ا مثووووو  ولكووووو . ال وووووق
ي التووووو الصووووو  ية أو المهوووووام أو والسووووول ة ومؤه توووو  ضالمفوووووو   الشوووووخ  هووووو ا مثووووو  اسووووم يتضوووووم  المقووووواو  ممثووووو  مووووو  موقعووووا  

 .إلغاؤها تمي الت أو بها ضفو  
 المووووووادة بموجوووووو  الم ووووووددة االتصووووووا  لغووووووة باسووووووتعما  متمرسووووووي  شووووووخا األ هووووووؤال  وجميووووووع المقوووووواو  ممثوووووو  يكووووووو   أ  يجوووووو 

(1/4.  
 عووووووو  تغيبووووووو  أو ممثلووووووو  بتعيووووووي  المقووووووواو  قيوووووووام عووووووودم  الووووووة فوووووووي والجوووووووزا ا  الضوووووووواب  االضووووووافية الخاصوووووووة الشوووووووروط دت وووووود  
 .العم 

 المقاولون الفرعيون )المقاولون من الباطن(: -(4/4)
 .فرعيي  مقاولي إل   بكاملها شغا األ ميلز   أ  للمقاو  ي ق ال

 أو فعوووووا األ تلوووووك كانووووو  لوووووو كموووووا مسوووووتخدمي   أو وكيلووووو  أوي فرعووووو مقووووواو ي أ خ وووووا أو  فعوووووا أ عووووو  مسوووووؤوال   المقووووواو  يعتبووووور
 :ف ن  الخاصة  الشروطي ف  لك غير عل  ين  لم وما نفس   المقاو  ع  صادرة خ ا األ
ي فوووووو  اسووووووم  كوووووور تووووووم فرعووووووي مقوووووواو ي أ أو  الموووووووادي مووووووورد بشوووووو   الموافقووووووة علوووووو  ال صووووووو  المقوووووواو  موووووو  ي لوووووو  ال -أ

 و   العقد
 و   خرىاأل الفرعيي  المقاولي  عل  المسبقة المهند  موافقة عل  ال صو  المقاو  يتعي   عل  - 
 لمباشوووووورة المسوووووتهد  التوووووواريخ مووووو  يومووووووا    30) عووووو  تقوووووو  ال بمهلوووووة ا  إشووووووعار  للمهنووووود  يرسوووووو  أ  المقووووواو  يتعوووووي   علوووووو  -ج

 و الموقع  يف العم  ه ا لمث  ةيعلالف المباشرة وع   يفرع مقاو ي أ عم 
التنووووواز  عووووو  هووووو    يوووووتم أ  العمووووو  صوووووا    تخوووووو   نصوووووو  علووووو ي ت توووووو  أ  فرعيوووووة مقاولوووووة كووووو  يوووووةاتفاقي فووووو يشوووووترط -د

 صوووووا   قبووووو  مووووو  العقووووود نهوووووا إ  الوووووةي فووووو أو   ت بيقهوووووا يلوووووزم عنووووودما)  4/5المقاولوووووة الفرعيوووووة إليووووو  بموجووووو  الموووووادة )
  .15/4) المادة أ كام بموج  العم 

 التنازل عن المقاولة الفرعية: -(4/5)
 المهنووووود  وقيوووووام  ”العيوووووو   صووووو  ب شوووووعاراإل فتووووورة“ انقضوووووا  بعووووود مووووواإلووووو   الفرعوووووي المقووووواو  لتزاموووووا ا اسوووووتمرار  الوووووةي فووووو
أو فوووووي    العمووووو  صوووووا   إلووووو  الفرعيوووووة المقاولوووووة هووووو   عووووو  بالتنووووواز  يقووووووم  أ المقووووواو  إلووووو   بال لووووو   التووووواريخ هووووو ا قبووووو )
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 مثووووو ي وفووووو. دو  أيوووووة اشوووووترا ا  بووووو لك يقووووووم أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  نووووو  ف   الوووووة إنهوووووا  العقووووود مووووو  قبووووو  صوووووا   العمووووو  
 عمليووووة تصووووب  أ  بعوووودي الفرعوووو المقوووواو  يؤديوووو  عموووو ي أ عوووو  العموووو  صووووا   مووووام أمسووووؤوال   المقوووواو  ريعتبوووو ال ال الووووة هوووو  

 .التناز  كتا ي ف  لك غير عل  ين  لم ما ناف ة  التناز 
 التعاون: -(4/6)

 التسوووووووهي   يقووووووودم أ  المهنووووووود  تعليموووووووا  ل اسوووووووتجابة أو العقووووووود ي فوووووووعليووووووو   منصوووووووو  هوووووووو كموووووووا المقووووووواو   يتعوووووووي   علووووووو 
 :قب  م  اعما  أية لتنفي  المناسبة

 و العم   صا   فرادأ -أ
 و العم   صا   يستخدمهمآخري   مقاولي ي أ - 
  في الدولة  عامة سل ا  أية ىلد العاملي  -ج
 .العقدي ف المشمولة عما األ غير م  بجوار   أو الموقعي ف أعما  لتنفي  استخدامهم يتم مم 
  إ. منسوووووورة غيووووور تكوووواليف لت مووووو  المقووووواو  فيوووو  يتعووووورضي الوووو  ال ووووودإلووووو   تغييوووورا  تعتبووووور سوووووو تعليمووووا  ال هووووو   مثوووو  إ 

 معوووووووودا  اسووووووووتعما  تشووووووووم  أ  يمكوووووووو  اآلخوووووووورو   المقوووووووواولو   أو المسووووووووتخدمو   هووووووووؤال  يت لبهوووووووواي التوووووووو الخوووووووودما  هوووووووو   مثووووووو 
 .المقاو  مسؤولية م  تعتبري والت الموقعإل   الدخو  وترتيبا  المؤقتة شغا واأل المقاو 

  وووووق أو تجهيوووووزا  أو منشووووو  أو سوووووا أي أ  يوووووازة المقووووواو ي يع ووووو أ  العقووووود بموجووووو  العمووووو  صوووووا   مووووو  م لوبوووووا   كوووووا  إ ا
 الوقووووووو ي فووووووو الوثوووووووائق هوووووو   مثووووووو  المهنووووووود إلووووووو   يقوووووودم أ  المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  ف نوووووو  ”المقووووووواو  وثوووووووائق“ بموجووووووو  دخووووووو 

 .المواصفا ي ف الم ددي  وبال ريقة
 تثبيت األبعاد: تخطيط و -(4/7)

 المرجعيووووووة والمناسووووووي  واالسووووووتقاما  األصوووووولية للنقوووووواط بالنسووووووبة شووووووغا األ تثبيوووووو بتخ ووووووي  و   يقوووووووم أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 
 جوووووزا أ لجميوووووع التثبيووووو  دقوووووة عووووو  مسوووووؤوال   المقووووواو  يعتبووووور كموووووا. بهوووووا المهنووووود  د يوووووزو  ي التووووو تلوووووك أو العقووووود ي فووووو الموصووووووفة

 .شغا األ استقاما  أو مقايي  أو مناسي  أو أماك ي ف خ  ي أ  ص  ب يقوم أ علي  و   شغا األ
 تلوووووك أو العقوووود  يفووووعليهووووا  المنصووووو  المرجعيوووووة النقوووواط تلووووك ت ديوووودي فوووو خ ووووا أ أيوووووة عوووو  مسووووؤوال   العموووو  صووووا   يعتبوووور

 .استخدامها قب  دقتها ع  ي الت ر ي ف جهد  ى قصار  يب   أ  المقاو  يتعي   عل  ن أ إال بها  المقاو  زودي الت
ي فووووو مغلو وووووة معلوموووووا  علووووو  اعتموووووادا   أشوووووغا  تنفيووووو  بسوووووب  كلفتهووووواي فووووو أو/و شوووووغا األ تنفيووووو ي فووووو تووووو خرا   المقووووواو  تكبووووود  اإ

 التووووو خيري يت فووووو وأ  معقولوووووة بصوووووورة األخ وووووا  تلوووووك مثووووو  يكتشوووووف أ  خبيووووور مقووووواو  بمقووووودور يكووووو  ولوووووم المرجعيوووووة  النقووووواط
 إلووووووو  المهنووووووود  لتقووووووودير اسووووووووت قاقات  ا  إشوووووووعار  يرسووووووو  أ  المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  ف نووووووو  ا عليهووووووو المترتبوووووووة الكلفوووووووة زيوووووووادة أو/و

 ي:يل لما  20/1بش نها  مع مراعاة أ كام المادة 
 الموووووادة بموجووووو  و لوووووك يتووووو خر  سوووووو  أو تووووو خر قووووود نجوووووازاإل كوووووا   اإ التووووو خير   لوووووك بسوووووب  نجوووووازاإل لمووووودة تمديووووودي أ -أ

    و8/4
 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم ددة في العقد كلفةي أ - 

موووووووع  عليهوووووووا تفووووووواقباال يقووووووووم أ    3/5لووووووودى تسووووووول م المهنووووووود  لمثووووووو  هووووووو ا اإلشوووووووعار  ف نووووووو  يتعوووووووي   عليووووووو  إعمووووووواال  للموووووووادة )
 ي:يل مامع األخ  في االعتبار   ال زمة ديدا  الت عدادإ  أو ال رفي  

ل  و  معقولة  بصورة متع را   الخ   اكتشا  كا   اإ فيما  1)  و   د  ي أا 
.ال ه ا ضم  ولك  ع   أ     أ ) الفقرتي ي ف الم كوري  مري األ  2)   د 
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 :العامة إجراءات السالمة -(4/8)
 :المقاو  يتعي   عل 

وفقوووووا  لكووووود البنوووووا  وقوووووواني  السوووو مة المعموووووو  بهووووا فوووووي الدولوووووة  ت بيقهووووا الم لوووووو  السووووو مةتعليمووووا   بجميوووووع ديتقي وووو أ  -أ
 و  
 و الموقع ي ف التواجد لهم ي ق ال ي  األشخا  جميع بس مة العناية - 
  تجن وووووو بقصوووووود الضوووووورورية  غيوووووور العوائووووووق موووووو خاليووووووة  شووووووغا واأل الموقووووووع علوووووو  للم افسووووووة معقولووووووة جهووووووودا   يبوووووو   أ  -ج

 و للخ ر  شخا األ هؤال  ضتعر  
 أ كوووووووام بموجووووووو  وتسوووووووليمها هووووووواإنجاز  يووووووتم أ إلووووووو   شوووووووغا األ للموقوووووووع و وال مايووووووة  وال راسوووووووة نوووووووارةواإل األسووووووووار توووووووفير -د

 و  ”العاشر الفص “
  شوووووغا األ تنفيوووو  بسووووب  يلووووزم  قووووود ممووووا  واالسوووووار وال ووووواجز والممووووورا  ال رقووووا  فيهووووا بمووووا) مؤقتوووووة أشووووغا  أيووووة توووووفير -ه

 .للموقع المجاورة رضلأل والمستعملي  والم ك العامة  و ماية الستعما 
 ضمان الجودة: -(4/9)

 النسووووووام هوووووو ا يكووووووو   أ  علوووووو  العقوووووود  بمت لبووووووا  دالتقي وووووو ثبووووووا إل الجووووووودة لضووووووما  نسامووووووا   يضووووووع أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 
 .النسام ه ا مساهر م ي أ عل  بالتدقيق يقوم أ  للمهند  ي ق كما العقد  تفاصي  مع متوافقا  
 مرا ووووووو  مووووووو ي أ مباشووووووورة قبووووووو  - لعلمووووووو  - المهنووووووود إلووووووو   الم ابقوووووووة ووثوووووووائق ا جووووووورا اإل جميوووووووع تفاصوووووووي  تقوووووووديم يجووووووو 

 موووووا الوثيقوووووة هووووو   علوووو  يسهووووور أ  يجووووو  ف نووووو  المهنوووود  ي إلووووو  فنووووو  وووووابع  ا  وثيقووووةي أ صووووودارإ وعنووووود والتنفيووووو   التصووووميم
 .اعليه نفس  المقاو  م  المسبقة المصادقة يثب 
 .العقدي ف الواردة مسؤوليات  أو لتزامات ا أو واجبات  م ي أ م  المقاو ي يعف ال الجودة ضما  بنسام التقيد إ 
 الشوووووروط فوووووي  لوووووك بيوووووا يتعوووووي    نووووو  ف شوووووغا لأل الجوووووودة لضوووووما  نسوووووام لوجوووووود  اجوووووة هنالوووووك أ  العمووووو  صوووووا   قووووورر  اإ

 .الخاصة
 بيانات الموقع: -(4/10)

 موووووا ”ساسوووووياأل التووووواريخ“ موعووووود قبووووو  ال  عووووو   المقووووواو  تصووووور  ت ووووو  وضوووووع قووووود يكوووووو   أ  العمووووو  صوووووا   يتعوووووي   علووووو 
 السوووووووواهر  لوووووووكي فووووووو بمووووووا لموقوووووووع  اي فووووووو والهيدرولوجيوووووووة السوووووو  ية ت ووووووو  بوووووووالسرو  الخاصوووووووة البيانووووووا  مووووووو  لديووووووو  يتوووووووفر
 التوووووواريخ موعوووووود بعوووووودعليهووووووا  ي صوووووو  معلومووووووا  يووووووةأ المقوووووواو  تصوووووور  ت وووووو  يضووووووع  أ كوووووو لكيتعووووووي   عليوووووو   كمووووووا. البيئيووووووة
 .المعلوما  تلك لجميع تفسير  ع  مسؤوال   يعتبر المقاو   أ الإ  ياألساس
لووووو  و  أنووووو  كموووووا   صووووو  قووووود أنووووو  المقووووواو  يعتبووووور   والكلفوووووة الوقووووو ي عوووووامل ال سوووووبا ي فووووو األخووووو  موووووع) عملي وووووا الممكووووو  ال ووووود  ا 
 علووووووو  توووووووؤثر قووووووودي التووووووو السووووووورو  مووووووو  وغيرهوووووووا ال ارئوووووووة واال تمووووووواال  بالمخوووووووا ر المتعلقوووووووة الضووووووورورية المعلوموووووووا  علووووووو 

لووووو  و . شوووووغا األ علووووو  أو عرضووووو   ا لووووووع وأنووووو  يجووووواور   وموووووا الموقوووووع وتف ووووو  عووووواي  قووووود أنووووو  المقووووواو  يعتبووووور  اتووووو   ال ووووود  ا 
 شوووواملة الع قووووة   ا  موووووراأل بكوووو  الع ووووا  تقووووديم قبوووو  شخصوووويا   اقتنووووع قوووود وأنوووو   كرهووووا  سووووبقي التوووو المعلومووووا  جميووووع علوووو 

 :يلي ما  بال صر ولي )
 و الس  ية  ت   ال بقا   وا أ  لكي ف بما الموقع  و بيعة شك  -أ
 و والمناخية  الهيدرولوجية  وا األ - 
نجاز و  شغا األ لتنفي  ال زمة واللوازم العم  و بيعة مقدار -ج ص  و  هاا   و فيها  عيو  أية ا 
جرا و  الدولة  قواني  -د  و  والممارسا  المتبعة  العمالة ا ا 
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 والمواصوووووو    وال اقووووووة  والمسووووووتخدمي   والمرافووووووق  والسووووووك   الموقووووووع إلوووووو   بالوووووودخو  يتعلووووووق فيمووووووا المقوووووواو  مت لبووووووا  -ه
 .الخدما  م  وغيرها والما  

 
 :”الموافق عليها العقد قيمة“كفاية  -(4/11)

 :ن أ المقاو ي ف يفترض
 و  ”الموافق عليها العقد قيمة“ وكفاية بدقة اقتنع قد -أ
 وقناعاتووووو  والف وووووو  والكشوووووو  الضووووورورية والبيانوووووا  والتفسوووووير المعلوموووووا  علووووو  بنوووووا     لوووووك عرضووووو  وضوووووع قووووود أنووووو  - 

  .4/10) المادةي فإليها  شارةاإل تم ي الت األمور بك 
 المقوووواو  لتزامووووا ا جميووووع يتغ وووو  أ يجوووو  ”الموافووووق عليهووووا العقوووود قيمووووة“ فوووو   العقوووود ي فوووو لوووو لك خ فووووا   يوووورد قوووود مووووا وباسووووتثنا 
نجاز و  شووووووغا األ لتنفيوووووو  الضوووووورورية شوووووويا األ وكوووووو   وجوووووود  إ  - ا يووووووةي تاال المبووووووال  فيهووووووا بمووووووا) العقوووووودي فوووووو الم لوبووووووة  هوووووواا 

ص  و  ص ي  بشك   .فيها عيو  أية ا 
  (: المنظورة )غير المتوقعة األوضاع المادية غير -(4/21)

 موووووووو  وغيرهووووووووا االصوووووووو ناعية والعوائووووووووق ال بيعيووووووووة الماديووووووووة والسوووووووورو  وضوووووووواعاأل :”الماديووووووووة السوووووووورو “ بمصوووووووو ل  يقصوووووووود
 ت وووووو  وضوووووواعاأل فيهووووووا بمووووووا  شووووووغا األ تنفيوووووو  عنوووووود الموقووووووعي فوووووو المقوووووواو  يواجههووووووا قوووووودي التوووووو والملوثووووووا  ال بيعيووووووة العوائووووووق
 .المناخية  وا األ تشم  ال ولكنها والهيدرولوجية  الس  ية

 يشووووووووعر أ يتعوووووووي   عليوووووووو   ف نوووووووو  منسوووووووورة  غيوووووووور كانووووووو  نهوووووووواأ يعتبوووووووري والتوووووووو معاكسوووووووة ماديووووووووة أوضووووووواعا   المقوووووووواو  واجووووووو   اإ
 بووووو   ووووود ي التووووو سوووووبا األ وبيوووووا  لهوووووا وصوووووفا   شوووووعاراإل يتضوووووم  أ  علووووو و   عمليوووووا   ممكنووووو  فرصووووو  قووووور أي فووووو بهوووووا المهنووووود 
 غيووووور كونهووووواإلووووو   المقووووواو  يعزوهوووووا يالتووووو سوووووبا األ مووووو  والت قوووووق معاينتهوووووا مووووو  المهنووووود  يوووووتمك   تووووو  كووووو لك  العتبارهوووووا
 .منسورة
 وضووووووواعاأل“ هووووووو   تجوووووووا  والمناسوووووووبة المعقولوووووووة  تيا وووووووا اال متخووووووو ا    شوووووووغا األ تنفيووووووو  مواصووووووولة المقووووووواو   علووووووويتعوووووووي    كموووووووا

 تغييوووووورا  تعليمووووووا  ال هوووووو   موووووو ي أ شووووووك   اإ أمووووووا بخصوصووووووها  المهنوووووود  يصوووووودرها قوووووودتعليمووووووا   ب يووووووة يتقيوووووود وأ   ”الماديووووووة
 .بش نها  عشر الثالث) الفص  أ كام ت بيق  ينئ  يتم ف ن   [ا  تغييري أمرا  ]

لوووووو  و  المنسووووووورة  غيوووووور الماديووووووة وضوووووواعاأل هوووووو   مثوووووو  المقوووووواو  واجوووووو   اإ أمووووووا  وقووووووام كوووووو لك  اعتبارهووووووا يمكوووووو ي الوووووو  ىالموووووودا 
ف نووووو  يكوووووو  مسوووووت قا  موووووع  بسوووووببها  موووووا كلفوووووة أو/و نجوووووازاإل مووووودةي فووووو تووووو خرا   دوتكب ووووو المهنووووود  إلووووو   بشووووو نها إشوووووعار رسوووووا  ب

 ي:يل لما  20/1مراعاة أ كام المادة )
 المووووادة أ كووووام بموجوووو  و لووووك يتوووو خر  سووووو  أو توووو خر قوووود نجووووازاإل كووووا   اإ التوووو خر   لووووك بسووووب  نجووووازاإل موووودة تمديوووود -أ

    و8/4)
 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم ددة في العقد كلفةي أ - 
  ومووووو  ثوووووم ”الماديووووة وضووووواعاأل“ تلووووك عووووو ي الت وووور  أو/و بالمعاينوووووة سوووووابقا    يووووإل المشوووووار شووووعاراإل تسووووولم  بعوووود المهنووووود  يقوووووم

 ي:يل لما ا  ديدالت عدادإ  أوعليها  تفاقباال  3/5يقوم عم   بالمادة )
ل  و  منسورة  غير ”المادية وضاعاأل“ تلك كان   اإ فيما -1  و ك لك  اعتبارها يمك   د  ي أا 
.ال  لووووووكإلوووووو   بووووووالنسر و لووووووك عوووووو   أ     أ ) البنوووووودي ي فوووووو الموصوووووووفي  مووووووري األ تقوووووودير -2  يمكوووووو  ف نوووووو   لووووووك  ومووووووع  وووووود 

 ى يت وووووور   أ أعووووو     2) الفقوووووورةي فووووو عنووووو  منووووووو  هوووووو كمووووووا ت ديووووود  وأ يلاالمووووو التعووووووويض علووووو  تفوووووواقاال قبووووو  للمهنووووود 
 منسووووووورا   كووووووا  ممووووووا أفضوووووو   وجوووووود   )إ المماثلووووووة شووووووغا األ جووووووزا أي فووووووخوووووورى األ الماديووووووة وضوووووواعاأل كانوووووو   اإ فيمووووووا

 للمهنووووود  يجووووووز المواتيووووة  وضووووواعاأل هوووو   مثووووو  مواجهوووووة تووووم  اإ وأنووووو   لع ائوووو  المقووووواو  تقوووووديم عنوووود  معقولوووووة بصووووورة)
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 المواتيووووووة  وضوووووواعاأل تلووووووك بسووووووب  الكلفووووووة تخفوووووويضإلوووووو   تفوووووواقباال يصوووووو  أو يقوووووودر أ   3/5) المووووووادة سوووووولو أ باتبوووووواع
 البنووووود عووووو  الناتجوووووة التعووووودي   م صووووولة  أ الإ. الووووودفع وشوووووهادا  العقووووود قيموووووة مووووو  خصوووووميا  اعتبارهوووووا يمكووووو ي والتووووو
 مووووووو  مماثلوووووووة أجوووووووزا  يفووووووو مواجهتهوووووووا تمووووووو ي التووووووو الماديوووووووة األوضووووووواع كووووووو  باعتبوووووووار الخصوووووووميا   وهووووووو   عووووووو  أ  ” “
 .العقد قيمةي ف تخفيضي إل  تؤد ال أ  يج   شغا األ
 تقوووووديم عنووووود المقووووواو  يتوقعهوووووا كوووووا  كموووووا الماديوووووة  وضووووواعاأل تلوووووك عووووو  المقووووواو  يقدمووووو  دليووووو ي أ علووووو  لوووووعي    أ  للمهنووووود 
 .الدلي  ه ا مث  ي توي  ما باعتماد ملزم غير المهند   أ اإل  الع ا  

 والتسهيالت:حق المرور  -(4/13)
 فيهوووووا بموووووا تلزموووو   يالتووووو لل وووورق  المؤقتوووووة أو/و الخاصوووووة الموووورور ب قووووووق  المتعلقووووة والرسووووووم تكووووواليفال جميووووع المقووووواو  يت موووو 
 إضووووووافية تسووووووهي   أيووووووة - ونفقتوووووو  - مسووووووؤوليت  علوووووو -يوووووووفر أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو و . الموقووووووعإلوووووو   الوصووووووو  مسووووووالك
 .شغا األ لتنفي  يلزم  قد مما الموقع خارج

 تجنب التدخل: -(4/14)
 ي:يل بما مناس   غير ن و عل  أو ضرورة  بغير يتسب  ال أ  المقاو  عل  يج 
 أو  إزعاج العامة -أ
 أو العمووووووووو  صوووووووووا   بملكيوووووووووة خاصووووووووة أو عاموووووووووة أكانووووووووو  سوووووووووا  والممووووووووورا   ال ووووووووورق  جميووووووووع الووووووووو  الوصوووووووووو عرقلووووووووة  - 

   خرىاأل
األجوووووووور  فيهوووووووا بموووووووا) والنفقوووووووا  والخسوووووووائر األضووووووورار مووووووو  و مايتووووووو  العمووووووو  صوووووووا   تعوووووووويض المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  كموووووووا

 .الئقة غير أو ضرورية غير عرقلة أو تدخ ي أ م  ينت  ما ك  ع  والنفقا  القانونية 
 :مسالك الوصول -(4/51)

 ي لوووو  كمووووا. ب وضوووواعها اقتنووووع قوووود وأنوووو  الموقووووع إلوووو   مسووووالك الوصووووو  وم  مووووة توووووفر عوووو  ى ت وووور  قوووود أنوووو  المقوووواو  يعتبوووور
 مووووووورور ل ركوووووووة نتيجوووووووة األضووووووورار مووووووو  و مايتهوووووووا الجسوووووووور أو بالمسوووووووالكضرار اإل لتجنووووووو  المعقولوووووووة الجهوووووووود يبووووووو   أ منووووووو  
 .المناسبة والمسالك العربا  باستخدام و لك مستخدمي   أو المقاو 

 :الشروط ه  ي ف ل لك خ فا  علي   منصو  هو ما وباستثنا 
إزالووووة ايووووة مخلفووووا   لهووووا  اسووووتعمال  بسووووب  الوصووووو لمسووووالك  الزمووووة تكووووو   قوووود صوووويانة ةيووووأ عوووو  مسووووؤوال   المقوووواو  يكووووو   -أ

 وتنت  ع  تنفي  االشغا  بشك  دوري لت في العرقلة   
 ي صوووووووو  وأ   المسوووووووالك هووووووو   امتوووووووداد علوووووووو  الضووووووورورية التوجيهيوووووووة رشوووووووادا واإل شووووووووارا اإل يووووووووفر أ  المقووووووواو  علووووووو  - 

 رشووووووادا  واإل شوووووارا واإلللمسوووووالك  اسوووووتعمال ب المختصوووووة فيموووووا يتعلوووووق السووووول ا  قبووووو  مووووو  الم لوبوووووة التصووووواري  علووووو 
 و

 و  مسالك وصو ي أ استعما  ع  تنجم قد م البا  أية ع  مسؤوال   العم  صا   يعتبر ال -ج
 و م  متها  أو مسالك الوصو  توفر العم  صا   يضم  ال -د
 .عند استعمال  لهامسالك الوصو   م  مة أو عدم عل  المترتبة الكلفة المقاو  يت م  -ه

 :)المعدات والمواد والتجهيزات (المستلزماتنقل  -(4/16)
 :ف ن  ل لك  ا  خ ف الخاصة الشروطي ف ين  لم ما
 ق عوووووة أو تجهيووووزا ة أيوووو وصوووووو  توووواريخ موووو  يوموووووا    20) عوووو  تقوووو  ال بمووووودة المهنوووود  يشووووعر أ  المقووووواو  يتعووووي   علوووو  -أ

 و الموقع خرى إل  األ المستلزما  م  رئيسية
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 المسوووووووتلزما  كووووووو  و مايوووووووة والتخوووووووزي  والتنزيووووووو  والتسووووووولم والنقووووووو  والت ميووووووو  التوضوووووووي  عووووووو  مسوووووووؤوال   المقووووووواو  يكوووووووو   - 
 و  شغا لأل ال زمة األشيا  م  وغيرها

األجوووووور  فيهوووووا بمووووا) نفقوووووا  أو خسوووووائر أو أضوووورار أيوووووة مووووو  وي ميوووو  العمووووو  صوووووا   يعوووووض أ  المقووووواو  يتعووووي   علووووو  -ج
 ودفووووووع بالتفوووووواوض يقوووووووم وأ   المسووووووتلزما  لنقوووووو  نتيجووووووة ي صوووووو  ضوووووورري أ عوووووو  يوووووونجم قوووووود ممووووووا والنفقووووووا  القانونيووووووة 

 .النق  عمليا  ع  تنت  قدي الت الم البا 
 معدات المقاول: -(4/17)

  صووووورا   مخصصوووووة أنهوووووا الموقوووووعإلووووو   ا ضوووووارها بعووووود المقوووواو  معووووودا  وتعتبووووور. معداتووووو  جميوووووع عووووو  مسوووووؤوال   المقووووواو  يكووووو  
 المهنووووود   موافقوووووة بووووودو   المعووووودا  هووووو   مووووو  رئيسوووووية ق وووووع أيوووووة الموقوووووع مووووو  يخووووورج أ  للمقووووواو  ي وووووق وال. شوووووغا األ لتنفيووووو 

 خووووووووارجإلوووووووو   المقوووووووواو ي مسووووووووتخدم أوالمسووووووووتلزما   نقوووووووو  عربووووووووا  بخصووووووووو  م لوبووووووووة ليسوووووووو  الموافقووووووووة هوووووووو   مثووووووو  أ  الإ
 .الموقع

 حماية البيئة: -(4/18)
 إ ووووووداث موووووو  ي وووووود   وأ    وخارجوووووو  الموقووووووع داخوووووو ) البيئووووووة ل مايووووووة المعقولووووووة الخ وووووووا  جميووووووع إتخووووووا  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 

 .التنفي  عمليا  ع  ينت  قد مما غير  أو الضجي  أو للتلوث نتيجة وللممتلكا  للعامة  الضرر أو زعاجاإل
 ال نشوووووا ات   عووووو  النوووووات  والتووووودفقي  صوووووال الصووووور  ومقووووودار االنبعاثوووووا   نسوووووبة أ  مووووو  الت كووووود المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  كموووووا

 .الت بيق الواجبة القواني ي ف الم ددة القيم وال المواصفا  ي ف بها المسمو  القيم يتجاوزا 
 الكهرباء والماء والغاز: -(4/19)

 قوووودي التووووخوووورى األ والخوووودما  والمووووا  ال اقووووة توووووفير عوووو  مسووووؤوال   المقوووواو  يكووووو  مووووا لووووم يوووون  علوووو  غيوووور  لووووك فووووي العقوووود   
 .ا  يلاتعلي   منصو  هو ما باستثنا  يجتا ها 
 شووووووغا األ تنفيوووووو  لغوووووورض الموقووووووعي فوووووو المتوووووووفرةخوووووورى األ والخوووووودما  والغوووووواز والمووووووا  الكهربووووووا  اسووووووتعما ي فوووووو ال ووووووق للمقوووووواو 
 أدوا  أيوووووة ونفقتووووو  مسوووووؤوليت  علووووو  يووووووفر أ  المقووووواو  علووووو و  المواصوووووفا  ي فووووو المبينوووووة األسوووووعار ومقابووووو  التفاصوووووي   سووووو 
 .يستهلكهاي الت الكميا  ولقيا  االستعماال  ه   لمث  تلزم
أو يووووووتم تقووووووديرها إعموووووواال    فووووووي العقوووووود الم ووووووددة األسووووووعار بموجوووووو  وأثمانهووووووا المسووووووتهلكة الكميووووووا  مقووووووادير علوووووو  تفوووووواقاال يووووووتم

 هوووووووو   دفووووووووع المقوووووووواو  علوووووووو و  ا   ديوووووووودالت جوووووووورا إل  3/5) ال تسووووووووا  م البووووووووا  صووووووووا   العموووووووو   والمووووووووادة  2/5للمووووووووادة )
 .العم  صا  إل   المبال 

 المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل: -(4/20)
 تنفيووووووووو  يفوووووووو - وجوووووووود  إ  - “العموووووووو  صووووووووا   معوووووووودا “ باسووووووووتعما  للمقوووووووواو  يسووووووووم  أ  العموووووووو  صووووووووا   يتعووووووووي   علوووووووو 

 العقد.ي ف الم ددة األسعار ومقاب  والترتيبا  للتفاصي  وفقا   شغا األ
 :المواصفا ي ف  لك غير عل  ين  لم وما 
 أ   باستثنا  معدات   ع  مسؤوال   العم  صا   يكو   -أ
 أو بتشوووووغيلها المقووووواو ي مسوووووتخدم قيوووووام أثنوووووا  ”العمووووو  صوووووا   معووووودا “ مووووو  ق عوووووةي أ عووووو  مسوووووؤوال   يعتبووووور المقووووواو  - 

 .بها الت كم أو  يازتها أو قيادتها
أو  تفوووووواقباال العموووووو  صووووووا   معوووووودا  اسووووووتعما  مقابوووووو  الم ووووووددة األسووووووعار وفووووووق االسووووووتعما  وبوووووودال  الكميووووووا  ت ديوووووود يووووووتم

 صوووووا  إلووووو   المبوووووال  هووووو   دفووووع المقووووواو  يتعوووووي   علووووو و   3/5   2/5بالت ديوووود مووووو  قبووووو  المهنووووود  وفقوووووا  أل كووووام الموووووادتي  )
 .العم 
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ي فوووووو الم ووووووددة للتفاصووووووي  وفقووووووا    وجووووود  إ ) بتقووووووديمها يلتووووووزمي التوووووو بووووووالمواد المقووووواو  يووووووزود أ  العموووووو  صووووووا   يتعوووووي   علوووووو 
 إ  العقووووود ي فوووو الم ووووددي  والمكووووا  الوقوووو ي فوووو المووووواد تلووووك ونفقتوووو   مسووووؤوليت  علوووو  يووووزود أ  العموووو  صووووا   علوووو و . العقوووود
 توووووم قووووود يكووووو  لوووووم وموووووا. فيهوووووا قصوووووور أو عيووووو  أو نقووووو ي أ عووووو  فوووووورا   المهنووووود  وا عووووو م  ساهريوووووا   بمعاينتهوووووا المقووووواو  يقووووووم
 .فيها قصور أو عي  أو نق ي أ فورا   يص   أ  العم  صا   عل ف  لك  غير عل  ال رفي  بي  تفاقاال
 المقوووووواو  لتووووووزامإ أ  الإ ومراقبتوووووو    مايتوووووو  وت وووووو  المقوووووواو  عهوووووودةي فوووووو المووووووواد هوووووو   تصووووووب  الساهريووووووة  المعاينووووووة هوووووو   بعوووووود

 باإلمكوووووا  يكووووو  لوووووم مموووووا عيووووو  أو قصوووووور أو نقووووو ي أ عووووو  المسوووووؤولية مووووو  العمووووو  صوووووا  ي يعفووووو ال و مايتهوووووا بمعاينتهوووووا
 .الساهرية المعاينة خ   م  كشف 

 تقارير تقدم العمل: -(4/21)
 الشوووووهرية العمووووو  تقووووودم تقوووووارير يعووووود أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو  الخاصوووووة  الشوووووروطي فووووو  لوووووك غيووووور علووووو  يووووون  لوووووم موووووا

 المباشوووووورة  تووووواريخي يلوووووي الووووو  الشوووووهر نهايووووووة منهوووووا و األ التقريوووووري يغ ووووو  أ علووووو  نسووووووخ   3) مووووو  المهنووووود إلووووو   ويسووووولمها
 .بها يخت ي الت الفترة م  يوم آخر م  أيام  7) خ    شهريا   التقارير إصدار يتم ثم وم 

 شووووووهادةي فووووو الم ووووودد نجوووووازاإل تووووواريخ  تووووو  والنوووووواق  المتبقيوووووة شوووووغا األ كووووو  المقووووواو  ينجوووووز  تووووو  التقوووووارير تقوووووديم يسوووووتمر
 .شغا األ متسل  
 ي:يل ما عل  تقرير ك  يشتم  أ  يج 
 وثوووووووائق   وجووووووود   )إ التصوووووووميم مرا ووووووو  مووووووو  مر لوووووووة كووووووو   لوووووووكي فووووووو بموووووووا العمووووووو  متقووووووود   وتفاصوووووووي  البيانيوووووووة الرسووووووووم -أ

 مر لووووووة لكوووووو  وشوووووواملة واالختبووووووارا   التركيوووووو  نشووووووا  اإل الموقووووووع إلوووووو   التوريوووووود التصوووووونيع  الشوووووورا    لبووووووا  المقوووووواو  
نجاز و  العم  مرا   م   و الخام   الفص  أ كام بموج  المعرفي  المسميي  الفرعيي  المقاولي  ا ا 

 و الموقع ي ف العم  موتقد   التصنيع وضاعأ  تبي  ي الت الفوتوغرافية الصور - 
 ونسووووووبة التصوووووونيع موووووواك أو  المصوووووونعي  سووووووما أ بيووووووا : والمووووووواد التجهيووووووزا  موووووو  الرئيسووووووية البنووووووود تصوووووونيع يخوووووو  فيمووووووا -ج

 :ةيعلوالف المتوقعة نجازاإل وتواريخ مالتقد  
 و التصنيع  لمباشرة  1)
 و المقاو   قب  م  التفتي  لعمليا   2)
 و ل ختبارا    3)
 و الموقع إل   والوصو  للش    4)

    و6/10) المادةي ف موصوفةي ه كما نشائيةاإل ومعدات  مقاو لل التنفي ي جهازسج   ال -د
 و المواد  وشهادا  االختبارا  ونتائ  الجودة  ضما  وثائق ع  نسخا   -ه
 للمووووووووادة وفقووووووووا   المقوووووووواو  وبم البووووووووا   2/5) قائمووووووووة باإلشووووووووعارا  المتعلقووووووووة بم البووووووووا  صووووووووا   العموووووووو  وفقووووووووا  للمووووووووادة -و

    و20/1)
ي بوووووووالنوا  مرتب وووووووة نشوووووووا ا  وأيوووووووة خ ووووووورة  ووووووووادث ب يوووووووة المتعلقوووووووة التفاصوووووووي  شووووووواملة العاموووووووة  السووووووو مة  صوووووووا ا إ -ز

 و العامة  والع قا  البيئية
 وقائمة بالتغييرا  وبوثائق المقاو  المقدمة ال  المهند    - 
 قووووودي التوووو السووووورو  أو الوقووووائع تفاصوووووي  بيووووا  موووووع لوووو   المخ وووو  والتقووووودم شووووغا األ لتنفيووووو  يعلووووالف مالتقووووود   بووووي  المقارنووووة -ط

 .الت خير يلت ف  ستتخ ي الت أو) تخا هاإي الجار  ا جرا اإل وبيا  للعقد  وفقا   نجازاإل تعيق
 الموقع: أمن -(4/22)

 :الخاصة الشروطي ف ل لك خ فا   ين  لم ما
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 و خارج   الموقع بدخو  المخولي  غير األشخا  بقا إ ع  مسؤوال   المقاو  يكو   -1
ي وأ العموووووو  صوووووا   فووووورادأو  المقووووواو ي بمسووووووتخدم م صووووووري  الموقوووووعي فووووو بالتواجوووووود لهوووووم المصووووور  شوووووخا األ يكوووووو   -2

 مووووو  مخوووووولي  شخاصوووووا  أ باعتبوووووارهم المهنوووود  أو العمووووو  صوووووا   قبووووو  مووووو  بهووووم المقووووواو  إشوووووعار يوووووتمآخوووووري   شووووخا أ
 .الموقعي فخري  اآل العم  صا  ي مقاول جان 

 عمليات المقاول في الموقع: -(4/23)
عليهوووووا  ويوافوووووق ا عليهووووو المقووووواو  ي صووووو  قووووودأخووووورى  مسوووووا ا  وأيوووووة الموقوووووعي فووووو عملياتووووو  ي صووووور أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 معووووودا  علووووو  بقوووووا لإل الضووووورورية  تيا ووووا اال جميوووووع يتخووووو  أ يتعوووووي   عليووووو   كمووووا. عمووووو  سوووووا ا  اعتبارهوووووا علووووو  المهنوووود 
ي راضوووووووواأل علوووووووو ي التعوووووووود تجنوووووووو  يووووووووتم ب يووووووووث  ى خوووووووور األ السووووووووا ا  وهوووووووو   الموقووووووووع  وووووووودود ضووووووووم   ومسووووووووتخدمي المقوووووووواو 
 .المجاورة
 يقوووووووم وأ  الضوووووورورية  غيوووووور العوائووووووق جميووووووع موووووو  ا  يوووووولاخ الموقووووووع علوووووو  ي وووووواف  أ   شووووووغا األ تنفيوووووو  ثنووووووا أ المقوووووواو   علوووووو 

 شوووووووغا واأل والنفايووووووا  نقووووووواضاأل جميووووووع مووووووو  الموقووووووع ينسوووووووف وأ  االسووووووتعما   عووووووو  الفائضووووووة المعووووووودا  خووووووراجإ أو بتخووووووزي 
 .م لوبة تعد لمي الت المؤقتة
 بشوووووهادة المتعلقوووووة شوووووغا األ وأ الموقوووووع أجوووووزا  كووووو  بتنسيوووووف يقووووووم أ   شوووووغا األ متسووووول   شوووووهادة صووووودور عنووووود المقووووواو   علووووو 
 شووووووغا واأل نقوووووواضواأل النفايووووووا  وكوووووو لك االسووووووتعما   عوووووو  الفائضووووووة والمووووووواد المعوووووودا  موووووو  بوووووو  مووووووا يزيوووووو   أو  تلووووووك  مالتسوووووول  

 ي وووووتف  أ  للمقووووواو  يجووووووز أنووووو  الإ. آمووووو  وضوووووع يوفووووو نسيفوووووة شوووووغا واأل الموقوووووع مووووو  األجوووووزا  تلوووووك يتووووورك ب يوووووث المؤقتوووووة 
 لتزاماتوووووو اب الوفووووووا  لغايووووووة المسووووووتلزما  موووووو  ي تاجوووووو  قوووووود مووووووا ” و العيوووووو  صوووووو  ب شووووووعاراإل فتوووووورة“ نهايووووووة  توووووو  الموقووووووعي فوووووو

 .العقد بموج 
 :واالحافير األثريات -(4/24)

 القيمووووووووووة  ا  الموووووووووواد أو المتبقيوووووووووا  موووووووووو  وغيرهوووووووووا المنشووووووووو   أو األدوا  أو النقوووووووووود أو المت جوووووووووورة الموووووووووواد جميوووووووووع توضوووووووووع
 كووووووو  تخوووووووا ا المقوووووواو  علووووووو و . وتصووووووورف  العموووووو  صوووووووا   رعايوووووووة ت وووووو  الموقوووووووعي فووووووو تكشووووووفي التووووووو ثريوووووووةاأل أو الجيولوجيووووووة

 .المكتشفا  ه   م ي ب  ضراراإل أو زالتهاإ م آخري   شخا أي أ أو مستخدمي  لمنع المعقولة التدابير
 أ  المهنووووود  علووووو و  بوجودهوووووا  فوووووورا   المهنووووود  يشوووووعر أ  الموجوووووودا   هووووو   لمثووووو  اكتشووووواف  عنووووود المقووووواو  علووووو   يتعوووووي   كموووووا

 .معها التعام  بكيفية مات يعلت يصدر
إشوووووعارا  آخوووووور  يرسووووو  أ عليوووووو  ف  تعليموووووا ال لتلوووووك  امتثالوووووو نتيجوووووة موووووا كلفووووووة أو/و التنفيووووو  مووووودةي فوووووو خرا   تووووو المقووووواو  تكبووووود  اا  و 

 ي:يل ما بخصو   20/1إل  المهند  لتقدير است قاقات  مع مراعاة أ كام المادة )
    و8/4) المادة بموج  و لك يت خر  سو  أو ت خر نجازاإل كا   اإ الت خير  ه ا بسب  نجازاإل مدة تمديد -أ
 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم ددة في العقدكلفة ي أ - 

 إعوووووداد الت ديووووودا  أوعليهوووووا  تفووووواقل   3/5ويقووووووم المهنووووود  بعووووود تسووووولم  هووووو ا اإلشوووووعار اآلخووووور  بالتصووووور  وفقوووووا للموووووادة )
 .موراأل له  
 مخططات المنشأ كما تم تنفيذه : (4/25)

مخ  ووووووا  المنشوووووو    -قبوووووو  مباشوووووورة إجوووووورا  االختبووووووارا  عنوووووود اإلنجوووووواز  -يتعووووووي   علوووووو  المقوووووواو  أ  يقوووووودم إلوووووو  المهنوووووود  
  وأدلوووووة الصووووويانة والتشوووووغي  الم لوبوووووة بموجوووووو  العقووووود  وبشوووووك  مفصووووو    تووووو  يوووووتمك  صوووووا   العموووووو  ”كموووووا توووووم تنفيووووو  “

صوووووو    موووووو  صوووووويانت  وتشووووووغيل  وفكوووووو  وتركيبوووووو  و  وال يعتبوووووور هوووووو ا الجووووووز  موووووو  األشووووووغا  أنوووووو  قوووووود تووووووم إنجوووووواز    معايرتوووووو  وا 
 وأدلة التشغي  إل  المهند . المخ  ا   إال بعد تقديم ه   10/1لغرض تسلم  بموج  المادة )
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 ( تدريب افراد صاحب العمل :4/26)
نووووو  فوووووي العقووووود علووووو  مسوووووؤولية المقووووواو  للقيوووووام بتووووودري  بعوووووض افوووووراد صوووووا   العمووووو  علووووو  تشوووووغي  وصووووويانة اي جوووووز   إ ا

مووووو  االشوووووغا    ف نووووو  يتعوووووي  عليووووو  تووووووفير الكوووووادر المؤهووووو  والتسوووووهي   لتووووودري  هوووووؤال  االفوووووراد علووووو  تشوووووغي  وصووووويانة  لوووووك 
 الجز  م  االشغا .
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 الخامس الفصل
 ون م  المس الفرعيون  المقاولون 

 
 :ىتعريف المقاول الفرعي )المقاول من الباطن( المسم -(5/1)

 ي:فرع مقاو ي أ العقد ه اي ف  مسمي فرع بمقاو  يعر 
 أو   مسمي فرع مقاو  أن  عل  العقدي ف ن  -أ
إلوووووووو  تعليمووووووووا    صوووووووودارب ”والتعوووووووودي   التغييوووووووورا  -عشوووووووور الثالووووووووث الفصوووووووو “  كووووووووامأل وفقووووووووا   المهنوووووووود   يقووووووووومي الوووووووو  - 

 ي.فرع كمقاو  الستخدام  المقاو 
 االعتراض على التسمية: -(5/2)

  شوووووعارب يقووووووم أ  علووووو   عليووووو  معقوووووو  اعتوووووراض كوووووا  لووووو إ ا   مسووووومي فرعووووو مقووووواو ي أ باسوووووتخدام ملوووووزم غيووووور المقووووواو   إ
 ى أخوووووور  شوووووويا أل ضوووووافة)إ مبنيووووووا   كووووووا   اإ معقووووووال   االعتووووووراض ويعتبوووووور. المؤيووووودة التفاصووووووي  بيووووووا  موووووع بوووووواالعتراض المهنووووود 

 :مراأل ه ا نتائ  زا إ المقاو  تعويض عل  أيضا   العم  صا   وافق  اإ الإ  تاليةال موراأل م ي أ عل 
 أو  ماليةال قدرةمال أو الموارد أوي الكاف الت هي  يملك الي الفرع المقاو  ه ا ب   ل عتقاد مبررا  هنالك  أ -أ
ي أ ضووووووود وت مينوووووو  المقوووووواو  بتعووووووويض  المسوووووومي الفرعوووووو المقووووووواو  لووووووزامإ علوووووو  توووووون  ال الفرعيووووووة المقاولووووووة يووووووةاتفاق  أ - 

 أو مستخدمي   أو وك ئ  أو  المسمي الفرع المقاو  قب  م  للمستلزما  استعما  اسا ة أو تقصير
 : وجد   إ التصميم  عدادإ  فيها بما) المقاولة أشغا  بخصو  تن  ال الفرعية المقاولة يةاتفاق أ  -ج

 تمكوووووو ي التوووووو والمسووووووؤوليا  لتزامووووووا اإل جميووووووع المقوووووواو  تجووووووا  يت موووووو  سووووووو   المسوووووومي الفرعوووووو المقوووووواو   أ علوووووو   1)
 و العقد  بموج  ومسؤوليات  لتزامات  ب الوفا  م  المقاو 

 نتيجوووووة بووووو  المتعلقووووة تلوووووك أو العقوووود عووووو  تنووووت  قووووودي التوووو والمسوووووؤوليا  لتزامووووا اإل جميوووووع تجووووا  المقووووواو  يعوووووض أ   2)
 .المسؤوليا  بتلك الوفا  أو لتزاما اإل تلك دا أي في الفرع المقاو  خفاقإ

 الدفعات للمقاولين الفرعيين )المقاولين من الباطن( المسميين: -(5/3)
 لووووووو  كاسووووووت قاق المهنوووووود عليهووووووا  يصووووووادقي التوووووو المبووووووال  تلوووووووك  المسوووووومي الفرعوووووو للمقوووووواو  يوووووودفع أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 

ضوووووم  قيموووووة العقووووود كمبوووووال   النفقوووووا  مووووو  وغيرهوووووا المبوووووال  تلوووووك شووووومو  يجووووو  أنووووو  علووووو  الفرعيوووووة  المقاولوووووة يوووووةاتفاق بموجووووو 
  .5/4) المادة م علي   منصو  هو ما عدا فيما    -13/5إ تيا ية وفقا  للفقرة )

 إثبات الدفعات: -(5/4)
 المقووووواو  مووووو  ي لووووو  أ    مسوووووم فرعوووووي لمقووووواو  يسوووووت ق موووووا مبلووووو   علوووووي ت توووووو  دفوووووع شوووووهادةي أ إصووووودار قبووووو  للمهنووووود  

 لووووو   دفعهووووا تووووم قوووود السووووابقة الوووودفع شوووووهادا ي فوووو  المسووووم الفرعووووي للمقوووواو  اسووووت ق ي التووووو المبووووال  جميووووع   بوووو معقوووووال   دلووووي   
 ي:يل بما المقاو  قام  اإ الإ غيرها  أو للم تجزا  الم بقة الخصميا  منها م سوما  

 أو للمهند   المعقو  الدلي  ه ا تقديم -أ
 أو المبوووووووال  هووووووو   مثووووووو  ي وووووووب  أ ي فووووووو معقولوووووووة بصوووووووورة م وووووووق المقووووووواو  بووووووو   مكتوووووووو  بووووووودلي  المهنووووووود  اقنووووووواع  1) - 

 و دفعها  يرفض
 جرائ  إي ف المقاو  ب  قية  إشعار  تم قد  المسم الفرعي المقاو  ب   ال  معقو  دلي    للمهند  يقدم أ   2)
 أو مووووو  ا     جوووووز المسوووووم الفرعوووووي المقووووواو إلووووو   بالووووودفع يووووو مر أ   منفوووووردا   تقووووودير  علووووو  بنوووووا     العمووووو  لصوووووا   يجووووووز عندئووووو 
 الفرعوووووي للمقوووواو  اسوووووت ق ممووووا  الم بقووووة الخصوووووميا   سووووم بعوووود)  سوووووابقا   تصووووديقها تووووم قووووود كانوووو ي التوووو المبوووووال  تلووووك جميووووع
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 مثوووووو ي فوووووو المقوووووواو  علوووووو و . بشوووووو نها أعوووووو      أ ) بووووووالفقرتي  الموصوووووووفة األدلووووووة تقووووووديم موووووو  المقوووووواو  يووووووتمك  ولووووووم  المسووووووم
 المقووووواو إلووووو   العمووووو  صوووووا   قبووووو  مووووو  مباشووووورة صووووورفها يوووووتمي التووووو المبوووووال  تلوووووك العمووووو  صوووووا  إلووووو   يووووورد أ  ال الوووووة هووووو  

 . المسم الفرعي
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 السادس الفصل
 والعمال المستخدمون 

 
 تعيين المستخدمين والعمال: -(6/1)

 موووووو  يلوووووزم موووووا لتعيوووووي  ترتيباتووووو  يتخووووو  أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  ف نوووووو  العقووووود  وثوووووائقي فووووو  لوووووك خووووو   علووووو  يووووون  لوووووم موووووا
 .ونقلهم  عامهما  و  سكنهم ومستلزما  أجورهم وسداد غيرهم  أو م ليي  وعما   مستخدمي 

 معدالت األجور وشروط العمل: -(6/2)
 متبوووووع هوووووو عموووووا مسوووووتواهاي فووووو تقووووو  ال ب يوووووث العمالوووووة شوووووروطي يراعووووو وأ  جووووووراأل معووووودال  يووووودفع أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 المعووووودال  هووووو   مثووووو  توجووووود لوووووم وا  ا. شوووووغا األ فيهوووووا تنفووووو ي التووووو المن قوووووةي فووووو والصوووووناعة التجوووووارة  ووووور  صووووو ا أ قبووووو  مووووو 
 العووووووام ى المسووووووتو  عوووووو  تقوووووو  ال ب يووووووث العمالووووووة سوووووورو  ومراعوووووواة جوووووووراأل معوووووودال  دفووووووع المقوووووواو  علوووووو  فوووووو   السوووووورو   أو
ي التووووو لتلوووووك مشووووابهة صوووووناعية أو تجاريوووووة لمهوووو  العمووووو  صوووو ا أ قبووووو  مووووو  م ليووووا   مراعاتهوووووا يوووووتمي التوووو السووووورو  أو جووووورلأل
 .المقاو  بها يقوم

 األشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل: -(6/3)
 يعملووووووووو   الوووووووو ي  العمووووووووا  أو المسووووووووتخدمي  موووووووو ي أ خوووووووودما  اسووووووووتق ا  ي وووووووواو  أو يسووووووووتخدم ال أ  المقوووووووواو  يتعووووووووي   علوووووووو 

 .العم  صا   أفراد ضم 
 قوانين العمل: -(6/4)

 المتعلقووووووة القووووووواني   لووووووكي فوووووو بمووووووا مسووووووتخدمي   علوووووو  الت بيووووووق الواجبووووووة العموووووو  قووووووواني  بكوووووو  دالتقي وووووو المقوووووواو  علوووووو ي ينبغوووووو
 .القانونية  قوقهم ك ي يراع وأ  والهجرة  قامةواإل والرعاية العامة والس مة والص ة بالتوسيف

 السووووو مة نسموووووةأ فيهوووووا بمووووا الت بيوووووق  الواجبوووووة القواني التقوووود بووووو  اعوووووةإ مسوووووتخدمي  مووووو  ي لوووو  أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  كمووووا
 .العم ي ف

 ساعات العمل: -(6/5)
 العموووووو  سوووووواعا  خووووووارج أوعليهووووووا  المتعووووووار  الم ليووووووة الرسوووووومية الع وووووو  يووووووامأ خوووووو   الموقووووووعي فوووووو شووووووغا األ تنفيوووووو  يجوووووووز ال

 :إ ا اإل الع ا   مل قي ف نةوالمبي   المعتادة
 أو العقد ي ف  لك خ   عل  منصوصا   كا  -أ
 أو ا عليه المهند  موافقة تم  - 
 سوووووو مة علوووووو  للم افسووووووة أو شووووووخا  األ  يوووووواة نقووووووا إل ضووووووروريا   كووووووا  أو   تميووووووا   موووووورا  أ العموووووو ي فوووووو االسووووووتمرار كووووووا  -ج

 .ب لك فورا   المهند  ع مإ  المقاو  يتعي   عل  ال الة ه   مث ي وف  شغا األ
 المرافق للمستخدمين والعمال: -(6/6)

 وتجهيووووووزا  المرافووووووق ويصووووووو   يوووووووفر أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو  ف نوووووو   المواصووووووفا ي فوووووو  لووووووك خوووووو   علوووووو  يوووووون  لووووووم مووووووا
 .العم  صا   فرادأل المواصفا  يفعليها  المنصو  المرافق يوفر أ علي  و  لمستخدمي   الضرورية عاشةاإل

 شووووووغا األ موووووو  جووووووز ا   تشووووووك ي التوووووو   المنشوووووو موووووو  أيووووووا يتخوووووو  أ  مسووووووتخدمي  موووووو ي أل يسووووووم  ال أ  المقوووووواو  علوووووو ي ينبغوووووو
 .قامتهمإل مؤق  أو دائم كمكا  الدائمة
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 :العامة الصحة والسالمة -(6/7)

 وأ  مسووووووتخدمي   وسوووووو مة صوووووو ة علوووووو  للم افسووووووة وقووووووا األ كوووووو ي فوووووو المعقولووووووة التوووووودابير يتخوووووو  أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 
 منامووووة وغرفووووة   ولوووواأل سووووعا اإل ومرافووووق  يصوووو  كووووادر موووو  يلووووزم مووووا -الم ليووووة الصوووو ية السوووول ا  مووووع بالتعوووواو   -يوووووفر

ي لمسووووووتخدم الجماعيووووووة المسوووووواك ي وفوووووو الموقووووووع يفوووووو وقووووووا األ كوووووو ي فوووووو جوووووواهزة تكووووووو   ب يووووووث إسووووووعا   وسوووووويارة  للمرضوووووو
 .األوبئة انتشار ولمنع العامة الص ة لمت لبا  المناسبة الترتيبا  ك لك يوفر وأ  العم   صا   فرادأو  المقاو 

 مناسووووو  ت هيوووو   ا الشووووخ  هوووو ا يكووووو   ب يوووووث الموقووووع ي فوووو ال وووووادث موووو  للوقايوووووة ضوووواب ا    يعووووي   أ  المقوووواو  يتعووووي   علوووو 
 تخوووووووا ا  و تعليموووووووا  ال إصووووووودار بصوووووو  ية مخووووووووال   يكوووووووو   وأ  ال وووووووادث  ضووووووود والوقايوووووووة السووووووو مة مووووووورأ عووووووو  مسوووووووؤوال   ليكووووووو  

 مووووووا كووووو  الوقايوووووة لضووووواب  يووووووفر أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  السووووووياق هووووو اي وفووووو ال ووووووادث  لووووودر  ال زموووووة الوقائيوووووة ا جووووورا اإل
 .ومسؤوليات  ص  يت  ممارسة م  لتمكين  يلزم
 السوووووج   ب فووووو  يقووووووم وأ   صوووووول    وووووا  يقوووووع  وووووادثي أ تفاصوووووي  المهنووووود إلووووو   يرسووووو  أ  المقووووواو  علووووو يتعوووووي    كموووووا

 ي لبوووووو ي الوووووو  الن ووووووو علوووووو  بالممتلكووووووا  تل ووووووق قوووووودي التوووووو واألضوووووورار العامووووووة والسوووووو مة بالصوووووو ة المتعلقووووووة التقووووووارير ويقوووووودم
 .معقولة بصورة المهند 

  يومووووووا  موووووو  20فووووووي موعوووووود ال يتجوووووواوز ) العامووووووة والسوووووو مةلمهنوووووود  خ ووووووة الصوووووو ة الوووووو  ا أ  يقوووووودمويتعووووووي  علوووووو  المقوووووواو  
 تاريخ تسلم  لإلشعار بالمباشرة .

 رقابة المقاول: -(6/8)
  شووووووغا األ واختبووووووار والتفتووووووي  دارةإلوا والترتيوووووو  والتوجيوووووو  للتخ ووووووي  ال زمووووووة الكوووووووادر كوووووو  يوووووووفر  أ المقوووووواو  علوووووو ي ينبغوووووو
 .لتزامات  ب المقاو  لقيام تلزم فترةي أل وبعدها التنفي  فترة  يلة
 و  1/4المووووووادة    كووووووامب عموووووو   ) االتصووووووا  لغووووووة باسووووووتخدام الموووووؤهلي  شووووووخا األ موووووو  كووووووا  عوووووودد بالرقابووووووة يقوووووووم  أي ينبغووووو

 و وووووورق  لهوووووا التعوووووورض الم تمووووو  والمخوووووا ر الم لوبووووووة والتقنيوووووا  سووووووالي األ  لوووووكي فووووو بمووووووا) تنفيووووو ها سوووووويتمي التووووو بالعمليوووووا 
 .وآمنة مرضية بصورة شغا األ تنفي  لغاية   ال وادث منع

 مستخدمو المقاول: -(6/9)
 وب مكوووووووا   رفتووووووو   أو مهنتوووووو ي فووووووو كوووووو    مناسوووووووبة وخبوووووورة ومهوووووووارة ت هيوووووو  مناسووووووو ي  و  المقووووووواو  مسووووووتخدمو يكوووووووو    أ يجوووووو 

ي فووووووو وأ الموقوووووووعي فووووووو مسوووووووتخدم شوووووووخ ي أ  إبعووووووواد علووووووو  يعمووووووو  أ  أو) ب بعووووووواد يقووووووووم أ  المقووووووواو إلووووووو   ال لووووووو  المهنوووووود 
 :الشخ   لك كا   اإ المقاو   ممث  فيهم بم   شغا األ
 أو مستمرة  بصورة مباالت  عدم أو مسلك ي ف متماديا   -أ
 أو هما  ب  أو ؤكف غير بشك  بواجبات  يقوم أن  - 
 أو العقد  أ كام م ي أ ت بيقي ف يخفق ن أ -ج
 .البيئة  ماية أو الص ة أو العامة الس مة يهدد مسلك سلوكي ف متماد   ن أ -د
 .مناس  بدي  شخ   تعيي  عل  يعم  أو)  يعي   أ  عندئ  المقاو  عل  ال الة ه  ي وف

 ومعدات المقاول: والمستخدمين سجالت العمال -(6/10)
 المقووووواو  يمسوووووتخدم عووووودادأ  مووووو  الموقوووووعي فووووو يتووووووفر موووووا لبيوووووا  مفصووووولة بسوووووج   المهنووووود  ديوووووزو   أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 كوووووو  المهنووووود إلووووو   السوووووج   هووووو   تقوووووديم يوووووتم. نوووووواعاأل  سووووو  مصووووونف  معداتووووو  عووووودادأ  ومووووو  المهوووووارا    سووووو  مصووووونفي 
 زا  ال ب نوووووو  معوووووورو  عموووووو  يأ المقوووووواو  ينجووووووز أ إلوووووو   و لووووووك المهنوووووود  عليهووووووا  يوافووووووقي التوووووو النمووووووا ج باسووووووتعما  شووووووهر 
 .”شغا األ متسل   شهادة“ي ف الم دد نجازاإل بتاريخ ا  متبقي
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 السلوك غير المنضبط: -(6/11)
 تجووووواوز أو شوووووغ ي أ وقووووووع دو   لل يلولوووووة المعقولوووووة  تيا وووووا اال كووووو  وقوووووا األ جميوووووعي فووووو يتخووووو  أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 شووووووخا األ و مايووووووة موووووو األ علوووووو  ي وووووواف  وأ  بيوووووونهم  أو المقوووووواو ي مسووووووتخدم قبوووووو  موووووو  بالنسووووووام خوووووو  إ أو القووووووانو   علوووووو 
 .يجاور  وما الموقعي ف والممتلكا 

 :إشتراطات أخرى  -( 6/12)
 مقاومة ال شرا  والقوارض : -أ

يتعوووووي  علووووو  المقووووواو  فوووووي كووووو  وقووووو  أ  يتخووووو  االختيا وووووا  ال زموووووة ل مايوووووة جميوووووع المسوووووتخدمي  والعموووووا  العووووواملي  فوووووي 
الموقوووووووع مووووووو  أ ى ال شووووووورا  والقووووووووارض   وأ  يقلووووووو  مووووووو  خ رهوووووووا علووووووو  الصووووووو ة . كموووووووا يتعوووووووي  عليووووووو  ا  يووووووووفر أدويوووووووة 

سووووووول ة صووووووو ية م ليوووووووة   بموووووووا فيهوووووووا  الوقايوووووووة المناسوووووووبة ضووووووودها لمسوووووووتخدمي  وأ  يتقيووووووود ب يوووووووة تعليموووووووا  صوووووووادرة عووووووو  أي
 استعما  مبيدا  ال شرا  .

  سر تعا ي المخدرا  والمشروبا  الك ولية : - 
ي سوووووور علوووووو  المقوووووواو  أ  ي ضوووووور إلوووووو  الموقووووووع أي مشووووووروبا  ك وليووووووة أو مخوووووودرا    أو أ  يسووووووم  أو يتغاضوووووو  عووووووو  

 .   أو عما  مستخدمي مقاولي  الفرعيي  بتعا يها في الموقعقيام عمال  ومستخدمي
  سر استعما  األسل ة : -ج

أو موووووووواد متفجووووووورة  خوووووووائري سووووووور علووووووو  المقووووووواو  أ  ي ضووووووور إلووووووو  موقوووووووع العمووووووو    أو أ  يسوووووووتعم  فيووووووو  أيوووووووة أسووووووول ة أو  
يمنعهوووووووا القوووووووانو    ويجووووووو  عليووووووو  أ  يمنوووووووع عمالووووووو  ومسوووووووتخدمي  وعموووووووا  مقاوليووووووو  الفووووووورعيي  مووووووو   يوووووووازة هووووووو   األسووووووول ة 

 ال خائر في الموقع .و 
 وااللتزام بالع   الرسمية : إ ترام الشعائر الدينية -د

 عل  المقاو  أ  يتقيد ب يام األعياد الرسمية وأ  يراعي الشعائر الدينية المتعار  عليها في الدولة .
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 السابع الفصل
 والمصنعية التجهيزاتو  المواد

 
 طريقة التنفيذ: -(7/1)

 الن وووووو علووووو خووووورى األ التنفيووووو  أعموووووا  وجميوووووع الموووووواد  وصوووووناعة نتووووواجا  و  التجهيوووووزا   بتصووووونيع يقووووووم أ  المقووووواو  يتعووووي   علووووو 
 :تاليال
 و   وجد  إ ) العقدي ف الم ددة بال ريقة -أ
 و ا عليه والمتعار  الم ترفة الصناعة ب صو  والئقة  ريصة ب ريقة - 
 .  لك خ   عل  العقدي ف ن  إ ا إال) خ رة غير ومواد مناسبة بصورة مجهزة مرافق باستخدام -ج

 العينات: -(7/2)
 موافقتووووو  علووووو  لل صوووووو  بهوووووا  المتعلقوووووة والمعلوموووووا  للمووووووادالتاليوووووة  العينوووووا  المهنووووود  إلووووو   ميقووووود   أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 :شغا األي ف المواد تلك استعما  قب 
 و المقاو   نفقة عل  و لك العقد ي فعليها  المنصو  والعينا  للمواد القياسية الصانعي  عينا  -أ
  كتغييرا   المهند  ي لبها ضافيةإ عينا  أية - 

 .شغا األي ف استعمالها م  والغرض منشئها لبيا  عينة ك  عل  ملصق وضع يتم أ  عل 
 التفتيش: -(7/3)

 ي:يل بما المعقولة وقا األ ك ي ف العم  صا   أفراد يتمتع أ  يج 
ل  و  الموقع أجزا  ك إل   بيسر الدخو  -أ  و منها  ال بيعية المواد عل  ال صو  يتمي الت ماك األ جميعا 
 واختبووووووار والقيووووووا  والتفتووووووي  الف وووووو  موووووو    وخارجوووووو  الموقووووووعي فوووووو) نشووووووا واإل والتصوووووونيع نتوووووواجاإل خوووووو   يتمكنوووووووا أ  - 

 .المواد وصناعة نتاجا  و  التجهيزا  تصنيع تقدم م  والت قق والمصنعية  المواد
  وووووق تووووووفير  لوووووكي فووووو بموووووا األنشووووو ة  بهووووو   للقيوووووام الكاملوووووة الفرصوووووة العمووووو  صوووووا   ألفوووووراد يتوووووي  أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

ي أ مووووووو  يعفيووووووو  ال فعوووووووا األ هووووووو   بمثووووووو  المقووووووواو  قيوووووووام بووووووو   علموووووووا   السووووووو مة  وأدوا  والتصووووووواري   والتسوووووووهي    الووووووودخو 
 .مسؤولية أو لتزامإ

 أو النسووووووور  عووووووو   جبهوووووووا أو تغ يتهوووووووا وقبوووووو  شوووووووغا األ تجهيوووووووز يوووووووتم عنووووووودما المهنوووووود  إشوووووووعار المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  كمووووووا
 االختبووووووووار أو القيوووووووا  أو التفتوووووووي  أو الف ووووووو ي يجووووووور  أ  بعدئووووووو  المهنوووووووود  علووووووو و . النقووووووو  أو التخوووووووزي  بقصووووووود توضووووووويبها

 جووووووورا إل  اجوووووووة ال أنووووووو  المقووووووواو  يعلوووووووم أ  أو  خوووووو   المووووووودة الم وووووووددة فوووووووي االشوووووووعار وعلووووووو  ا  ال تقووووووو  عووووووو  يوووووووومي عمووووووو 
 أ  - لوووووك المهنووووود  منووووو   لووووو   متووووو - يوووووعل يترتووووو  ف نووووو  المهنووووود   إشوووووعاري فووووو المقووووواو  خفوووووقأ  اإ أموووووا. اعليهووووو الكشوووووف
صووووو  و  السوووووابق وضوووووعهاإلووووو   يعيووووودها ثوووووم تغ يتهوووووا  تمووووو ي التووووو شوووووغا األ عووووو  يكشوووووف  المقووووواو  ويت مووووو  فيهوووووا العيوووووو  ا 

 . لك عل  تترت ي الت تكاليفال ك 
 االختبار: -(7/4)

 االختبوووووووارا  منهوووووووا سووووووووا   ) العقووووووودي فوووووووعليهوووووووا  المنصوووووووو  االختبوووووووارا  جميوووووووع علووووووو  ”الموووووووادة“ هووووووو  ي فووووووو يووووووورد موووووووا ين بوووووووق
 . وجد  إ ) نجازاإل بعد جراؤهاإ يتمي الت االختبارا  ماعدا  التنفي  أثنا  تتم التي أو التجريبية

 والكهربوووووووووا  المعلوموووووووووا   مووووووووو  وغيرهوووووووووا والوثوووووووووائق المسووووووووواعدة  والموووووووووواد دوا  األ جميوووووووووع يقووووووووودم أ  المقووووووووواو  يتعوووووووووي   علووووووووو 
 جوووووووورا إل يلوووووووزم ممووووووووا  وخبيووووووورا   مووووووووؤه    وكوووووووادرا   والموووووووواد  والعمالووووووووة  واألدوا    والمووووووووواد المسوووووووتهلكة  والم روقوووووووا  والمعووووووودا 



 عقد المقاولة العربي الموحد

 

34 

 إجووووووورا  ومكوووووووا  وقووووووو  علووووووو  المهنووووووود  موووووووع يتفوووووووق أ يتعوووووووي   عليووووووو   كموووووووا. فعالوووووووة ب ريقوووووووةعليهوووووووا  المنصوووووووو  االختبوووووووارا 
 .شغا األ م خرى األ جزا واأل المواد أو التجهيزا  م ي أل االختبار
 ا عليهوووووو المنصووووووو  االختبووووووارا  تفاصووووووي  أو مكووووووا  يغيوووووور أ  ”عشوووووور الثالووووووث الفصوووووو “  كووووووامأل عموووووواالإ  للمهنوووووود   يجوووووووز

 التجهيووووووزا  أ  ضووووووافيةاإل أو المغيوووووورة االختبووووووارا  لهوووووو   نتيجووووووة  تبووووووي   وا  ا. إضووووووافية باختبووووووارا  القيووووووام المقوووووواو  يوووووو مر أ  أو
 يت ملهوووووووا التغييووووووورا  هووووووو   تنفيووووووو  كلفوووووووة فووووووو   العقووووووود  ومت لبوووووووا  تتوافوووووووق ال اختبارهوووووووا تووووووومي التووووووو المصووووووونعيا  أو الموووووووواد أو

 .ى األخر  العقد أ كام ع  النسر بغض المقاو 
 ل ضووووووور نيتوووووو  عوووووو  فيوووووو  يعلموووووو  األقوووووو  علوووووو  سوووووواعة  24) قبوووووو  المقوووووواو  إلوووووو  ا  إشووووووعار  يرسوووووو  أ  المهنوووووود  يتعووووووي   علوووووو 

 إجووووووورا  مواصووووووولة للمقووووووواو  يمكووووووو  ف نووووووو  موووووووا عليه المتفوووووووق والمكوووووووا  الموعووووووودي فووووووو المهنووووووود  ي ضووووووور لوووووووم  اا  و .   االختبوووووووارا
 جراؤهوووووواإ تووووووم قووووود وك نوووووو  االختبوووووارا  هوووووو   وتعتبوووووور  لوووووك  بخوووووو   المهنووووود  موووووو تعليمووووووا   لووووو  صوووووودر   اإ إال االختبوووووارا  

 .المهند  ب ضور
 مسووووووؤوال   العموووووو  صووووووا   يعتبوووووور لتوووووو خير نتيجووووووة أو  تعليمووووووا ال لهوووووو    امتثالوووووو بسووووووب  كلفووووووة أو/و توووووو خرا   المقوووووواو  تكبوووووود  اإ

مراعوووووواة أ كووووووام المووووووادة  موووووع بشوووووو نها  اسووووووت قاقات  لتقووووودير المهنوووووود إلوووووو   ا  إشوووووعار  يقوووووودم  أ المقوووووواو  يتعووووووي   علووووو  ف نوووووو  عنووووو  
 :بخصو    20/1)
 أ كووووووام بموجوووووو  و لووووووك يتوووووو خر  سووووووو  أو توووووو خر قوووووود نجووووووازاإل كووووووا   اإ التوووووو خير   لووووووك بسووووووب  نجووووووازاإل موووووودة تمديوووووود -أ

    و8/4) المادة
 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم ددة في العقدكلفة ي أ - 
 أو ا عليهوووووو تفوووووواقباال  3/5) المووووووادة  كووووووامأل عموووووواالإ  يقوووووووم  أ  شووووووعاراإل هوووووو ا لمثوووووو  م تسوووووول   بعوووووود المهنوووووود   يتعووووووي   علوووووو و  -ج

 .موراأل له   التقديرا  إجرا 
 االختبووووووارا  بووووو   المهنووووود  وجوووووود فووووو  ا. مصووووودقة االختبوووووارا  تقووووووارير  تووووووا    دو   للمهنووووود   ميقوووووود   أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 لووووووم  اإ المهنوووووود  علوووووو   ويتعووووووي  . المضوووووومو   بهوووووو ا كتابووووووا   للمقوووووواو  يصوووووودر أو االختبووووووار  شووووووهادة بوووووو قرار يقوووووووم أجيووووووز   قوووووود
 .ص ي ة أنها عل  القرا ا  نتائ  قبو  االختبارا   إجرا   ضر قد يك 

 الرفض: -(7/5)
 أو تفتوووووووي  أو ف ووووووو  ألي نتيجوووووووة وجووووووود إ ا أو   العقووووووود بموجووووووو  م لوبوووووووة اختبوووووووارا  أيوووووووة إجووووووورا  فوووووووي المقووووووواو  أخفوووووووق  اإ

 فووووو   العقووووود  مت لبوووووا  موووووع يتوافوووووق ال أنووووو  أو معيووووو   المصووووونعيا  أو الموووووواد أو التجهيوووووزا  مووووو  أيوووووا أ  اختبوووووار  أو قيوووووا 
 األسووووووووبا  بيووووووووا  مووووووووع المقوووووووواو  إلوووووووو   يرسوووووووول   شووووووووعارب المصوووووووونعيا  أو المووووووووواد أو التجهيووووووووزا  تلووووووووك يوووووووورفض أ  للمهنوووووووود 
 مووووووع متوافقووووووا   يصووووووب   توووووو  المرفوووووووض البنوووووودي فوووووو العيوووووو  يصوووووول  أ  لوووووو لك ا  تاليوووووو المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو و . للوووووورفض الداعيووووووة
 .العقد مت لبا 

 إجوووووووووورا  إعووووووووووادة يجوووووووووو  ف نوووووووووو  المصوووووووووونعيا   أو المووووووووووواد أو التجهيووووووووووزا  موووووووووو  ألي االختبووووووووووار عووووووووووادةإ  المهنوووووووووود   لوووووووووو  وا  ا
 بسوووووب  إضوووووافية كلفوووووة دتكب ووووو قووووود العمووووو  صوووووا   أ  لووووو لك نتيجوووووة  تبوووووي    اا  و .  اتهوووووا السووووورو  أو الشوووووروط ت ووووو  االختبوووووارا 
 صوووووا  إلووووو   ضوووووافيةاإل الكلفوووووة هووووو   يووووودفع  أ  2/5) للموووووادة عمووووواالإ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  نووووو  ف االختبوووووار  وا عوووووادة الووووورفض
 .العم 

 أعمال الصالحات: -(7/6)
 المقوووووواو  إلوووووو تعليمووووووا  ال إصوووووودار بصوووووو  ية المهنوووووود  يتمتووووووع سووووووابقة  شووووووهادة إصوووووودار أو سووووووابق أختبوووووواري أ موووووو  بووووووالرغم

 ي:يل بما
 و العقد  لمت لبا  مخالفة مواد أو تجهيزا ي أ م  الموقع خ  إ -أ
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 و العقد  لمت لبا  مخالف شغا األ م  جز ي أ تنفي  عادةا  و  إزالة - 
  صوووووو  بسوووووب   شوووووغا األ سووووو مة أجووووو  مووووو  مسوووووتعجلة بصوووووورة م لوووووو  أنووووو  المهنووووود ي بووووورأ يعتبووووور عمووووو ي أ تنفيووووو  -ج

 .سبا األ م   لك لغير أو منسورة  غير واقعة أو ما   ادث
 إ ) الم وووووددة المووووودة تتجووووواوز ال معقولوووووة  مووووودة خووووو   ينفووووو ها وأ  تلوووووك  المهنووووود  بتعلموووووا  ديتقي ووووو  أ المقووووواو  علووووو ي ينبغووووو

 م لوووووو  هوووووو كموووووا االسوووووتعجا  بصوووووفة موووووا عمووووو  بتنفيووووو  متعلقوووووا   موووووراأل كوووووا  إ ا فوووووورا   ينفووووو ها أ  أو  تعليموووووا الي فووووو  وجوووود 
 .ع  أ   ج) الفقرةي ف
 مثووووو  لتنفيووووو  آخووووور شوووووخ ي أ باسوووووتخدام  مخوووووو   العمووووو  صوووووا   فووووو   المهنووووود  تعليموووووا  ب التقيووووودي فووووو المقووووواو  خفوووووقأ إ ا
لوووو  و  عوووودا وفيمووووا. عملوووو  مقابوووو  لوووو  والوووودفع العموووو  هوووو ا  لدفعووووة مووووا بخصووووو  هوووو ا مسووووت قا   المقوووواو  فيوووو  يكووووو  ي الوووو  ال وووود  ا 

 هوووو ا مثوووو  علوووو  المترتبووووة النفقووووا  كوووو  العموووو  لصووووا   يوووودفع أ   2/5العموووو   ف نوووو  يتعووووي   علوووو  المقوووواو   إعموووواال  للمووووادة )
 .خفاقاإل

 :والتجهيزات ملكية المواد -(7/7)
لووووو  و  والموووووواد  التجهيوووووزا  مووووو  بنووووودي أ إ   )خاليوووووا   العمووووو  لصوووووا   ملكوووووا   يصوووووب  الدولوووووة  قوووووواني  موووووع ينسوووووجمي الووووو  ال ووووود  ا 
 ي:يل مما بكراأل التاريخ م  اعتبارا    للغير  قوق  أو ره ي أ م 
 الموقع إل   توريدها يتم عندما -أ
 إعمووووواال   العمووووو  قيوووووعلت  الوووووةي فووووو والموووووواد  التجهيوووووزا  بوووود  تشوووووم ي التووووو الدفعوووووة لقوووووبض مخووووووال   المقووووواو  يصوووووب  عنوووودما - 

  .8/10) للمادة
 عوائد حق الملكية: -(7/8)

 مووووو  وغيرهوووووا يجووووواراإل وبوووودال  الملكيوووووة عوائووووود يوووودفع أ  - لوووووك غيووووور علووووو  المواصووووفا ي فووووو يووووون  لووووم موووووا - المقووووواو  علوووو 
 ي:يل بما المتعلقة الدفعا 

 و الموقع  خارج م عليها  ال صو  يتمي الت ال بيعية المواد -أ
 أو  بيعيووووووووة كانوووووووو  سوووووووووا ) الموقووووووووع خووووووووارجخوووووووورى األ الفائضووووووووة والمووووووووواد ال فريووووووووا  ونووووووووات  نقوووووووواضاأل موووووووو  الووووووووتخل  - 

 .الموقع داخ  نقاضاأل ل ر  ماك أ تخصي  العقد تضم  إ ا الإ   مصنعة
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 الثامن الفصل
 العمل قيعلوت نجازال  تأخر المباشرة،

 
 :االشغال)بدء العمل(مباشرة  -(8/1)

 ت ديوووود يووووتم لووووم ومووووا. األقوووو  علوووو  أيووووام  10) قبوووو  ”المباشوووورة بتوووواريخ“ ا  إشووووعار  المقوووواو إلوووو   يرسوووو   أ المهنوووود  يتعووووي   علوووو 
 المقوووووواو  متسوووووول   توووووواريخ موووووو  يومووووووا    45) خوووووو   يكووووووو   أ  يجوووووو  المباشوووووورة توووووواريخ فوووووو   الخاصووووووة  الشووووووروطي فوووووو  لووووووكغيوووووور 
 .)الترسية  القبو  لخ ا 

 بعووووود العمووووو  يفوووو يسوووووتمر وأ   ”المباشوووورة تووووواريخ“ بعوووود  عمليوووووا   معقووووو  وقووووو  أقوووور ي فووووو التنفيوووو  مباشووووورة المقوووواو  يتعووووي   علووووو 
 .ت خيري أ دو   الواجبة بالسرعة  لك

 مدة النجاز )مدة التمام(: -(8/2)
 شوووووووغا لأل الم وووووووددة نجوووووووازاإل مووووووودة خووووووو     وجووووووود إ ) منهوووووووا قسووووووومي وأ  شوووووووغا األ جميوووووووع ينجوووووووز أ  المقووووووواو  علووووووو ي ينبغووووووو

 : لكي ف بما   ال ا  واقع  س ) منها  قسمي أل أو بكاملها 
 و  ”نجازاإل عند االختبارا “ نجا  ت قيق -أ
 يمكوووووو  ب يووووووث منهووووووا  قسوووووومي أل وأ بكاملهووووووا شووووووغا لأل م لوبووووووةي هوووووو كمووووووا العقوووووود ي فوووووو الم ووووووددة شووووووغا األ كوووووو  إنجوووووواز - 

  .10/1) المادة بموج  مهاتسل   غراضأل اكتمل  قد أنها اعتبارها
 الع ا . قيتعي  عل  صا   العم  ت ديد الم  ق واالقسام في مل  -ج

 برنامج العمل: -(8/3)
إلشوووووووعار  تسووووووولم  توووووواريخ مووووووو  يوموووووووا    30) خوووووو   مفصووووووو ي زمنووووووو عموووووو  برنوووووووام  للمهنووووووود  يقوووووودم أ  المقووووووواو  يتعووووووي   علووووووو 

 البرنوووووام  أ  فيووووو   يتبوووووي   وقووووو ي أي فووووو معووووودال   برنامجوووووا   يقووووودم أ  أيضوووووا  يتعوووووي   عليووووو   كموووووا . 8/1المباشووووورة بموجووووو  الموووووادة )
 موووووا علووووو  البووووورام  هووووو   مووووو  كووووو  يشوووووتم  أ  علووووو  المقووووواو   لتزاموووووا إ موووووع أو علووووو الف التقووووودم موووووعي يتمشووووو يعووووود لوووووم السوووووابق

 ي:يل
 مرا وووووو  مووووو  مر لوووووة لكووووو  المتوقووووووع التوقيووووو   لوووووكي فووووو بمووووووا بمقتضوووووا   شوووووغا األ تنفيووووو  المقوووووواو  يعتوووووزمي الووووو  الترتيووووو  -أ

 نشوووووووا  واإل الموقووووووع إلوووووو   والتوريوووووود التجهيووووووزا   وتصوووووونيع والشووووووورا   المقوووووواو   وثووووووائق عوووووودادا  و    وجوووووود  إ ) التصووووووميم
 و واالختبار  والتركي 

 و العم   مرا   م  لك  المسميي  الفرعيي  المقاولي  ون اق عم دوار أ بيا  - 
 و العقد ي ف الم ددة واالختبارا  التفتي  ومواعيد تسلس  بيا  -ج
 :يتناو  مساندا   تقريرا   -د

 التنفي   مرا   م  رئيسية مر لة لك  اعتمادها المزمع التنفي  سالي أل العام الوصف  1)
 معوووووووودا  وسوووووووج  المهوووووووارا    سووووووو  مصووووووونفي  المقووووووواو ي مسوووووووتخدم ألعوووووووداد المعقولوووووووة المقووووووواو  تقوووووووديرا  وبيوووووووا   2)

 .الرئيسية التنفي  مرا   م  مر لة لك  الموقعي ف تواجد  يلزم مما نواع األ  س  مصنفة المقاو 
 عوووودم ىموووود عوووو  المقوووواو  عوووو ما  و عليوووو   قيعلبووووالت -للبرنووووام  م تسوووول   توووواريخ موووو  يومووووا    20) خوووو   - المهنوووود  يقووووم لووووم ومووووا

. للعقووووود وفقوووووا  خووووورى األ لتزاماتووووو إ مراعووووواة موووووع بموجبووووو   بالتنفيوووو  يقووووووم أ ي فووووو ال وووووق  ينئووووو  فللمقووووواو  للعقووووود  البرنوووووام  م ابقووووة
 .أنش تهم دا أل التخ ي  عند البرنام   لك عل  باالعتماد مخولي  العم  صا   أفراد يعتبر كما
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 توووووؤثر أ  يمكوووو  مسووووتقبلية سوووورو  أو م تملووووة أ وووووداث أيووووة عوووو   فووووورا   المهنوووود  إلووووو   إشووووعار إرسووووا  المقوووواو  يتعووووي   علوووو 
 أ  للمهنووووووود  ويجوووووووز. التنفيوووووو  عمليووووووا  تووووووؤخر أ  أو العقوووووود قيمووووووة موووووو  تزيوووووود أ  أو  شووووووغا األ تنفيوووووو  علوووووو  عكسوووووويا   توووووو ثيرا  
أو أ  يقوووووودم /أو السووووورو  المسووووووتقبلية و الم تملووووووة األ وووووداث هوووووو   بوووووو  تتسوووووب  قوووووود لموووووا تقديراتوووووو  عوووووودادإ  المقووووواو  موووووو  ي لووووو 

 .بالتغييرا  المتعلقة  13/3مقتر ات  بموج  أ كام المادة )
  التوافووووق عوووودمى موووود مبينووووا  ) العقوووود مووووع يتوافووووق يعوووود لووووم العموووو  برنووووام  بوووو   المقوووواو   شووووعارب وقوووو ي أي فوووو المهنوووود  قووووام  اإ
 برنوووووام  تقوووووديم المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو  لهوووووا  المخ ووووو  المقووووواو  ومقاصووووود للتنفيووووو  يعلوووووالف التقووووودم موووووع يتناسووووو  ال أنووووو  أو
 .”المادة“ ه    كامأل عماال  إ يوما  م  تاريخ تسلم  لإلشعار    15خ   ) المهند إل    معد  

 النجاز:تمديد مدة  -(8/4)
 أ  متوقعووووووا   كووووووا  أو توووووو خر  صوووووو  إ ا نجووووووازاإل لموووووودة تمديوووووود علوووووو  ال صووووووو  -  20/1إعموووووواال  للمووووووادة ) -ي ووووووق للمقوووووواو  

لوووووو  و  توووووو خر  ي صوووووو   سووووووبا األ موووووو ي أل و لووووووك   10/1) المووووووادة ت بيووووووق لغوووووورض شووووووغا األ تسووووووليم موعوووووودي فوووووو  ىموووووودي أا 
 :تاليةال
ي جوووووووهر  تغيووووووري أ أو   13/3) المووووووادة بموجوووووو  نجووووووازاإل موووووودة تعوووووودي  علوووووو  تفوووووواقاال تووووووم قوووووود كووووووا  إ ا اإل التغييوووووورا   -أ

 أو العقد ي ف المشمولة شغا األ بنود م  ما بند كميةي ف آخر
 أو الشروط  ه   م ي أ  بمقتض نجازاإل مدة تمديد يبرر للت خير سب ي أ - 
 أو استثنائية  بصورة المعاكسة المناخية السرو  -ج
 ا جوووووورا اإل تغييوووووور أو وبووووووا  انتشوووووار عوووووو  نووووووات  هووووووو مموووووا اللوووووووازم أو المسووووووتخدمي  توووووووفري فووووو المنسووووووور غيوووووور الووووونق  -د

 أو ال كومية 
خووووووووري  اآل المقوووووووواولي  موووووووو  يأ أو أفووووووووراد   أو العموووووووو  صووووووووا   تصوووووووورفا إلوووووووو   ى يعووووووووز  منووووووووع أو إربوووووووواك أو توووووووو خري أ -ه

 .الموقعي ف ل ساب  العاملي 
بوووووو لك إعموووووواال   المهنوووووود  يشووووووعر أ يتعووووووي   عليوووووو   ف نوووووو   ”نجووووووازاإل موووووودة“ي فوووووو مووووووا لتمديوووووود مخوووووووال   نفسوووووو  المقوووووواو  اعتبوووووور إ ا

ي فووووو النسووووور يعيووووود أ  لووووو  فووووو     20/1) الموووووادة بموجووووو  للمووووودة تمديووووود كووووو  بتقووووودير المهنووووود  يقووووووم وعنووووودما.  20/1للموووووادة )
 .نجازاإل لمدةي الكل التمديد ينق  أ  ل  لي  ولك  يزيد  أ  ل  ويجوز السابقة ا  ديدالت

 التأخير بسبب السلطات: -(8/5)
 :من بقا  التالية  ال اال  م ي أ كا  إ ا
  قانونيووووووا   المشوووووكلة المختصووووووة السووووول ا  قبووووو  موووووو  الموضووووووعة ا جوووووورا اإل التبووووواع بجديوووووة تجوووووواو  المقووووواو  أ  بسوووووب  -أ

 و
 و المقاو   عم  أربك  أو خير بالت تسبب  السل ا  ه    أ - 
  منسورا   يك  لم اإلرباك أو الت خير ه ا أ  -ج
  .8/4) المادة م    ) الفقرة بموج  للت خير سببا   اعتبار  يمك رباك اإل أو الت خير ه ا مث  ف  

 نسبة تقدم العمل: -(8/6)
 :وق ي أي ف  تبي   إ ا
 أو/و  نجازاإل مدة خ   متع را   نجازاإل يصب  ب يث جدا   ب ئ يعلالف التقدم أ  -أ
   8/3) المادةي ف  يإل المشار اليال  البرنام  توقي  ع   يتخلف سو  أو) تخلف قد العم  تقدم أ  - 
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يصووووودر تعليماتووووو   أ  للمهنووووود  يمكووووو  عندئووووو    8/4ولوووووم يكووووو   لوووووك راجعوووووا  لسوووووب  مووووو  تلوووووك األسوووووبا  الوووووواردة فوووووي الموووووادة )
ي التوووووو المعدلووووووة سووووووالي األ  يبووووووي   بتقريوووووور موووووودعما     معوووووود   عموووووو  برنووووووام  عووووووداد ب ليقوووووووم  8/3إلوووووو  المقوووووواو  عموووووو   بالمووووووادة )

 .نجازاإل مدة ضم  تمام ا  و  العم  متقد    معد   لتسريع تباعهاإ المقاو ي ينو 
ي التووووو المعدلوووووة  سوووووالي األ باعتمووووواد يباشووووور أ  المقووووواو  يتعووووي   علووووو  ف نووووو  لووووو لك  خ فوووووا  تعليموووووا   المهنووووود  يصووووودر لوووووم ومووووا
. ونفقتوووووو  المقوووووواو  مسووووووؤولية علوووووو  اللوووووووازم  أو/و المقوووووواو ي مسووووووتخدم عوووووودادأ  أو/و العموووووو  سوووووواعا  عوووووودد زيووووووادة تت لوووووو  قوووووود
عمووووو    -إضوووووافية  ف نووووو  ينبغوووووي علووووو  المقووووواو   كلفوووووة العمووووو  صوووووا   يت مووووو  أ إلووووو   لوووووةالمعد   سوووووالي األ هووووو   أد  إ ا أموووووا

صوووووووا   العمووووووو   باإلضوووووووافة إلووووووو  أيوووووووة تعويضوووووووا  عووووووو   إلووووووو  ضوووووووافيةاإل الكلفوووووووة هووووووو   يووووووودفع أ  - 2/5ب  كوووووووام الموووووووادة )
 .ال قا    8/7الت خير )إ  وجد   بموج  المادة )

 التأخير:تعويضات  -(8/7)
لصووووووا   العموووووو   يوووووودفع أ عليوووووو  ي فينبغوووووو   8/2إ ا أخفووووووق المقوووووواو  فووووووي اإللتووووووزام ب نجوووووواز األشووووووغا  وفقووووووا  أل كووووووام المووووووادة )

 بالمقووووووودار التعويضوووووووا  هووووووو   وتكوووووووو   خفووووووواق اإل هووووووو ا علووووووو  المترتبوووووووة التووووووو خير تعويضوووووووا   2/5إعمووووووواال  أل كوووووووام الموووووووادة )
 شووووهادةي فوووو الم وووودد والتوووواريخ نجووووازلإل الم ووووددة الموووودة بووووي  يموووور يوووووم كوووو  عوووو  و لووووك الع ووووا   مل ووووقي فووووعليوووو   المنصووووو 

  األقصوووووووو ال وووووووود تتجوووووووواوز ال أ  يجوووووووو   ”المووووووووادة“ هوووووووو   بموجوووووووو  المسووووووووت قة التعويضووووووووا  مجموووووووووع أ  اإل  شووووووووغا األ متسوووووووول  
 .الع ا  مل قي ف علي  منصو  هو كما  وجد  إ ) الت خير لتعويضا 

إنهووووا  العقوووود   الووووة عووودا فيمووووا خفوووواق اإل هوووو ا نسيووور دفعوووو  المقوووواو  علوووو  يت قوووق مووووا كوووو ي هوووو هووو   التوووو خير تعويضووووا  تعتبووور
 أو لتزاماتوووووووو ا أو واجباتوووووووو  موووووووو ي أ موووووووو  أو  شووووووووغا األ إنجوووووووواز قبوووووووو   15/2موووووووو  قبوووووووو  صووووووووا   العموووووووو  بموجوووووووو  المووووووووادة )

 .العقد بموج  يت ملهاي التخرى األ مسؤوليات 
 تعليق العمل )اليقاف المؤقت(: -(8/8)

. كلهوووووا فيهوووووا أو شوووووغا األ مووووو  جوووووز ي أي فووووو العمووووو  تعليوووووقل المقووووواو إلووووو   تعليماتووووو  يصووووودر أ  - وقووووو ي أي فووووو - للمهنووووود 
 أو اسوووووتردا ي أ ضووووود منهووووا الجوووووز   لوووووك أو شووووغا األ علووووو  وي ووووواف  ويخووووز  ي ي مووووو أ   تعليوووووقال هوووو ا خووووو   المقووووواو  علوووو و 

 .ضرر أو خسارة
لووووو  و  -  ا فووووو.  إشوووووعار ي فووووو تعليوووووقال أسوووووبا   يبوووووي   أ  أيضوووووا   وللمهنووووود  مسوووووؤولية  مووووو  تعليوووووقال فيووووو  يكوووووو  ي الووووو  - ىالمووووودا 

 .ت بق ال  8/11   8/10   8/9المقاو   ف   أ كام المواد التالية )
 تعليق العمل:تبعات  -(8/9)

عموووو   بالموووووادة  العموووو  تعليوووووقب المهنوووود تعليمووووا  ل  امتثالووووو بسووووب  مووووا كلفوووووة أو/و نجووووازاإل موووودةي فووووو توووو خرا   المقوووواو  تكبوووود إ ا
يسوووووووت ق  المقووووووواو  عمووووووو     موووووووا لتقووووووودير بووووووو لك  المهنووووووود إلووووووو   ا  إشوووووووعار  يقووووووودم أ  فللمقووووووواو  العمووووووو   اسوووووووتئنا  أو/و   8/8)

 :بخصو   20/1ب  كام المادة )
 بموجوووووو  و لووووووك يتوووووو خر  سووووووو  أو توووووو خر قوووووود نجووووووازاإل كووووووا   اإ التوووووو خير  هوووووو ا بسووووووب  نجووووووازاإل موووووودةي فوووووو تمديوووووودي أ -أ

    و8/4) المادة
 .الم ددة في العقدناتجة ع   لك مع نسبة الرب  كلفة ي أ - 

 تقديراتووووو  عووووودادإ  أوعليهوووووا  تفووووواق  ل 3/5) الموووووادة أ كوووووام بموجووووو  فيووووو  النسوووووريتعوووووي   عليووووو    شوووووعارلإل المهنووووود  متسووووول   وبعووووود
 .األمور ه   بش  
 موووووا  صووووو  ب قيامووووو  بسوووووب  تكبووووودهاي التووووو الكلفوووووة اسوووووترداد أو نجوووووازاإل مووووودةي فووووو تمديووووودي أ للمقووووواو  يسوووووت ق ال ب نووووو  علموووووا  
 أو التخووووووزي  أو ال مايووووووةي فوووووو قبلوووووو  موووووو  خفوووووواقإي أ عوووووو  أو مصوووووونعيت   أو مووووووواد  أو تصوووووواميم ي فوووووو عيوووووو  عوووووو  نووووووات  هووووووو

  .8/8) المادة   كامب عم    شغا األ عل  الم افسة
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 :الدفع مقابل التجهيزات والمواد في حالة تعليق العمل -(8/10)
 بعووووود توريووووودها يوووووتم لووووومي والتووووو  العموووو  تعليوووووق بتووووواريخي هووووو كموووووا) الموووووواد أو/و التجهيووووزا  قيموووووة لووووو  تووووودفع أ  للمقووووواو  يسووووت ق
 :إ ا الموقع إل  
 و  يوما    30) تتجاوز لمدة  تعليق تم قد المواد أو/و التجهيزا  توريد أو التجهيزا  ي ف العم  كا  -أ
تعليمووووووووا  لل وفقووووووووا   العمووووووو  لصووووووووا   ملكووووووووا   صوووووووب  أ المووووووووواد أو/و التجهيوووووووزا  تلووووووووك  أ علوووووووو  شوووووووارةباإل المقوووووووواو  قوووووووام - 

 .المهند  ع  الصادرة
ل -(8/11)  :المدة التعليق المطو 

 أ  المهنوووووود  موووووو  ي لوووووو  أ  للمقوووووواو  جوووووواز  يومووووووا    90) تتجوووووواوز لموووووودة  8/8إ ا اسووووووتمر تعليووووووق العموووووو  بموجوووووو  المووووووادة )
التاليوووووة  يوموووووا    30) والووووو خووووو   العمووووو  ب سوووووتئنا  للمقووووواو  بالتصوووووري  المهنووووود  يقوووووم لوووووم  ا فووووو. العمووووو  ب سوووووتئنا  لووووو  يصووووور 
 أ كوووووووام بموجووووووو  لغوووووووا إ وك نووووووو  تعليوووووووقال  لوووووووك موووووووع يتعامووووووو  أ  المهنووووووود   إشوووووووعار بعووووووود للمقووووووواو   جووووووواز ال لووووووو   لتووووووواريخ

 جوووووواز بمجملهوووووا  شوووووغا األ علووووو  يوووووؤثر تعليوووووقال كوووووا   اإ أموووووا. شوووووغا األ مووووو  المتووووو ثر الجوووووز  لووووو لك ”عشووووور الثالوووووث الفصووووو “
  .16/2) المادة   كامب عم    قبل  م  العقد ب نها  إشعار رسا إ للمقاو 

 استئناف العمل: -(8/12)
 أ  مجتمعووووووووي   والمهنووووووود  المقووووووواو  يتعوووووووي   علوووووووو  ف نووووووو  العموووووووو   باسوووووووتئنا  المهنووووووود  موووووووو    إ أوتعليموووووووا   صووووووودر   اإ

 اسوووووتردادي أ  صووووو  ب يقووووووم أ  المقووووواو  علووووو و   تعليقبوووووال تووووو ثر ي التووووو والموووووواد والتجهيوووووزا  شوووووغا األ عووووو  بالكشوووووف يقوموووووا
 .تلك تعليقال فترة خ   بها ل ق  قد تكو   خسارة أو عي  أو
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 التاسع الفصل
 نجازال  عند االختبارات

 
 إلتزامات المقاول: -(9/1)

 تقوووووديم بعووووود  و لوووووك   7/4والموووووادة )” الفصووووو “ بقوووووا  أل كوووووام هووووو ا ” االختبوووووارا  عنووووود اإلنجووووواز“يتعوووووي   علووووو  المقووووواو  إجووووورا  
 د . -4/1) الفقرة بموج  من  الم لوبة الوثائق

 المقوووووواو  فيوووووو  يكوووووو  ي الوووووو  الموعوووووود مووووو  يومووووووا    20) عووووو  مدتوووووو  تقوووووو  ال شوووووعار ب المهنوووووود  يعلووووووم أ  المقووووواو  يتعوووووي   علوووووو 
 خووووو   االختبوووووارا  هووووو   إجووووورا  يوووووتم  لوووووك  خووووو   علووووو  يتفوووووق لوووووم وموووووا. نجوووووازاإل عنووووود االختبوووووارا  مووووو ي أ جووووورا إل مسوووووتعدا  

 .بت ديدها المهند  يقومي الت ياماأل أو اليومي ف الموعد  ه ا بعد يوما    15)
 صووووووا   اسووووووتخدام ثووووووارآل تفوووووواو  هووووووام  اعتبووووووار المهنوووووود  يتعووووووي   علوووووو   ”نجووووووازاإل عنوووووود االختبووووووارا “ نتووووووائ  تقيوووووويم عنوووووود

 اجتوووووواز قوووووود أنوووووو  منهووووووا  قسوووووومي أ أو  شووووووغا األ تعتبوووووور وعنوووووودما. ى األخوووووور  خواصووووووها أو شووووووغا األ دا أ علوووووو  شووووووغا لأل العموووووو 
 .المهند إل   االختبارا  تلك بنتائ  مصدق تقرير بتقديم المقاو  يقوم  ”نجازاإل عند االختبارا “ مر لة

 االختبارات المتأخرة: -(9/2) 
مووووو  المووووووادة  الخامسوووووة الفقووووورة أ كوووووام ت بيووووووق يوووووتم مبووووورر  بووووودو   نجوووووازاإل عنوووووود االختبوووووارا  بتووووو خير العمووووو  صوووووا   قوووووام إ ا
 .االختبارا  إجرا ي ف التدخ  بخصو   10/3أو المادة )/  و7/4)

إلووووو   ا  إشوووووعار  يرسووووو  أ  للمهنووووود  جووووواز مبووووورر  بووووودو   المقووووواو  قبووووو  مووووو  ”نجوووووازاإل عنووووود االختبوووووارا “ إجووووورا  تووووو خير توووووم وا  ا
 يتعوووووي   علووووو و   شوووووعاراإل اسوووووت م تووووواريخ بعووووود مووووو  يوموووووا    20) خووووو   االختبوووووارا  جووووورا إل يعووووود أ  فيووووو  منووووو  ي لووووو  المقووووواو 
 المهنوووووود  إشووووووعار شووووووري ة المقوووووواو  ي ووووووددهاي التوووووو األيووووووام أو اليووووووومي فوووووو الفتوووووورة تلووووووك خوووووو   االختبووووووارا ي يجوووووور  أ  المقوووووواو 
 .ب لك

 العموووووو  صوووووا   ألفوووووراد جووووواز  يوموووووا    20و )الووووو تووووورةف خووووو   ”نجوووووازاإل عنووووود االختبوووووارا “ إجووووورا ي فووووو المقووووواو  خفوووووقأ  اإ مووووواأ
 ب ضوووووور جراؤهووووواإ توووووم قووووود وك نهوووووا االختبوووووارا  تلوووووك وتعتبووووور المقووووواو   ونفقوووووة مسوووووؤولية علووووو  االختبوووووارا   جرا بووووو يقومووووووا أ 

 .ص ي ة أنها عل  نتائجها وتقب  المقاو 
 إعادة االختبار: -(9/3)

  7/5) المووووووووادة أ كووووووووام ت بيوووووووق فيووووووووتم  ”نجووووووووازاإل عنووووووود االختبووووووووارا “ اجتيوووووووازي فوووووووو منهووووووووا قسووووووومي أ أو شووووووووغا األ اخفقووووووو  إ ا
 ع قووووووة ي   شووووووغا األ موووووو  جووووووز ي أل نتيجتووووو  خفقوووووو أ مووووووا اختبووووووار عووووووادةإ  ي لووووو  أ  للمقوووووواو  أو للمهنوووووود  ويجوووووووز. اعليهووووو
 .والسرو  الشروط نف  ت   االختبارا  تعاد أ  عل 

 الخفاق في اجتياز االختبارات عند النجاز: -(9/4)
   9/3) المووووووادة بموجوووووو  عادتهوووووواإ  بعوووووود ”نجووووووازاإل عنوووووود االختبووووووارا “ اجتيووووووازي فوووووو منهووووووا  قسوووووومي أ أو  شووووووغا األ خفقوووووو أ إ ا
 :تاليةال ا جرا اإل م ي أ تخا  ب  مخو   المهند  ف  
    أو9/3) المادة بموج أخرى  مرة نجازاإل عند االختبارا  عادةإ  بتكرار ي مر أ  -أ
 أو شووووووغا األ مووووو  الكاملووووووة االسوووووتفادة مووووو ي جوووووووهر  بشوووووك  العموووووو  صوووووا   فقووووودا ي إلوووووو  يوووووؤد خفوووووواقاإل هووووو ا كوووووا   اإ - 

 ي ووووووق ال الووووووة هوووووو  ي وفوووووو   ال ووووووا  واقووووووع  سوووووو ) منهووووووا قسوووووومي أ أو شووووووغا األ يوووووورفض أ  فللمهنوووووود  منهووووووا  قسوووووومي أ
 أوج    -11/4أ كام الفقرة )  ضم عليها  المنصو  التعويضا  نف  عل  ال صو  العم  لصا  

 . لك من  العم  صا    ل   اإ  شغا لأل متسل   شهادة المهند  يصدر أ  -ج
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 ويوووووتم للعقوووود  وفقووووا  خووووورى األ لتزاماتوووو إ جميووووع أدا ي فووووو يسووووتمر أ  المقوووواو  يتعووووي   علووووو  أعوووو     ج) الفقووووورة ت بيووووق  الووووةي فوووو
 لهووووووو ا نتيجوووووووة العمووووووو  لصوووووووا   بالنسوووووووبة المت ققوووووووة القيموووووووة نقصوووووووا  لتغ يوووووووة مناسوووووووبا   يكوووووووو   بمبلووووووو  العقووووووود قيموووووووة تخفووووووويض

 فوووووو     ا تسوووووواب   ريقووووووة  وووووودد  أو) العقوووووودي فوووووو م ووووووددا   خفوووووواقاإل بهوووووو ا المتعلووووووق التخفوووووويض هوووووو ا يكوووووو  لووووووم ومووووووا. خفوووووواقاإل
 :تي تاليال ال ريقتي ي ب  د التخفيض تقييم ي ل  أ  العم  لصا  

 إصوووووودار قبوووووو  مقابلووووو  ويوووووودفع  فقووووو  خفوووووواقاإل هووووو ا عوووووو  كاموووووو  كتعوووووويض) ال وووووورفي  بوووووي  فيموووووواعليووووو   تفوووووواقاال يوووووتم أ  -1
 أو  شغا األ متسل   شهادة

  .3/5  و )2/5) المادتي  أ كام بموج  مقابل  والدفع ت ديد  يتم  أ -2
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 العاشر الفصل
 العمل صاحب قبل من شغالاأل متسل  

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

عندما يتم إنجاز األشغا  بكاملها أو أي قسم منها  في الوق  الم دد في مل ق الع ا     وب يث يمك  استعمالها للغاية التي  -أ
وا  المقاو  قد قدم بة بموج  العقد   الم لو االنجازأنشئ  م  اجلها بشك  مناس    ويتبي  أنها قد اجتاز   االختبارا  عند 

رسا  نسخة م  إشعار  إل  صا   العم    للمهند  مخ  ا  المنش  كماتم تنفي      فيجوز للمقاو  أ  يشعر المهند  ب لك ) وا 
بالعيو  ويعتبر عل  أ  يرفق به ا اإلشعار تعهدا  من  ب نجاز أية إص  ا  أو أعما  متبقية بالسرعة ال زمة خ   فترة اإلشعار 

 ه ا اإلشعار المشار إلي  والتعهد الخ ي المرفق ب   لبا  مقدما  إل  المهند  إلصدار شهادة تسلم األشغا  .
  يوما  م  تاريخ تسلم   ل  المقاو  بالكشف عل  األشغا    ويقدم تقريرا  بنتيجة كشف  إل  صا   15يقوم المهند  خ   ) - 

رسا  نسخة عن  إل  المقاو     ف ما أ  يشهد ب   األشغا  قد أنجز  وأنها في وضع قاب  للتسلم   أو أ  العم  خ   ه   المدة ) وا  
يصدر تعليما  خ ية إل  المقاو  يبي  فيها األمور التي يترت  عل  المقاو  استكمالها قب  إجرا  عملية التسلم   وي دد للمقاو  

 لمتبقية وتنفي  االص  ا  بشك  مقبو  لدى المهند  .الفترة الزمنية ال زمة الستكما  األعما  ا
  يوما  اآلنفة ال كر دو  أ  يقدم المهند  تقريرا  بنتيجة كشف  إل  صا   العم  يقوم صا   العم  15) وفي  ا  انقضا  مدة )

باستكما  األعما  تمهيدا  إلجرا   بالت قق م  الواقع بال ريقة التي يراها مناسبة  وتشكي  لجنة تسلم األشغا  أو ال ل  م  المقاو 
 عملية التسلم وت ديد تاريخ التسلم  .

  يوما  م  تسلم  تقرير المهند  )ال ي يشهد في  ب   األشغا  قد تم إنجازها وأنها في وضع قاب  15يقوم صا   العم  خ   )-ج
وب يث يكو  المهند  أ د أعضائها  ويبل  )  –ة وعل  أ  ال يتجاوز عدد أعضائها ع  سبع  للتسلم  بتشكي  لجنة تسلم األشغا  

المقاو  بالموعد الم دد لمعاينة األشغا   وفي أثنا   لك يقوم المهند  مع المقاو  ب عداد ما يلزم م  كشو  وبيانا  وجداو  
 ومخ  ا  الزمة لتسهي  مهمة اللجنة .

  يوما  الم ددة في الفقرة )ج  فعندها يج  20الو ) األشغا  خ   فترة تسلمفي  ا  تخلف صا   العم  ع  تشكي  لجنة -د
جميع األعما     مع التزام المقاو  التام باستكما 10/1 س  ال اال  الواردة في الفقرة) / اعتبار المشروع ان  قد تم تسلم 

 الناقصة ومعالجة العيو  وفقا لشروط العقد.
را  المعاينة ب ضور المقاو  أو م  يفوض    وم  ثم تقوم ب عداد م ضر   أيام م  تاريخ تشكيلها ب ج10تقوم اللجنة خ   ) -هو

تسلم األشغا    ويوقع علي  أعضا  اللجنة والمقاو  أو وكيل  المفوض   وتسلم نسخ من  إل  ك  م  صا   العم  والمقاو  
  يوما  م  تاريخ انتها  المدة الم ددة 30)والمهند    وفي  الة تخلف اللجنة ع  إجرا  المعاينة وا عداد التقرير خ   مدة أقصاها 

 آنفا    عندئ  يعتبر في ه   ال الة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهند  المشار إلي  في الفقرة )   أع   .  
ويقدم  ضرالم   أيام م  تاريخ توقيع 10ي ق للمقاو  إبدا  م  سات  أو اعتراض  عل  تقرير اللجنة   عل  أ  يتم  لك خ   ) -و

 اعتراض  خ يا  إل  المهند  ال ي يتعي  علي  دراسة األمر وتقديم تنسيب  إل  صا   العم  بش ن .
  أيام م  توقيع الم ضر المتضم  تسلم األشغا  أ  يصدر شهادة تسلم األشغا  / م ددا  فيها 10يتعي  عل  المهند  خ   ) -ز

ا التاريخ هو تاريخ بد  فترة اإلشعار ب ص   العيو    كما يتعي  عل  المهند  أ  األشغا  بموج  العقد   ويعتبر ه  انجازتاريخ 
يرفق بالشهادة كشفا  باألعما  المتبقية واإلص  ا  الم لوبة م  المقاو  والتي يتعي  عل  المقاو  أ  ينف ها خ   مدة م ددة م  

 العيو .   باص   بد  فترة اإلشعار
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 أجزاء من األشغال:تسل م  -(10/2) 
 .الدائمة شغا األ م     جز ي أل متسل   شهادة يصدر أ  - منفردا   العم  صا   تقدير عل  بنا    - للمهند  يجوز
ي فوووووعليووووو   منصوووووو  مؤقووووو   جرا كووووو االسوووووتعما  بخووووو  ) شوووووغا األ مووووو  جوووووز ي أ يسوووووتخدم أ  العمووووو  لصوووووا   يجووووووز ال

 لووووو لك شوووووغا األ متسووووول   شوووووهادة  صووووودارب المهنووووود  يقووووووم أ   وووووي إلووووو   أو  اإ الإ  بشووووو ن  ال ووووورفي  بوووووي  تفووووواقاال توووووم أو العقووووود
 :ف ن  م التسل   شهادة إصدار قب  جز ي أ باستخدام العم  صا   قام  اإ أما. الجز 
 و استعمال   بد  تاريخ م  م تسل   تم قد وك ن  استخدام  تمي ال  الجز   لك اعتبار يج  -أ
 مسوووووووؤولية وتتوقوووووووف التووووووواريخ   لوووووووك مووووووو  العمووووووو  صوووووووا  إلووووووو   شوووووووغا األ مووووووو  الجوووووووز  بووووووو لك العنايوووووووة مسوووووووؤولية تنتقوووووو  - 

 و ب   العناية ع  المقاو 
 . لك من  المقاو   ل   اإ الجز   ل لك متسل   شهادة يصدر أ  المهند  يتعي   عل  -ج
 للمقوووووواو  فرصووووووة أقوووووور  تا ووووووةإ يجووووو  ف نوووووو   شووووووغا األ موووووو  موووووا لجووووووز  شووووووغا األ متسوووووول   شوووووهادة  صوووووودارب المهنوووووود  قيووووووام بعووووود

 تلووووووك  جرا بوووووو يقوووووووم أ  المقوووووواو  علوووووو و  ”نجوووووازاإل عنوووووود اختبووووووارا “ موووووو ي تبقوووووو مووووووا جووووورا إل خ وووووووا  موووووو  يلووووووزم مووووووا ليسوووووتكم 
 .الجز   لك تخ ي الت ”العيو   ص  ب شعاراإل فترة“ انقضا  وقب   عمليا   ممكنة فرصة سرعأي ف االختبارا 

  لووووووك كووووووا   اإ الإ- اسوووووتخدام   أو/و شووووووغا األ موووووو  جوووووز  مبتسوووووول   العموووووو  صوووووا   لقيووووووام نتيجووووووة موووووا كلفووووووة المقوووووواو  تكبووووود إ ا
 :المقاو  يتعي   عل  ن  ف -علي  المقاو  موافقة تم  أو العقدي فعلي   منصوصا  

 و المهند  إل   ا  إشعار  يرس  أ   1)
   20/1  مووووووع مراعووووواة أ كوووووام المووووووادة )التوووووي تكبوووووودها  بسوووووب   لوووووك  يكوووووو  مووووو   ووووووق المقووووواو  ال صوووووو  علوووووو  الكلفوووووة  2)

 .العقد قيمةإل   ضافتهماوا     الم ددة في العقد رب ال نسبةإليها  مضافا  
 الكلفووووة تلووووك علوووو  تفوووواقباال  3/5يتعووووي   علوووو  المهنوووود   بعوووود تسوووول م  لمثوووو  هوووو ا اإلشووووعار  أ  يقوووووم عموووو   ب  كووووام المووووادة )

 .هما ديدت أو والرب 
 .تخفيضوووووها يجوووو  شووووغا األ مووووو ي تبقوووو عمووووا التووووو خير تعويضووووا  فوووو   شووووغا  األ مووووو  مووووا لجووووز  متسووووول   شووووهادة إصوووودار تووووم  اإ

 يووووووتم منوووووو   مووووووا جووووووز  متسوووووول   تووووووم  اإ  وجوووووود  )إ شووووووغا األ موووووو  مووووووا قسووووووم موووووو   تبقوووووو لمووووووا التوووووو خير تعويضووووووا  فوووووو   وبالمثوووووو  
 قيموووووة مووووو  م تسووووول   تووووومي الووووو  للجوووووز  لموووووا بالتناسووووو  ا تسووووواب  فيوووووتم التووووو خير تعويضوووووا ي فووووو التخفووووويض أموووووا. يضوووووا  أ تخفيضوووووها
 . ال ا  واقع  س ) شغا األ م  القسم أو شغا لأل الكلية القيمةإل   منسوبة

 بهووووووو   المتعلقوووووووة ا ت ديووووووودال يعووووووود أ  أوعليهوووووووا  تفووووووواقباال يقووووووووم أ    3/5ويتعووووووي   علووووووو  المهنووووووود  عمووووووو   ب  كوووووووام الموووووووادة )
  7/8المووووووادة ) بموجوووووو  التوووووو خير لتعويضووووووا ي اليوووووووم المقوووووودار علوووووو  الإ ت بووووووق ال الفقوووووورة هوووووو   أ كووووووام بوووووو   علمووووووا  . النسوووووو 

 .لها  قصألا ال د   قيمة عل  تؤثر وال
 التدخل في إجراء االختبارات عند النجاز: -(10/3)

 صوووووووا   يعتبووووووور سوووووووب ي أل -يوموووووووا    15) تتجووووووواوز لفتووووووورة -”نجوووووووازاإل عنووووووود االختبوووووووارا “ إجووووووورا  المقووووووواو  علووووووو  رتعووووووو     اإ
 مووووو  مهاتسووووول   توووووم قووووود أنووووو   ال وووووا  واقوووووع  سووووو ) منهوووووا قسووووومي أ أو شوووووغا األ تلوووووك اعتبوووووار يجووووو  ف نووووو  عنووووو   مسوووووؤوال   العمووووو 
 .نجازاإل عند االختبارا  اجرا  في  ممكنا   كا ي ال  التاريخي ف العم  صا   قب 
  جرا بووووووو يقووووووووم أ  المقووووووواو  يتعوووووووي   علوووووو  ولكنووووووو  لووووووو لك  وفقووووووا   شوووووووغا لأل متسووووووول   شوووووووهادة يصوووووودر أ  المهنووووووود  يتعووووووي   علووووووو و 

 علووووووو و . ”العيوووووووو   صووووووو  ب شوووووووعاراإل فتووووووورة“ انقضوووووووا  قبووووووو  عمليوووووووا   ممكنوووووووة فرصوووووووة أقووووووور ي فووووووو نجوووووووازاإل عنووووووود االختبوووووووارا 
 الع قووووووة  ا  الشووووووروط بموجوووووو  نجووووووازاإل عنوووووود االختبووووووارا  إجوووووورا  يتضووووووم  يومووووووا    15) بمهلووووووة ا  إشووووووعار  يرسوووووو  أ  المهنوووووود 

 .العقدي ف
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  نجوووووازاإل عنووووود االختبوووووارا  إجووووورا ي فووووو التووووو خر هووووو ا لمثووووو  نتيجوووووة موووووا كلفوووووة أو/و نجوووووازاإل مووووودةي فووووو تووووو خرا   المقووووواو  دتكب ووووو  اإ
 :بخصو   20/1) المادة أ كام مراعاة مع بش نها است قاقات  لتقدير المهند إل   ا  إشعار  يرس  أ  فللمقاو 

 و لوووووووك يتوووووو خر  سوووووووو  أو توووووو خر قوووووود نجوووووووازاإل كووووووا   اإ التوووووو خر  هووووووو ا عوووووو  نوووووووت  ممووووووا نجووووووازاإل مووووووودةي فوووووو تمديوووووودي أ -أ
    و8/4) المادة بموج 

 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم  دة في العقد كلفةي أ - 
 ا الت ديوووووود عووووودادإ  أوعليهووووووا  تفووووواقباال  3/5أ  يقوووووووم إعمووووواال  للمووووووادة ) -بعوووووود تسووووولم  إلشووووووعار المقووووواو   -وعلووووو  المهنووووود  

 .موراأل ه  ل
 األسطح التي تتطلب إعادتها إلى وضعها السابق: -(10/4)

  شووووغا األ موووو  مووووا جووووز  أو قسوووومي أل مالتسوووول   شووووهادة   فوووو  شووووغا األ تسوووولم شووووهادةي فوووو لوووو لك خ فووووا  عليوووو   نوووو  مووووا باسووووتثنا 
 .السابق وضعها إل  عادتهاإ  تت ل  التي س  األ أو لألرض عم ي أ إنجاز عل  تصديقا   اعتبارها يمك  ال
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 عشري الحاد الفصل
 العيوب عن المسؤولية

 
صالح العيوب: -(11/1)  إنجاز األعمال المتبقية وا 

 عووووو  يووووونجم قوووود موووووا باسوووووتثنا ) العقوووود يت لبهووووواي التووووو ال الووووةي فووووو منهوووووا  قسوووومي وأ المقووووواو   ووثوووووائق شووووغا األ تكوووووو   أ  لغايووووة
 بعووووووودها أو بهوووووووا  المتعلقوووووووة العيوووووووو   صووووووو  ب شوووووووعاراإل فتووووووورة انقضوووووووا  بتووووووواريخ  المتوقوووووووع واالسوووووووته كي العووووووواد االسوووووووتعما 

 :المقاو  يتعي   عل  ف ن   عمليا   ممكنة فترة ب قصر مباشرة
تعليموووووا  ل وفقوووووا   معقولوووووة مووووودة خووووو    شوووووغا األ متسووووول   شوووووهادةي فووووو الم ووووودد التووووواريخ مووووو  اعتبوووووارا   متبوووووق   عمووووو ي أ إنجووووواز -أ

 و المهند  
 ينوووووووو  مووووووو  أو) العمووووووو  صوووووووا  تعليموووووووا  ل وفقوووووووا   الضووووووورر أو العيوووووووو  صووووووو  إل الم لوبوووووووة األعموووووووا  جميوووووووع تنفيووووووو  - 

  سووووو ) منهوووووا قسووووومي أي فووووو أو شوووووغا األ تلوووووكي فووووو العيوووووو   صووووو  ب شوووووعاراإل فتووووورة انقضوووووا  قبووووو  أو بتووووواريخ   عنووووو 
 . ال ا  واقع

 ا  إشوووووعار  للمقووووواو  يرسووووو   أ  عنووووو  ينوووووو  موووو  أو) العمووووو  صوووووا   يتعوووووي   علووووو  نوووو  ف ضووووورر   ووووودث أو عيووووو  سهووووور مووووا  اا  و 
 .بها

 كلفة إصالح العيوب: -(11/2)
  اإ الخاصوووووووة  ونفقتووووووو  مسوووووووؤوليت  علووووووو     -11/1يت مووووووو  المقووووووواو  كلفوووووووة جميوووووووع األعموووووووا  المشوووووووار إليهوووووووا فوووووووي الفقووووووورة )

ل  و  كان   إل : األعما  ه   في  ى تعز ي ال  ىالمدا 
 مخالفة لشروط العقد  أو تنفي  اشغا تقديم تجهيزا  أو مواد أو  -أ
 أو عن   مسؤوال   المقاو  يعتبر تصميمي أ - 
 .آخر لتزاماي ب  التقيدي ف المقاو  جان  م  خفاقإي أ -ج
لوووو  و  كانوووو   اإ أمووووا  المقوووواو  بوووو غإ يجوووو  ف نوووو  جزئيووووا   وأ كليووووا   خوووور آ سووووب ي أإلوووو   عمووووا األ هوووو   فيوووو  ى تعووووز ي الوووو  ىالموووودا 

  13/3ال الوووووة يوووووتم ت بيوووووق أ كوووووام الموووووادة ) هووووو   مثووووو ي وفووووو  تووووووا    دو     عنووووو  نيابوووووة أو) العمووووو  صوووووا   قبووووو  مووووو  بووووو لك
 .التغييرا   جرا ب المتعلقة

 تمديد فترة الشعار بإصالح العيوب: -(11/3)
الموووووووادة  بموجووووووو  منهوووووووا  قسوووووومي أ أو شوووووووغا األي فووووووو العيوووووووو   صوووووو  ب شوووووووعاراإل فتووووووورة تمديووووووودي فوووووو ال وووووووق العمووووووو  لصووووووا  

لوووووو  و  إ ا   2/5)   سوووووو ) التجهيووووووزا  موووووو ي رئيسوووووو بنوووووودي أ أو منهووووووا  قسوووووومي أ أو شووووووغا األ هوووووو   فيوووووو  تكووووووو  ي الوووووو  ال وووووود  ا 
 أنووووو  اإل ضووووورر  أو عيووووو  وجوووووود  ببسووووو و لوووووك منهوووووا  المقصوووووود غوووووراضلأل اسوووووتعمالها يمكووووو  ال  تسووووولم  عنووووود ال وووووا  واقوووووع
 .سنتي  م  ألكثر الفترة تلك تمديد يجوز ال

إجوووووورا ا  المقوووووواو   علوووووو  بنووووووا  أو  8/8أو المووووووواد أو تركيبهووووووا بموجوووووو  أ كووووووام المووووووادة )/إ ا تووووووم تعليووووووق توريوووووود التجهيووووووزا  و
 أو عيوووووووو  أيوووووووة علووووووو  تن بوووووووق ال ”الفصووووووو “ هووووووو ا أ كوووووووام وفوووووووق المقووووووواو  لتزاموووووووا إ فووووووو     16/1بموجووووووو  أ كوووووووام الموووووووادة )

 لتلوووووك العيووووو   صوووو  ب شووووعاراإل فتوووورة بوووو ي تنقضوووو سووووو  كانوووو ي الوووو  الموعوووود موووو  سوووونتي  موووورور بعوووود ي صوووو  قوووود ضوووورر
 . لك ي ص  لم لو المواد  أو/و التجهيزا 
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 خفاق في إصالح العيوب:ال -(11/4)

 أ   عنووووو  ينوووووو  مووووو  أو) العمووووو  لصوووووا   جووووواز معقولوووووة  فتووووورة خووووو   ضووووورر أو عيووووو ي أ إصووووو  ي فووووو المقووووواو  خفووووقأ  اإ
 .انقضائ  قب  ضراراأل أو العيو  تلك ص  إل آخر موعدا   في  ي دد المقاو إل   معقو  بشك  ا  إشعار  يرس 
اإلصووووو    يوووووتم أ   لوووووك علووووو  وترتووووو   إليووووو  المشوووووار الموعووووود هووووو اي فووووو الضووووورر أو العيووووو  إصووووو  ي فووووو المقووووواو  خفوووووقأ وا  ا

  سووووووووو )التاليوووووووووة  ا جوووووووورا اإل مووووووووو ي أ تخووووووووا إ العمووووووووو  لصووووووووا   جووووووووواز   11/2علوووووووو   سوووووووووا  المقوووووووواو  إعمووووووووواال  للمووووووووادة )
 : اختيار 

 يت موووووووو  أ  دو   ولكوووووووو  المقوووووووواو    سووووووووا  علوووووووو و  معقولووووووووة ب ريقووووووووة   أخوووووووورى بواسوووووووو ة أو بنفسوووووووو  العموووووووو  بتنفيوووووووو  يقوووووووووم أ  -أ
 -  2/5إعمووووواال  للموووووادة ) -المقووووواو   علووووو ي ينبغووووو ال الوووووة هووووو   مثووووو ي وفووووو. المنفووووو  العمووووو  هووووو ا عووووو  مسوووووؤولية يوووووةأ المقووووواو 

 أو الضرر  أو العي  ص  إل تكاليف م  معقولة بصورة تكبد  ما العم  صا  إل   يدفع أ 
العقوووووود مقابلهووووووا بموجوووووو   قيمووووووة لتخفوووووويض المعقولووووووة اتوووووو  ديدت يعوووووود أ  أو اتفوووووواقإلوووووو   يتوصوووووو  أ  المهنوووووود إلوووووو   ي لوووووو  أ  - 

 أو   3/5المادة )
 أو شوووووغا األ مووووو  الكاملوووووة االسوووووتفادة مووووو  جوهريوووووة  بصوووووورة العمووووو  صوووووا    رموووووا ي إلووووو  يوووووؤد الضووووورر أو العيووووو  كوووووا  إ ا -ج

 يمكوووووووو  ال مموووووووا منهووووووواي الرئيسووووووو الجوووووووز  لوووووووو لك بالنسوووووووبة إنهوووووووا   أو بكاملووووووو   العقووووووودي ينهوووووووو أ  فلووووووو  منهوووووووا ي رئيسووووووو جوووووووز ي أ
 مووووو   لوووووك غيووووور أو العقووووود بموجووووو  لووووو  تترتووووو أخووووورى   قووووووق  ب يوووووة ج وووووا اإل وبووووودو  . منووووو  المقصوووووود غوووووراضلأل اسوووووتخدام 

 علووووو  أو شوووووغا األ عووووو  المقووووواو إلووووو   دفعهوووووا تووووومي التووووو المبوووووال  جميوووووع اسوووووتردادي فووووو ال وووووق العمووووو  صوووووا  ل فووووو   سوووووبا  األ
 التجهيوووووووزا  عووووووادةا  و  الموقووووووع خووووووو  ا  و  التفكيووووووك ونفقووووووا  التمويوووووو  نفقوووووووا إليهووووووا  مضووووووافا     ال ووووووا  واقوووووووع  سوووووو ) الجووووووز   لووووووك
 .والمواد

 إزالة األشغال المعيبة: -(11/5)
 علووووو  ال صوووووو  بعووووود - للمقووووواو  يجووووووز ف نووووو  عاجلوووووة  بصوووووورة وقوووووعمالي فووووو  إصووووو   يمكووووو  ال الضووووورر أو العيووووو  كوووووا   اإ

 تالفوووووة  أو معيبوووووة تكوووووو   قووووود التجهيوووووزا  مووووو  أجوووووزا  أيوووووة إصووووو   لغووووورض الموقوووووع مووووو  ينقووووو  أ  - العمووووو  صوووووا   موافقوووووة
 االسووووووتبدا  قيمووووووة كاموووووو  يعوووووواد  بمووووووا األدا  ضووووووما  قيمووووووة يزيوووووود أ  المقوووووواو  تكليووووووف تت لوووووو  قوووووود الموافقووووووة هوووووو   مثوووووو  أ  الإ

 .بش نها مناسبا   آخر ا  ضمان يقدم أ  أو المنقولة  التجهيزا  لتلك
 االختبارات الالحقة: -(11/6)

 إجووووورا  عوووووادةإ  ي لووووو  أ  للمهنووووود  يجووووووز ف نووووو   شوووووغا األ أدا  علووووو  تووووو ثير ضووووورر أو عيووووو ي أ إصووووو   عموووووا أل كوووووا  إ ا
 إصووووووو   تموووووووامإ تووووووواريخ مووووووو  يوموووووووا    30) خووووووو   ال لووووووو   لوووووووك يوووووووتم أ  علووووووو  العقووووووود ي فووووووو الموصووووووووفة االختبوووووووارا  موووووو ي أ

 .الضرر أو العي 
 جرائهووووووواإ كلفوووووووة أ  الإ السوووووووابقة  االختبوووووووارا  بموجبهوووووووا أجريووووووو ي التووووووو الشوووووووروط نفووووووو  ضوووووووم  االختبوووووووارا  هووووووو   إجووووووورا  يوووووووتم

 يخووووو  فيموووووا  11/2) الموووووادة بموجووووو  ت ديووووود  يوووووتم  سوووووبما الضووووورر أو العيووووو  عووووو  مسوووووؤوال   يعتبوووووري الووووو  ال ووووور  يت ملهوووووا
 .ص  اإل عما أ  كلفة

 الدخول إلى الموقع:حق  -(11/7)
 معقولوووووة بصوووووورة موووووراأل يت لووووو  كموووووا الموقوووووعإلووووو   الووووودخو  فوووووي ال وووووق للمقووووواو  يكوووووو   دا  األ شوووووهادة إصووووودار يوووووتم أ إلووووو  
 المعقولووووووووة منيووووووووةاأل االعتبوووووووارا  مووووووووع يتعوووووووارض ال فيمووووووووا الإ  ”الفصووووووو “ هوووووووو ا أ كوووووووام بموجوووووووو  لتزاماتووووووو  ب الوفووووووووا  غوووووووراضأل

 .العم  لصا  
 



 عقد المقاولة العربي الموحد

 

47 

 البحث عن األسباب:واجب المقاول في  -(11/8)
فوووووووي  عيووووووو ي أ سوووووووبا أ عووووووو  المهنووووووود  شووووووورا إ ت ووووووو  يب وووووووث أ  -  لوووووووك المهنووووووود   لووووووو   اإ - المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو 

 يتعوووووي   علووووو  ف نووووو    11/2األشوووووغا . وموووووا لوووووم تكووووو  كلفوووووة إصووووو   العيوووووو  علووووو   سوووووا  المقووووواو  بموجووووو  أ كوووووام الموووووادة )
و لوووووك   واضوووووافة نسووووبة الووووورب  الم وووووددة فووووي العقووووود  سووووبا  األ عووووو  الب وووووث عمليووووة علووووو  المترتبوووووة الكلفووووة ريقووووود   أ  المهنوووود 

 .العقد قيمةإل   ضافتهاإل لها  ال زم الت ديد ب عداد أو تفاقباال إما  3/5بموج  أ كام المادة )
 شهادة األداء: -(11/9)

 ”دا األ ة شووووووووهاد“  صوووووووودارب صووووووووا   العموووووووو /المهند  يقوووووووووم أ  بعوووووووود الإ لتزاماتوووووووو ا دا أ أتووووووووم قوووووووود أنوووووووو  المقوووووووواو  يعتبوووووووور ال
 .العقد بموج  من  الم لوبة لتزاما اإل أكم  قد أن  المقاو  في  يعتبري ال  التاريخ فيها مبينا   للمقاو  

  30) خووووووو   ”دا األ شوووووووهادة“ يصووووووودر أ  )او صوووووووا   العمووووووو  فوووووووي  الوووووووة عووووووودم وجوووووووود مهنووووووود   المهنووووووود  يتعوووووووي   علووووووو 
 يكوووووو   أ  بعووووود ممكنوووووة فرصوووووة أقووووور ي فووووو أو العيوووووو    صووووو  ب شوووووعاراإل فتووووورا  مووووو  فتووووورة آخووووور انقضوووووا  بعووووود مووووو  يوموووووا  

 فيهووووا  عيووووو  يووووةأ إصوووو    لووووكي فوووو بمووووا بكاملهووووا اختبارهووووا وتووووم شووووغا األ نجووووزأو  ”المقوووواو  وثووووائق“ جميووووع قوووودم قوووود المقوووواو 
 .العم  صا  إل   تلك دا األ شهادة م  نسخة رسا إ يتم كما

 .شغا األ قبو  دلي  عل  غيرها دو   و دها  ”دا األ شهادة“ تعتبر
 :لتزامات غير المستوفاهال ا -(11/10)

 يسووووو   عليووووو و  .لتاريخووووو  ينجوووووز  لوووووم لتوووووزاماي بووووو  الوفوووووا  عووووو  مسوووووؤوال    ووووور  كووووو   يبقووووو  ”دا األ شوووووهادة“ صووووودور يوووووتم أ  بعووووود
 .المستوفا  غير لتزاما الا ىومد  بيعة ت ديد يتم أ إل   ال رفي  بي  المفعو ي سار  العقد

 إخالء الموقع: -(11/11)
 والمووووووووواد المقوووووووواو   معوووووووودا  موووووووو ي تبقووووووو مووووووووا الموقووووووووع موووووووو  يزيوووووووو  أ  دا  األ لشوووووووهادة م تسوووووووول   عنوووووووود المقوووووووواو   يتعوووووووي   علوووووووو 

 .المؤقتة شغا واأل والنفايا  وال  ام الفائضة 
 العموووووو  صووووووا   متسوووووول   توووووواريخ موووووو  يومووووووا    30) خوووووو   إزالتهووووووا تموووووو  قوووووود والمسووووووتلزما  المعوووووودا  هوووووو   جميووووووع تكوووووو  لووووووم  اا  و 

 مخوووووووال   العموووووو  صووووووا   ويكووووووو  . بقاياهووووووا موووووو  يووووووتخل  أو يبيووووووع أ  العموووووو  لصووووووا   ي ووووووق ف نوووووو   ”دا األ شووووووهادة“ لنسووووووخة
 .الموقع واستعادة التخل  أو البيع عملية تمامإل تكبدهاي الت تكاليفال يسترد ب  

 صووووووا   انفقوووووو  عمووووووا تقوووووو  ت صوووووويل  تووووووم مووووووا قيمووووووة كانوووووو   اإ أمووووووا   البيووووووع  صوووووويلة موووووو  فووووووائض رصوووووويدي أ للمقوووووواو  يوووووودفع
 .العم  صا  ي إل  المتبق الرصيد يدفع أ  المقاو  يتعي   عل  ف ن  العم  
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 عشري الثان الفصل
 القيمة وتقدير شغالاأل قياس

 
 قياس األشغال: -(12/1)

 .”الفص “ ه ا أ كام بموج  قيمها ألغراض الدفع وتقدر شغا األ تقا 
ي والوووووو  المقووووواو   ممثووووو إلوووووو   معقووووووال   ا  إشوووووعار  يرسوووووو  أ عليووووو   فووووو   شووووووغا األ مووووو  جوووووز ي أ قيووووووا  المهنووووود  ي لووووو  عنووووودما
 :علي يتعي   

 و القيا   إجرا  يف المهند  لمساعدة مؤه    آخر ممث    يرس  أ  أو بال ضور  ماإ  فورا   يمتث  أ  -أ
 .من  المهند  ي لبهاي الت التفاصي  جميع ميقد   أ  -ب
 ينووووووو  موووووو  أو) المهنوووووود  يعوووووود ي الوووووو  القيووووووا  يعتبوووووور فعنوووووودها عنوووووو   ممثوووووو  رسووووووا إ أو ال ضووووووور عوووووو  المقوووووواو  فتخل وووووو  اإ

 .ص ي  كقيا  مقبوال    عن 
 نوووووو  ف السووووووج   ي فوووووو الدائمووووووة شووووووغا األ قيووووووا  يووووووتم  يثمووووووا العقوووووود ي فوووووو لوووووو لك خ فووووووا  عليوووووو   منصووووووو  هووووووو مووووووا وباسووووووتثنا 

 موووووععليهوووووا  تفووووواقل  السوووووج   لوووووتف   ي ضووووور أ  لووووو لك   يووووودع  وووووي  المقووووواو   علووووو و . عووووودادهاإ  المهنووووود  يتعوووووي   علووووو 
 مقبولووووووووة السوووووووج   تعتبوووووووور ال ضوووووووور  عوووووووو  المقووووووواو  تخلووووووووف  ا فووووووو. الموافقووووووووة عنووووووودعليهووووووووا  التوقيوووووووع ثووووووووم ومووووووو  المهنووووووود  
 .وص ي ة

 يشوووووعر أ  عليووووو يتعوووووي    نووووو  ف بالموافقوووووة عليهوووووا  يوقوووووع لوووووم أو/وعليهوووووا  يوافوووووق ولوووووم السوووووج   بوووووتف   المقووووواو  قوووووام  اإ أموووووا
 .السج   تلكي ف ص ي ة غير أنها ى ير ي الت مورألا مبينا   ب لك  المهند 

. اعليهوووووو  يعووووود   أ  أو يؤكوووووودها  أ  موووووا ف السوووووج   بمراجعووووووة يقووووووم أ   شوووووعاراإل لهوووووو ا م تسووووول   بعووووود المهنوووووود  يتعوووووي   علووووو و 
 لتف صووووووها  دعوتوووووو  توووووواريخ بعوووووود موووووو  يومووووووا    15) خوووووو   المهنوووووود إلوووووو   شووووووعاراإل  لووووووك يرسوووووو  لووووووم المقوووووواو  أ   الووووووةي وفوووووو
 .وص ي ة مقبولة تعتبر نها ف

 أسلوب القياس: -(12/2)
 :تاليال الن و عل  القيا  يتم م لية  أعرا  أية وجود م  الرغم عل و  العقد ي ف ل لك خ فا   يرد ما باستثا 

 و الدائمة  شغا األ بنود م  بند ك  م  فعليةال للكميا  صافيا   هندسيا   كي    شغا األ تقا  -1
 .الت بيق واجبةأخرى  جداو  أية أو الكميا  لجدو  وفقا   القيا  أسلو  يكو   -2

 تقدير القيمة: -(12/3)
 يقووووووومأ   - 3/5) المووووووادة   كووووووامب عموووووو    - المهنوووووود  يتعووووووي   علوووووو  نوووووو  ف العقوووووود ي فوووووو لوووووو لك خ فووووووا   وارد هووووووو مووووووا باسووووووتثنا 

القيوووووا  الموافوووووق  باعتمووووواد و لوووووك  شوووووغا األ بنوووووود مووووو  بنووووود لكووووو  القيموووووة با تسوووووا  ها ديووووودت أو العقووووود قيموووووة علووووو  تفووووواقباال
   أع    وسعر الو دة الم دد للبند.12/2و  12/1علي  أو ال ي يتم تقدير  بموج  أ كام المادتي  )

. مشووواب  لبنووود الو ووودة سوووعر يعتمووود  موجوووودا   البنووود هووو ا يكووو  لوووم  ا فووو العقووود ي فووو لووو  م ووودد هوووو كموووا للبنووود الو ووودة سوووعر يكوووو  
 :تي تاليال ال التي ي ف  شغا األ م  ما لبند   جديد مناس  و دة سعر ت ديد يلزم ن  ف  لك عدا وفيما

 الكميوووووا  جووووودو ي فوووووللبنووووود  المدونوووووة الكميوووووة مووووو   %20) تتجووووواوز بنسوووووبة البنووووود لهووووو ا المقاسوووووة الكميوووووة تغيووووور   ا  إ1) -أ
 و آخر  جدو ي أ أو
 .”ثاب  بسعر“ بند أن  عل  العقدي ف إلي  شارةاإل تتم لم البند ه ا أ   2) 

 و  ”عشر الثالث“ الفص  أ كام بموج  بتغييرتعليما   بش ن  صدر  قد العم     أ1) -ب
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 و العقد ي ف البند له ا مدو   و دة سعر يوجد ال أن   2)
 بنووووووود مووووو  بنووووودي أ موووووع متشوووووابهة ليسوووووو  فيووووو  العمووووو   بيعوووووة أل  مناسووووو   م وووووودد و ووووودة سوووووعر لووووو  يوجووووود ال أنووووو   3)

 .لسروف  متشابهة سرو  ضم  تنفي   يتم ال العم  أ  أو العقد 
 موووووووراأل ثووووووركأ لشوووووومو  معقولووووووة تعوووووودي   مووووووع الصوووووولة   ا  العقوووووود بنووووووود أسووووووعار موووووو  الجديوووووود الو وووووودة سووووووعر اشووووووتقاق يووووووتم

 .منها للت بيق واج  هو  سبما أع      ) أو/و  أ) الفقرتي ي ف الموصوفة
 الكلفوووووووة ت ديووووووود خووووووو   مووووووو  اشوووووووتقاق  يجووووووو  نووووووو  ف الجديووووووود  الو ووووووودة سوووووووعر الشوووووووتقاق صووووووولة  ا  بنوووووووود هنووووووواك يكووووووو  لوووووووم  اا  و 

  ا ى آخووووور  أموووووور أيوووووة االعتبووووواري فووووو األخووووو  موووووع  نسوووووبة الووووورب  الم وووووددة فوووووي العقووووود إليهوووووا  ا  مضووووواف العمووووو   لتنفيووووو  المعقولوووووة
 .ع قة

لوووو  و   سوووووعر بوضووووع يقوووووم أ  المهنوووود  يتعووووي   علووووو  نوووو  ف تقوووودير   أو المناسووووو  الو وووودة سووووعر علوووو  تفووووواقاال وقوووو  ي ووووي  أ ا 
 .المر لية الدفع شهادا  غراضأل مؤق  و دة
 للبنووووود المدرجوووووة يوووووةالكم مووووو   %20)  علووووو تزيووووود التوووووي الكميوووووا  علووووو  الجديووووود الو ووووودة سوووووعر ت بيوووووق يوووووتم األ ووووووا   كووووو  فوووووي
 .الكميا  جدو  في

 اللغاءات: -(12/14)
 :ن  ف قيمت   ت ديد عل  تفاقاال تم قد يك  ولم كل   أو التغيير م  جز ا   عم ي أ لغا إ يشك  عندما

 موووو  جووووز ا   يشووووك  بمبلوووو  مغ وووواة تكووووو   أ  فيهووووا مفترضووووا   كووووا  مووووا كلفووووة  دتكب وووو قوووود   أو) يتكبوووود سووووو  المقوووواو  كووووا   اإ -أ
 و لغا  اإل ي ص  لم لو فيما ”المقبولة العقد قيمة“

 و العقد  قيمة م  جز ا   يشك  يعد لم المبل  ه ا أ   عن  نت  أو) عن  ينت  سو  العم  لغا  ب - 
 ل   بدي  عم ي أ قيمة تقديري ف مشمولة اعتبارها يمك  ال الكلفة ه   أ  -ج
كموووووا يتعوووووي   علووووو   .المؤيووووودة التفصوووووي   تقوووووديم موووووع بووووو لك  المهنووووود  إشوووووعار المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  ال الوووووة  هووووو   مثووووو ي ففووووو

 عوووووووووداد ب يقووووووووووم أ  أو  تفوووووووواقباال يتوصووووووووو  أ  - 3/5عمووووووووو   ب  كوووووووووام المووووووووادة ) -المهنوووووووود   عنووووووووود تسوووووووول م  لهووووووووو ا اإلشووووووووعار
 .العقد قيمةإل   ضافتهاإل  الناتجة ع   لك الكلفة له   ةال زم  ديدا الت
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 عشر الثالث الفصل

 والتعديالت التغييرات
 

 صالحية إحداث التغيير: -(13/1)
 سوووووووا   شوووووغا األ يفووووو تغييووووورا  ب  وووووداث يبووووووادر أ   شوووووغا األ متسووووول   شوووووهادة صووووودور قبوووووو  وقووووو ي أي فووووو المهنووووود   ب مكوووووا 

 .في  للنسر اقترا ا   يقدم أ  المقاو إل   بال ل  أو يصدرها تعليما   خ   م 
   ال قا  13/2يجوز للمقاو  أ  يبادر بتقديم إقترا  عل  أ  يستوفي ه ا االقترا  مت لبا  المادة )

 المهنوووود إلوووو    توووووا    بوووودو   ا  إشووووعار  المقوووواو  مقوووود    اإ الإ وينفوووو    [ي تغييوووور  موووور]أ تغييوووور بكوووو  يلتووووزم أ  المقوووواو  يتعووووي   علوووو 
 يرفووووووووق أ  علووووووو  بجاهزيوووووووة  التغييووووووورا  أعموووووووا  لتنفيووووووو  الم لوبوووووووة اللوووووووووازم علووووووو  ي صووووووو  أ  يسوووووووت يع ال ب نووووووو  فيووووووو  يعلمووووووو 

 أو يثبووووو  أوي يلغووووو  أ مووووواإيتعوووووي   عليووووو    شوووووعاراإل هووووو ا لمثووووو  المهنووووود  متسووووول   ىولووووود. لرأيووووو  المؤيووووودة التفصوووووي     شوووووعار ب
 . تعليماتي ف  يعد  

 ي:يل ما عل  ]ي تغيير  أمر] تغيير ك  يشتم  أ  يمك 
 أمووووورا   تشوووووك  ال التغييووووورا  هووووو   مثووووو   أ ال)إ العقووووودي فووووو المشوووومولة شوووووغا األ بنوووووود مووووو  بنووووودي أل الكميوووووا ي فووووو تغييوووورا  -أ

   بالضرورة تغييريا  
  شغا األ بنود م  بندي ألخرى األ الخصائ  أو النوعيةي ف تغييرا  - 
   شغا األ م   جز ي أل بعاداأل أو/و ماك واأل المناسي ي ف تغييرا  -ج
 أو    أخرى قب  م  تنفي   سيتم كا   اإ ال)إ شغا األ م ي أ لغا إ -د
ي أ  لووووووووكي فوووووووو بمووووووووا الدائمووووووووة  شووووووووغا لأل تلووووووووزم خوووووووودما  أو مووووووووواد أو تجهيووووووووزا  تقووووووووديم أو  يضووووووووافإ عموووووووو ي أ تنفيوووووووو  -ه

 أو  أخرى  استكشافية أو اختبارية عمليا  أو مجسا  عم  أو بها  متعلقة ”نجازاإل عند اختبارا “
 .شغا األ تنفي  توقي  أو تسلس ي ف تغييرا  -و
تعليموووووووا    صوووووودارب المهنوووووود  قووووووام  اإ الإ الدائموووووووة  شووووووغا األي فوووووو تعوووووودي ي أ أو/و تغييوووووووري أي يجوووووور  أ  للمقوووووواو  ي ووووووق ال
 . 2/1  مع مراعاة ما ورد في المادة )كتغيير إجرائ  عل  موافقت  أو ب 

 الهندسة القيمية: -(13/2)
 :ف ن  اعتماد   تم إ ي ال  رأي   في  يعرض  خ يا   اقترا ا   المهند إل   ميقد   أ  وق ي أي ف للمقاو  يمك 

 أو العم   إنجازي ف  يعج   -1
  شووووووغا األ تشووووووغي  أو صوووووويانة أو التنفيوووووو  عمليوووووا  يخوووووو  فيمووووووا  العموووووو  صوووووا   لمصوووووول ة) شووووووغا األ قيمووووووة يخفوووووض -2

 أو
 أو العم   صا   مصل ة في  لما المنجزة شغا األ قيمة أوفاعلية  م  ي س  -3
 .العم  لصا  أخرى  منفعة ي قق ن أ -4

ي فووووووو الم وووووووددة التغييووووووورا  إجووووووورا  لمت لبوووووووا  مسوووووووتوفيا   يكوووووووو    أو  المقووووووواو    سوووووووا  علووووووو  االقتووووووورا  عووووووودادإ  يوووووووتم  أيتعوووووووي   
   ال قا .13/3) المادة

 الدائمووووووة  شووووووغا األ موووووو  جووووووز ي أ تصووووووميم علوووووو  تعوووووودي     عليوووووو  المهنوووووود  موافقووووووة تووووووتمي الوووووو  المقوووووواو   عوووووورض اشووووووتم   اإ
 :  لك غير عل  ال رفا  اتفق  اإ ال)إي يل بما القياميتعي    ن  ف
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 و الجز   ه ا تصميم عداد ب المقاو  يقوم أ  -أ
 و   المقاو  بالتزاما  المتعلقة  د ج     أ -4/1ت بق علي  أ كام الفقرا  ) - 
 ب  كووووووام عموووووو    المهنوووووود   يتعووووووي   علوووووو  نوووووو  ف الجووووووز   لهوووووو ا العقوووووود قيمووووووةي فوووووو تخفوووووويض التعوووووودي  هوووووو ا علوووووو   ترت وووووو  اإ -ج

 قيموووووةي فووووو لتضووووومين  التصوووووميم تعووووودي  علووووو  المترتووووو  األتعوووووا  بووووود   ديووووودت أوعليووووو   تفووووواقباال يقووووووم أ   3/5الموووووادة )
 :ي تاليال المبلغي  بي  الفرق  م   %50) ول مساوي ا البد  ه ا ويكو  . العقد

بسووووب  تغييوووور  التعوووودي   باسووووتثنا  التعوووودي   عوووو  نووووات  هووووو ممووووا الجووووز   لهوووو ا العقوووود قيمووووةي فوووو المت قووووق التخفوووويض  1)
 و   13/8المادة )  بموج تكاليفال تغير بسب  والتعدي     13/7التشريعا  بموج  المادة )

 االعتبوووووواري فوووووو موووووو خو ا   العموووووو   لصووووووا   بالنسووووووبة المغيوووووورة جووووووزا األ تلووووووك قيمووووووةي فوووووو  وجوووووود  )إ ال اصوووووو  الوووووونق   2)
 .التشغيليةفاعلية ال أو المتوقع العمر أو النوعيةي ف نق ي أ

 .للتخفيض بد ي أ ي تس  ال فعندها   2) قيمة ع  تق   1) قيمة أ  وجد  اإ أن  الإ
 إجراءات التغيير: -(13/3)

 أ  المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  ف نووووووو  موووووووا  بتغييووووووورتعليموووووووا  ال إصووووووودار قبووووووو  المقووووووواو   مووووووو  اقتووووووورا  ب لووووووو  المهنووووووود  قوووووووام إ ا
 سووووبا أ ب بوووودا  إمووووا أو خوووو   الفتوووورة التووووي يتفووووق عليهووووا مووووع المهنوووود  عمليووووا   ممكوووو  وقوووو  أسوووورعي فوووو ا  كتابيوووو لل لوووو  يسووووتجي 

 ي:يل ما ميقد   ب   أو   ال ا  هو ه ا كا   )إ متثا اال عل  قدرت  عدم
 و لتنفي ها  العم  وبرنام  تنفي ها يقتر ي الت شغا لأل وصفا   .أ
 علوووووو  ثوووووور أو    8/3) المووووووادة بموجوووووو  منوووووو  مالمقوووووود   العموووووو  برنووووووام  علوووووو  دخالوووووو إ يلووووووزم تعوووووودي ي أل المقوووووواو  مقتر ووووووا  . 

 و  نجازاإل مدة
 .التغيير قيمة ال تسا  المقاو  اقترا  .ج

  بعووووووود تسووووووولم  القتووووووورا  المقووووووواو    يوموووووووا  30وخووووووو   فتووووووورة ال تتجووووووواوز ) عمليوووووووا  يتعوووووووي   علووووووو  المهنووووووود   ب سووووووورع موووووووا يمكووووووو  
 اتوووووو تعليق يرسوووووو  أ  أو الموافقووووووة  عوووووودم أو بالموافقووووووة إمووووووا المقوووووواو  علوووووو  يوووووورد أ    لووووووك لغيوووووور أو  13/2)بموجوووووو  المووووووادة )

 .الرد ملتسل   انتسار  فترة خ   عم ي أ تنفي  يؤج  ال أ  المقاو  يتعي   عل  ب ن  علما    علي 
 علووووووو و  المقووووووواو  إلووووووو   المهنووووووود  مووووووو  تصووووووودر أ  يجووووووو  لنفقوووووووا   ا تسوووووووجي   لووووووو  موووووووع موووووووا  تغييووووووور لتنفيووووووو تعليموووووووا  ي أ

 .تعليما ال تلك مبتسل   يعلم  أ  المقاو 
 علووووو  وافوووووق وأ  تعليماتووووو المهنووووود  صووووودرأ  اإ الإ  ”عشوووووري الثوووووان الفصووووو “ أ كوووووام بموجووووو  ”تغييووووور“ كووووو  قيموووووة تقووووودير يوووووتم
 .الفص  ه ا   كامب عم     لك غير

 الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها: -(13/4)
 أو لألسووووووعار تعوووووودي ي أ علوووووو  تفووووواقاال تووووووم إ ا فعنوووووودها  وا ووووودة  عملووووووة موووووو  بووووو كثر العقوووووود قيمووووووة دفوووووع علوووووو  العقوووووود نووووو  إ ا

 موووووو  عملوووووة بكووووو  سووووويدفع يالووووو  المبلووووو  ت ديووووود يجووووو  ف نووووو  أعووووو     كووووور كموووووا بشووووو ن   تقووووودير إجووووورا  توووووم أو  عليووووو  الموافقوووووة
يتعوووووي   ي التووووو للعمووووو   المتوقعوووووة أو فعليوووووةال النسووووو إلووووو   شوووووارةاإل يجووووو  ف نووووو   عليووووو  وبنوووووا   . بهوووووا الووووودفع الواجووووو  العمووووو  

 .العقد قيمة لدفع الم ددة المختلفة العم   ونس  المغير  العم  كلفة يخ  فيما بها الدفع
 :حتياطيةالمبالغ ال -(13/5)

 .ل لك وفقا   العقد قيمة تعدي  ويتم المهند  تعليما  ل وفقا   ا  يجزئ أو كليا   فق ي إ تيا  مبل  ك  استخدام يتم
 توووووم يالتووووو الخووووودما  أومسوووووتلزما  ال أو بالعمووووو  المتعلقوووووة المبوووووال  تلوووووك الإ للمقووووواو  يووووودفعي الووووو ل  اجمووووواإل المبلووووو  يشوووووم  ال

  تعليماتووووو يصووووودر أ  للمهنووووود  يجووووووزي إ تيوووووا  مبلووووو  ولكووووو . المهنووووود تعليموووووا  ل وفقوووووا   ألجلهوووووا ي  تيوووووا اإل المبلووووو  رصووووود
 ي:يل ما بخصو 
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ويووووووتم تقووووووودير قيمتووووووو     تقوووووووديمها الم لووووووو  الخووووووودما  أو المووووووواد أو التجهيوووووووزا   لوووووووكي فوووووو بموووووووا) المقوووووواو  ينفووووووو   لعموووووو  .أ
 أو/و   13/3كتغيير بموج  المادة )

  توووووواليال الن ووووووو علوووووو  قيمتهووووووا تقوووووودير ويووووووتم المقوووووواو   قبوووووو  موووووو  شووووووراؤها يووووووتمي التوووووو الخوووووودما  أو المووووووواد أو التجهيووووووزا  . 
 :العقد قيمةإل   ضافتهاإل
 و   قبل  م  الدفع المست قة أو) المقاو  دفعهاي الت فعليةال المبال  -1
 النسووووووبة بت بيووووووق فعليووووووةال المبووووووال  هوووووو   موووووو  مئويووووووة كنسووووووبة م سوووووووبا   والوووووورب   داريووووووةاإل المصوووووواريف مقابوووووو  مبلغووووووا   -2

 النسوووووبة هووووو   مثووووو  تووووورد لوووووم فووووو   المناسوووووبة  الجوووووداو  مووووو ي أي فووووو  ووووودد  كموووووا  وجووووود  إ ) الصووووولة  ا  المئويوووووة
 .الع ا  مل قي ف الم ددة المئوية فبالنسبة الجداو  ي ف

 والمسووووووووتندا  والفووووووووواتير المسووووووووعرة العوووووووروض لوووووووو  يقوووووووودم  أ  لوووووووك  منوووووووو  المهنوووووووود  ي لوووووووو  عنووووووودما المقوووووووواو   يتعوووووووي   علوووووووو و 
 .المؤيدة االيصاال  أو وال سابا 

 العمل باليومية: -(13/6)
 العموووووو  سووووووا أ علوووووو  التغييوووووور لتنفيوووووو  ماتوووووو يعلت يصوووووودر أ  للمهنوووووود  يمكوووووو  ال ارئووووووة  ال بيعووووووة  ا  أو الصووووووغيرة لألعمووووووا 

 إ ا أمووووووا. ا  تاليوووووو الم ووووووددة ا جرا وبووووواإل بالعقوووووود  المشوووووومو  ”يوووووةاليومب العموووووو “ جوووووودو  بموجوووووو  تقييمووووو  يووووووتم وعندئوووووو  يوووووة اليومب
 للعمووووووو  جووووووودو “ يوجووووووود لوووووووم إ ا أموووووووا. ا  تاليووووووو الم وووووووددة ا جرا وبووووووواإل بالعقووووووود  المشووووووومو  ”يوووووووةاليومب للعمووووووو  جووووووودو “ يوجووووووود لوووووووم
 .تن بق ال المادة ه   أ كام ف   العقد  في مشموال   ”يةاليومب

 أنوووووو  كمووووووا المسووووووعرة  العووووووروض المهنوووووود إلوووووو   ميقوووووود   أ  -المسووووووتلزما  شوووووورا   لبووووووا  تثبيوووووو  قبوووووو  - المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 
 موووووو ي بوووووو  المتعلقووووووة االيصوووووواال  أو وال سووووووابا  والمسووووووتندا  الفووووووواتير ميقوووووود   أ  الوووووودفع ب لبووووووا  ميتقوووووود   عنوووووودمايتعووووووي   عليوووووو  

 .المستلزما  ه  
 كشوووووفا   ميقوووود   أ  المقوووواو  يتعووووي   علوووو  ف نوووو  مقابلهووووا  للوووودفع يووووةاليومب العموووو  جوووودو ي فوووو ت ديوووودها يووووتم لووووم بنووووود أيووووة وباسووووتثنا 

 :السابق اليوم عم  تنفي ي ف استخدامها تمي الت للمواردالتالية  التفاصي  تتضم   نسختي  عل ) دقيقة يومية
 و المقاو  ي مستخدم عم  ومدة ووسائف أسما  -أ
 و المؤقتة  شغا األ واستعما  المقاو  معدا  تشغي  ومدة أنواع ت ديد - 
 .المستخدمة والمواد التجهيزا  وأنواع كميا  -ج

. المقووووواو  إلووووو  يعيووووودها ثوووووم ومووووو   عليووووو  وافوووووق أو صووووو ي ا   وجووووود   اإ كشوووووف كووووو  مووووو  وا ووووودة نسوووووخة بتوقيوووووع المهنووووود  يقووووووم
التاليوووووة  الدفعوووووة كشوووووف يفووووو تضووووومينها قبووووو  المهنووووود إلووووو   المووووووارد بهووووو   مسوووووعر كشوووووف بتقوووووديم المقووووواو  يقووووووم لووووو لك ال قوووووا  
  .14/3) المادة أ كام بموج 

 التعديالت بسبب تغيير التشريعات: -(13/7)
 نقصووووا  أو زيووووادة أيووووة لمراعوووواة العقوووود قيمووووة تعوووود  أ يتعووووي    نوووو  ف الخاصووووة  الشووووروط فووووي  لووووك غيوووور علوووو  نوووو  يوووورد لووووم  اإ
ي فوووو أو  قائمووووة قووووواني  تعوووودي  أو لغووووا ا  و  جديوووودة قووووواني  سوووو   لووووكي فوووو بمووووا) الدولووووة قووووواني ي فوووو تغييووووري أ نتيجووووة الكلفووووةي فوووو

 علووووو  تووووو ثير عنووووو  ونوووووت  ساسوووووي األ التووووواريخ بعووووود التغييووووور  لوووووك  صووووو  إ ا لهوووووا  الرسووووومية ال كوميوووووة أو القضوووووائية التفسووووويرا 
 .العقد بموج  اللتزامات  المقاو  أدا 
 تلووووووووك يفوووووووو أو القووووووووواني ي فوووووووو التغييوووووووورا  لهوووووووو   نتيجووووووووة ضووووووووافيةإ كلفووووووووة أو/و توووووووو خيرا    سوووووووويتكبد كووووووووا  أو) المقوووووووواو  تكبوووووووود  اإ

المهنووووووود  بووووووو لك   إلووووووو  ا  إشوووووووعار  يرسووووووو  أ  المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  ف نووووووو  ساسوووووووي األ التووووووواريخ بعووووووود  صووووووو  مموووووووا التفسووووووويرا  
 :بخصو    20/1لتقدير است قاقات  بش نها  مع مراعاة أ كام المادة )
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و لوووووك بموجووووو  الموووووادة  يتووووو خر  سوووووو  أو تووووو خر قووووود نجوووووازاإل كوووووا   اإ ال اصووووو   التووووو خير بسوووووب  نجوووووازاإل مووووودة تمديووووود -أ
 و   8/4)
 .العقد قيمةإل   ضافتهاإل كه    كلفةي أ - 

 اتفوووووواقإلوووووو   يتوصوووووو  أ  - 3/5عموووووو   ب  كووووووام المووووووادة ) -وبعووووود تسوووووول م المهنوووووود  لمثوووووو  هوووووو ا اإلشووووووعار  ف نوووووو  يتعوووووي   عليوووووو  
 .موراأل ه   بخصو  ال زمة الت ديدا  يعد  أ أوعليها 

 التكاليف:التعديالت بسبب تغيير  -(13/8)
 الشووووووروط فووووووي مووووودرج هووووووو لموووووا وفقووووووا    لووووووك يوووووتم  تكوووووواليفال تغيووووور بسووووووب  األسووووووعار تعووووودي  مبوووووودأ ت بيوووووق  الووووووة فوووووي -أ

سوووووووية يالرئ داالضوووووووافية إموووووووا بنوووووووا  علووووووو  مؤشووووووورا  االسوووووووعار او بوووووووالتعويض مقابووووووو  زيوووووووادة أسوووووووعار المووووووووا الخاصوووووووة
 .المدرجة في القائمة في جدو  بيانا  التعدي 

%  يووووووووتم تعوووووووودي  االسووووووووعار وا تسووووووووا  مقوووووووودار ال سووووووووم لصوووووووووال  5االسووووووووعار )يتجوووووووواوزإ ا  صوووووووو  انخفوووووووواض فووووووووي  - 
 صا   العم  .

إ ا كوووووووا  التعوووووووويض أو ال سوووووووم متعلقوووووووا  بالم روقوووووووا  ال زموووووووة لتشوووووووغي  معووووووودا  المقووووووواو    ف نووووووو  يجووووووو  ت بيووووووووق  -ج
 .التعليما  التي تصدرها الهيئة المختصة لدى الدولة به ا الخصو 
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 عشر الرابع الفصل
 والدفعات العقد قيمة

 
 قيمة العقد: -(14/1)

 :ن  ف الخاصة  الشروطي ف  لك غير عل  ين  لم ما
 توووووتم تعووووودي   يأل خاضوووووعة القيمووووة هووووو   وتكوووووو    12/3يووووتم االتفووووواق علووووو  قيمووووة العقووووود أو ت ديووووودها بموجووووو  المووووادة ) -أ

 و العقد  أ كام بموج 
 يووووتم وال العقوووود  بموجوووو  قبلوووو  موووو  دفعهووووا الم لووووو  واألجووووور والرسوووووم الضوووورائ  جميووووع يوووودفع  أ المقوووواو  يتعووووي   علوووو  - 

 و   13/7في المادة ) علي  منصو  هو ما باستثنا  النفقا  ه   م ي أ بسب  العقد قيمة تعدي 
ي هوووووووو ب نهوووووووا تعتبووووووور وال تقريبيوووووووة  كميوووووووا ي هووووووو الجوووووووداو  موووووووو  غيووووووور  أو الكميوووووووا  جووووووودو ي فووووووو المدونوووووووة الكميوووووووا   أ -ج

 :والدقيقة فعليةال الكميا 
 أو تنفي ها  المقاو  م  الم لو  شغا األ لتلك -1
 و  ”عشري الثان الفص “ بموج  القيمة وتقدير القيا  غراضأل -2

 بت ليوووووو  المتعلووووووق اقترا وووووو  المباشوووووورة  توووووواريخ موووووو  يومووووووا    30) خوووووو   المهنوووووود  إلوووووو   ميقوووووود   أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو  -د
 شوووووهادا  عوووووداد إ  عنووووود الت ليووووو  هووووو ا يعتبووووور أ  وللمهنووووود . مق ووووووع كمبلووووو  الجوووووداو ي فووووو تسوووووعير  توووووم بنووووود لكووووو  السوووووعر
 .باعتماد  ملزما   يعتبر ال ن أ الإ الدفع 

 :الدفعة المقدمة -(14/2)
 الكفالوووووة المقووووواو  يقووووودم عنووووودما التجهيوووووز  غوووووراضأل فائووووودة بووووودو   كقووووورض مقدموووووة  دفعوووووة المقووووواو إلووووو   العمووووو  صوووووا   يووووودفع

  تعووووودد   )إ قسوووووا هاأ دفوووووع و ريقوووووة المقدموووووة الدفعوووووة قيموووووةل  اجموووووإ ويكوووووو  . ”الموووووادة“ هووووو   أ كوووووام بموجووووو  منووووو  الم لوبوووووة
 .الع ا  مل قي ف الم دد سلو باأل بها  دفعها يتمي الت والعم  

لوووووو  و  لووووووم وموووووا  مل ووووووق يفوووووو المقدمووووووة الدفعوووووة قيمووووووة ت ديوووووود تووووووم قووووود يكوووووو  لووووووم  اإ أو الكفالوووووة  هوووووو   العموووووو  صووووووا   ميتسووووول   أ ا 
 .ت بق ال المادة ه   أ كام ف   الع ا  

 دفوووووووع شوووووووهادة  صووووووودارب  14/3يقووووووووم المهنووووووود   بعووووووود تسووووووول م  كشوووووووف الم البوووووووة بالدفعوووووووة المقدموووووووة عمووووووو   ب  كوووووووام الموووووووادة )
 :متسل   قد العم  صا   يكو    أ بعد و لك الدفعة  تلك م  األو  للقس  مر لية

    و4/2) المادة بموج  األدا  ضما  -1
عوووو  بنووووك م لووووي  صووووادرة تكووووو   وب يووووث المقدمووووة  الدفعووووة لقيمووووة وعم تهووووا قيمتهوووواي فوووو مسوووواويةالمقدمووووة  الدفعووووة كفالووووة -2

 صوووووويغةي أ أو الخاصووووووة بالشووووووروط المرفقووووووة بالصوووووويغة الكفالووووووة هوووووو   وتكووووووو  . العموووووو  صووووووا   عليوووووو  يوافووووووق موووووورخ 
 .العم  صا   بها يقب أخرى 
إلوووووو   المقدموووووة الدفعوووووة قيموووووة سوووووداد  توووووو  المقدموووووة الدفعوووووة كفالوووووة صووووو  ية اسووووووتمرار علووووو  الم افسوووووة المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 

 بيانووووو  يوووووتم كموووووا المقووووواو  مووووو  المسوووووترد بالقووووودر بووووو و  وال  أ الكفالوووووة تلوووووك قيموووووة تخفووووويض  يوووووتم ولكووووو  بكاملهوووووا  العمووووو  صوووووا  
 هووووو   مثووووو ي فووووو المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو   بتووووواريخ م ووووودد  انقضوووووائها الكفالوووووة شوووووروط بوووووي  مووووو  كوووووا   اا  و . الووووودفع بشوووووهادا 
 .بالكام  قيمتها تسديد يتم أ   ي إل   ص  يتها يمدد أ  ال الة 
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 لوووووم موووووا) تووووواليال الن وووووو علووووو  الوووودفع  شوووووهادا  مووووو  مئويوووووة بنسوووووبة خصوووووميا  خوووو   مووووو  المقدموووووة الدفعوووووة قيموووووة اسوووووترداد يووووتم
 : الع ا  مل قي فأخرى  مئوية نس  ت ديد تم قد يك 
 وردخوووووورى األ والخصووووووميا  المقدمووووووة الدفعووووووة باسووووووتثنا ) المصوووووودقة قيمتهووووووا تبلوووووو ي التوووووو الوووووودفع بشووووووهادة تبوووووودأ كخصووووووميا  -أ

 و ية  تيا اإل المبال  منها ا  مخصوم المقبولة العقد قيمة م   %10) يتجاوز ما  الم تجزا 
 والخصووووووميا  المقدمووووووة الدفعووووووة قيمووووووة باسووووووتثنا ) دفووووووع شووووووهادة كوووووو  قيمووووووة موووووو   %10) بنسووووووبة الخصووووووميا  إجوووووورا  يووووووتم - 

 قووووود يكوووووو  ي الوووو  الوقووووو   لوووووك  توووو  المقدموووووة  الدفعوووووة موووو  الخصوووووم ونسووووو  بووووالعم    المسوووووتردة والم تجوووووزا خوووورى األ
 .المقدمة الدفعة استرداد عند  تم

 أ كووووووام بموجوووووو  العقوووووود نهووووووا إ قبوووووو  أو شووووووغا األ متسوووووول   شووووووهادة إصوووووودار قبوووووو  المقدمووووووة الدفعووووووة اسووووووترداد تووووووم قوووووود يكوووووو  لووووووم  اإ
 أ كووووووام بموجوووووو  العقوووووود انهووووووا إ أو  ”عشوووووور السوووووواد  الفصوووووو “ أ كووووووام بموجوووووو  العقوووووود نهووووووا إ وأ  ”عشوووووور الخووووووام  الفصوووووو “
 وواجوووووو  مسووووووت قا   يصووووووب  المسوووووودد غيوووووور المقدمووووووة الدفعووووووة رصوووووويد فوووووو   - ال ووووووا  واقووووووع  سوووووو  - ”عشوووووور التاسووووووع الفصوووووو “

 .العم  صا  إل   المقاو  م  فورا   السداد
 تقديم طلبات الدفع المرحلية: -(14/3)

علوووووو  ثوووووو ث نسووووووخ ورقيووووووة  بالوووووودفع الم البووووووة كشووووووف شووووووهر كوووووو  نهايووووووة بعوووووود المهنوووووود إلوووووو   ميقوووووود   أ  المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 
 فيووووووو  ومبينوووووووا   المهنووووووود   قبووووووو  مووووووو  المعتمووووووود النموووووووو ج علووووووو  منسموووووووا   الكشوووووووف يكوووووووو   وب يوووووووث ونسوووووووخة وا ووووووودة الكترونيوووووووة  

 عووووو  ي الشووووهر  التقريوووور  لووووكي فوووو بمووووا المؤيوووودة  الوثووووائق بوووو  ومرفقووووا   لوووو   تسووووت ق نهوووواأ المقوووواو  يعتبووووري التوووو المبووووال  تفاصووووي 
  .4/21) المادة أ كام بموج  الشهر ه ا خ   العم  تقدم

 بعمووووووو   عنهوووووووا يعبووووووور أ  يجووووووو ي والتووووووو ان باقهوووووووا   سووووووو   تاليوووووووةال المفوووووووردا  بالووووووودفع الم البوووووووة كشوووووووف يشوووووووتم  أ  يجووووووو 
 :تاليال وبالترتي  العقد  قيمة بها تدفعي الت المختلفة الدفع
 ولكووووو  التغييووووورا   شووووواملة) الشوووووهر نهايوووووة  تووووو  المنتجوووووة المقووووواو  ووثوووووائق المنفووووو ة شوووووغا لأل التقديريوووووة التعاقديوووووة القيموووووة -أ

 و   أدنا  ز و  ه  د  ج    : الفقرا ي ف الم كورة المفردا  باستبعاد
  تكووووواليفال تغيووووور بسوووووب  أو التشوووووريعا  تغييووووور بسوووووب  سوووووعاراأل تعووووودي  مقابووووو  خصووووومها أو ضوووووافتهاإ يجووووو  مبوووووال ي أ - 

    و13/8و 13/7) المادتي    كامب عم   
ل  اجموووووووإ موووووو  اقت اعوووووووا   الع ووووووا  مل ووووووقي فووووووو الم ووووووددة المئويووووووة النسوووووووبة بواقووووووع كم تجووووووزا   خصوووووووم  يجوووووو  مبلوووووو ي أ -ج

 لقيموووووووووةي قصوووووووووألا ال ووووووووود   العمووووووووو  صووووووووا   ىلووووووووود الم تجوووووووووزة الخصوووووووووميا  تبلوووووووو   أإلووووووووو   عووووووووو   أ  المسوووووووووت قة المبووووووووال 
 و الع ا   مل قي ف م دد هو كما  وجد  )إ الم تجزا 

   14/2) المووووووادة أ كووووووام بموجوووووو  واسووووووتردادها  المقدمووووووة الدفعووووووة بخصووووووو  خصوووووومها أو ضووووووافتهاإ يجوووووو  مبووووووال  أيووووووة -د
 و

 المتعلقوووووووة  14/5) الموووووووادة أ كوووووووام بموجووووووو  والموووووووواد التجهيوووووووزا  بخصوووووووو  خصووووووومها أو ضوووووووافتهاإ يجووووووو  مبوووووووال  أيوووووووة -ه
 و بالت ضيرا  

 تلووووووك  لووووووك يفوووووو بمووووووا غيوووووور   وأ العقوووووود  أ كووووووام موووووو ي أ بموجوووووو  ت ققوووووو  قوووووود تكووووووو  أخوووووورى  خصووووووميا  أو مبووووووال  يووووووةأ -و
 و  ”العشري  الفص “ أ كام ع  الناجمة

 .السابقة الدفع شهادا  جميعي ف دفعها تمي الت المبال  خصم -ز
 جدول الدفعات: -(14/4)

 غيوووور علوووو  نوووو  قوووود يكوووو  لووووم ومووووا عندئوووو  قسوووواط أ علوووو  العقوووود قيمووووة دفووووع  ريقووووة فيوووو  م ووووددا   للوووودفع جوووودوال   العقوووود تضووووم   اإ
 :الجدو  ه اي ف  لك
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 أ  -14/3الفقوووووووورة ) ألغووووووووراض التقديريوووووووة التعاقديووووووووة القووووووويم تكووووووووو   أ  يجوووووووو  الووووووودفعا  جوووووووودو ي فووووووو الم ووووووووددة قسووووووواطاأل -أ
 و ع   أ 
 و بالت ضيرا   المتعلقة  14/5ال تن بق المادة ) - 
 المنفوووو ة شووووغا لأل يعلووووالف التقوووودم بوووو   ووجوووود  شووووغا األ تنفيوووو ي فوووو يعلووووالف التقوووودممبنيووووة علوووو   قسوووواطاأل هوووو   تكوووو  لووووم  اإ -ج

 تفووووووواقل   3/5يشوووووورع بت بيوووووووق أ كووووووام المووووووادة )  أ عندئوووووو   فللمهنوووووود  الووووووودفعا   جوووووودو ي فوووووو م ووووووودد هووووووو عمووووووا يقوووووو 
 علووووو  تووووومي الوووو   لوووووك عووووو  العموووو  تقووووودم بووووو  توووو خري الووووو  ىالمووووود االعتبوووواري فووووو ت خووووو  مصوووو  ة أقسووووواط عووووودادإ  أو علوووو 
 .لألقساط السابق الت ديد أساس 

ي التووووو للووووودفعا  ملزموووووة غيووووور بتقوووووديرا  يتقووووودم  أ المقووووواو  يتعووووي   علووووو  نووووو  ف للووووودفعا   جووووودو  علووووو  العقووووود ي توووووو   لوووووم  اإ أمووووا
 بعووووود مووووو  يوموووووا    45) خووووو   و األ التقووووودير تقوووووديم يوووووتم أ  علووووو  سووووونوية  ربوووووع دورة كووووو  نهايوووووةي فووووو لووووو  تسوووووت ق نهووووواأ يتوقوووووع
 متسوووووول   شوووووهادة إصوووووودار يوووووتم  أإلوووووو   الربعيوووووة  الوووووودورا  نهايوووووا ي فوووووو المصووووو  ة التقووووووديرا  تقوووووديم ويسووووووتمر المباشووووورة  تووووواريخ
 .شغا األ

 :)التحضيرات( والمواد المقصود استعمالها في األشغالالتجهيزات  -(14/5)
 مووووووا هووووووو  -14/3) الفقوووووورة   كووووووامب عمووووو    المر ليووووووة  الوووووودفع شووووووهادا  تضوووووومي  يوووووتم تن بووووووق  ”المووووووادة“ هوووووو   أ كووووووام كانووووو   اإ
 ي:يل
 و الدائمة  شغا األي ف استعمالها لغرض الموقعإل   توريدها تمي الت والمواد التجهيزا اعداد  مقاب  مبلغا   -1
دخلووووووو  كجووووووز  مووووووو   قوووووود والمووووووواد التجهيوووووووزا  هوووووو   لمثوووووو  التعاقديوووووووة القيمووووووة تكوووووووو   عنوووووودما البنووووووود قووووووويمي فوووووو التخفوووووويض -2

 أ . - 14/3األشغا  الدائمة بموج  أ كام الفقرة )
 هووووو   أ كوووووام فووووو   الع وووووا   مل وووووق ضوووووم  مشووووومولة أدنوووووا   1-  و)ج1- ) الفقووووورتي ي فوووووإليهوووووا  المشوووووار القووووووائم تكووووو  لوووووم  اإ

 .ت بق ال المادة
 :تاليةال الشروط استيفا  تم  اإ الدفعا  قيمةي ف زيادة ك  عل  ويصادق ريقد    أ المهند  يتعي   عل 

 :المقاو  يكو    أ -أ
 واسووووووووتعما   تكوووووووواليفوال وااليصوووووووواال   الشوووووووورا   لبووووووووا  فيهووووووووا بمووووووووا) للمعاينووووووووة جوووووووواهزة وافيووووووووة بقيووووووووود ا ووووووووتف  قوووووووود -1

 و   والمواد التجهيزا 
 ي:يل مما أيا   وأ  كافية  ثباتيةإ بيانا  مؤيدا   الموقع إل   والمواد التجهيزا  يصا ا  و  شرا  بكلفة كشفا   قدم -2
 :الع قة  ا  والمواد التجهيزا   أ - 

 و ش نها  عند مقابلها للدفع الع ا  مل قي ف المدونة تلكي ه -1
 و العقد    كامب عم    الموقع ي إل  أ الدولة  باتجا  ش نها تم قد نهاأ -2
 بيانوووووا  مووووع المهنووووود  إلوووو  تسوووووليمها وتووووم للشووووو    آخوووور ثبوووووا إي أ أو صوووو ي  شووووو   سووووند ضوووووم  موصوووووفة نهوووواأ -3

 ماليوووووة مؤسسوووووة عووووو  صووووادرة بنكيوووووة وكفالوووووة الم لوبوووووة  ثباتووووا اإل وثوووووائق مووووو  وغيرهوووووا والتوووو مي   الشووووو   جووووورةأ دفووووع
 يمكوووووو . ”المووووووادة“ هوووووو   أ كووووووام بموجوووووو  الم ووووووددة والعموووووو   وبالمبووووووال  العموووووو  صووووووا   ىلوووووود مقبووووووولتي  وبصووووووياغة

 أ  شووووووري ة  14/2لنمووووووو ج الدفعووووووة المقدمووووووة المشووووووار إليوووووو  فووووووي المووووووادة ) مماثوووووو  بنمووووووو ج الكفالووووووة هوووووو   تكووووووو    أ
 ضووووود و مايتهووووا الموقوووووع ي فوووو م ئوووووم بشووووك  وتخزينهوووووا والمووووواد التجهيوووووزا  ايصووووا  يوووووتم  توووو  المفعوووووو  سووووارية تسوووو 
 :أو االستردا   أو الضرر أو الفقدا 

 :الع قة  ا  والمواد التجهيزا   أ -ج
 و الموقع إل   توريدها عند مقابلها للدفع الع ا  مل قي ف المدونة تلكي ه -1
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 االسووووووتردا   أو الضووووورر أو الفقووووودا  ضوووووود و مايتهوووووا مناسوووووبة بصوووووورة الموقووووووعي فووووو وتخزينهوووووا يصووووووالهاإ توووووم قووووود نهووووواأ -2
 .العقد بمت لبا ي تف نهاأ ويسهر

 والمووووووواد التجهيووووووزا  لكلفووووووة المهنوووووود  تقووووووديرا  موووووو   %80) معووووووادال   تصووووووديق  يووووووتمي الوووووو ي ضووووووافاإل المبلوووووو  يكووووووو   وعنوووووودها
 التعاقديووووة والقيمووووة المووووادة هوووو   يفوووو الموووو كورة الوثووووائق ال سووووبا ي فوووو خوووو ألا مووووع   الموقووووعإلوووو   االيصووووا  كلفووووة  لووووكي فوووو بمووووا)

 .الموادو  للتجهيزا 
الفقوووووووورة  بموجوووووووو  المسووووووووت قة الوووووووودفعا  صوووووووور  بوووووووو  سوووووووويتم لموووووووا المماثلووووووووة بووووووووالعم  ي ضووووووووافاإل المبلوووووووو  لهوووووووو ا الوووووووودفع يكوووووووو  

ي والوووووو  ت بيقوووووو   يجوووووو ي الوووووو  التخفوووووويض شوووووواملة الوووووودفع شووووووهادة تكووووووو    أ مراعوووووواة يجوووووو  الوقوووووو    لووووووكي وفوووووو. أ  -14/3)
  ا  والمووووووواد للتجهيووووووزا  ت بيقهووووووا  الواجوووووو  العموووووو   ونسوووووو  بوووووو نواع والوووووودفع المبلوووووو  هوووووو ا علوووووو  ي بووووووق لمووووووا معووووووادال   يعتبوووووور
 .الع قة

 إصدار شهادات الدفع المرحلية: -(14/6)
. عليووووووو  ويوافوووووووق األدا  ضوووووووما  العمووووووو  صوووووووا   يتسووووووولم أ   وووووووي إلووووووو   المقووووووواو  إلووووووو   مبلووووووو ي أ دفوووووووع أو تصوووووووديق يوووووووتم ال

 أ  لهووووووا  المؤيوووووودة والوثووووووائق الدفعووووووة لكشووووووف م تسوووووول   توووووواريخ موووووو  يومووووووا    30) موووووودة خوووووو   -المهنوووووود  يتعووووووي   علوووووو  وبعوووووودها
 بصوووووورة للمقووووواو  يسوووووت ق أنووووو  المهنووووود  يقووووودري الووووو  المبلووووو  فيهوووووا مبينوووووا   مر ليوووووة دفوووووع شوووووهادة العمووووو  صوووووا  إلووووو   يصووووودر
 .المؤيدة التفاصي  بها ومرفقا   منصفة 

 كانوووووو  ا ا مر ليووووووة  دفووووووع شووووووهادةي أ  صوووووودارب - ”شووووووغا األ تسوووووولم شووووووهادة“ صوووووودور قبوووووو  ملزمووووووا   يعتبوووووور ال المهنوووووود  أ  الإ
ي فوووو إليوووو  المشووووار المر ليووووة للدفعووووة  وجوووود  )إ  دنوووواأل ال وووود   موووو  قوووو أ ى خوووور األ والتنووووزي   الم تجووووزا  خصووووم بعوووود) قيمتهووووا
 .ب لك المقاو  يشعر  أ المهند  يتعي   عل  ال الة ه   مث ي وف. الع ا  مل ق

 :ن أ الإ آخر  سب ي أل الدفع شهادة إصدار  ج  يجوز ال
 كلفووووووة  وووووب  فوووووويمك  للعقووووود  م وووووابق غيوووووور المقووووواو  قبووووو  موووووو  تنفيووووو   تووووووم عمووووو ي أ أو توريووووود  تووووووم ي شوووووي أ كوووووا   اإ -أ

 أو/و االستبدا   أو ص  اإل  لك إنجاز يتم  ت  االستبدا  أو ص  اإل
 جووووواز المهنووووود   قبووووو  مووووو  بووووو لك  إشوووووعار  وتوووووم للعقووووود  وفقوووووا   التوووووزام أو عمووووو ي أ أدا ي فووووو خفوووووقأ قووووود المقووووواو  كوووووا   اإ - 

 .تنفي   تم قد االلتزام أو العم  يكو    ت  االلتزام أو العم  ه ا قيمة  ب 
 علوووووو  مناسووووو  بشووووووك  جوووووراؤ إ يجووووو  كووووووا  تعووووودي  أو تصوووووو ي ي أ بعمووووو  يقووووووم  أ دفووووووع  شوووووهادةي أي فوووووو للمهنووووود   يجووووووز
 أو موافقتووووووو  أو المهنوووووود  رضووووووا علوووووو  مؤشوووووورا   اعتبارهووووووا يمكوووووو  ال دفوووووووع شووووووهادةي أ أ  كمووووووا سووووووابقة  دفووووووع شووووووهادةي أ قيمووووووة
 .اقتناع  أو قبول 

 الدفع للمقاول: -(14/7)
 :للمقاو  يدفع أ  العم  صا   يتعي   عل 

  يوموووووا  مووووو  20) خووووو   أو القبوووووو   كتوووووا  إصووووودار تووووواريخ مووووو  يوموووووا    45) خووووو   المقدموووووة الدفعوووووة مووووو  و األ القسووووو  -أ
المقدموووووووووة عمووووووووو   بالموووووووووادة  الدفعوووووووووة ولكفالوووووووووة  4/2تووووووووواريخ تسووووووووول م صوووووووووا   العمووووووووو  لضوووووووووما  األدا   عمووووووووو   بالموووووووووادة )

 و كثر أ مت خرا   كا  يهماأ   14/2)
 المؤيوووودة والوثووووائق الدفعووووة لكشووووف المهنوووود  متسوووول   توووواريخ موووو  يومووووا    60) خوووو   مر ليووووة  دفعووووة لكوووو  المصوووودق المبلوووو  - 

 و ل  
 .ه   الدفعة لشهادة العم  صا   متسل   تاريخ م  يوما    60) خ   الختامية الدفع بشهادة المصدق المبل  -ج
 يعينوووو ي الوووو  يالبنكوووو ال سووووا ي فوووو المبلوووو  وايووووداع الم ووووددة  بالعملووووة مسووووت ق مبلوووو  كوووو  عوووو  للمقوووواو  الوووودفع يووووتم  أيتعووووي   و 

 .العقدي ف الم ددة  العملة له  ) الدفع دولةي ف المقاو 
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 الدفعات المتأخرة: -(14/8)
 عووووو  التمويووووو  نفقوووووا ي يتقاضووووو ا  لووووو  ي وووووق ف نووووو     14/7إ ا لوووووم يتسووووول م المقووووواو  أي دفعوووووة مسوووووت قة لووووو  بموجووووو  الموووووادة )

 بغووووووض  14/7اعتبووووووارا  موووووو  توووووواريخ الوووووودفع المنووووووو  عنوووووو  فووووووي المووووووادة ) الموووووودة هوووووو   وت سوووووو    لوووووو  دفعهووووووا يتوووووو خر مبووووووال  يوووووو أ
   . -14/7 الفقرة  الةي ف) المر لية الدفع شهادة إصدار تاريخ ع  النسر
وبموووووووا ال  سووووووونويا    %7بنسوووووووبة ) ت سووووووو  التمويووووووو  نفقوووووووا    فووووووو الخاصوووووووة  الشوووووووروطي فووووووو  لوووووووك غيووووووور علووووووو  يووووووون  لوووووووم وموووووووا

 يتعارض مع النسام العام في الدولة .
 أو  ووووووق يبوووووو  ج ووووووا اإل وبوووووودو   تصووووووديق  أوي رسووووووم إشووووووعاري أ بوووووودو   الدفعووووووة هوووووو  ي لتقاضوووووو مسووووووت قا   المقوووووواو  ويكووووووو  
 .الدولة في الناف ة للقواني   بقا   المئوية النسبة التموي  نفقا  نسبة تتجاوز ال أ  عل و  آخر  تعويض

 :(المحتجزات المبالغ المحتجزة) -14/9)
 أموووووا. المقووووواو  إلووووو  الم تجوووووزة المبوووووال  نصوووووف دفوووووع بتصوووووديق المهنووووود  يقووووووم ”شوووووغا األ متسووووول   شوووووهادة“ إصووووودار يوووووتم عنووووودما

 قيمووووة با تسووووا  الم تجووووزة المبووووال  موووو  معينووووة نسووووبة رد يووووتم نوووو  ف  شووووغا األ موووو  قسووووم أو لجووووز  متسوووول   شووووهادة إصوووودار تووووم  اإ
 التقديريوووووة العقووووود قيموووووة قسووووومة عووووو  الناتجوووووة النسوووووبة مووووو   %40) بواقوووووع النسوووووبة هووووو   وتكوووووو   النسوووووبية  الجوووووز  أو القسوووووم  لوووووك
 .تقديرها يتم كما النهائية العقد قيمة عل  الجز  أو القسم ل لك
 المبوووووووال  الم تجوووووووزة رصووووووويد اسووووووترداد  ”العيوووووووو   صووووووو  ب شوووووووعاراإل فتوووووورا “ مووووووو  فتووووووورة آخووووووور انقضووووووا  فوووووووور للمقووووووواو  ي ووووووق
 مووووووو  موووووووا لقسوووووووم صووووووو  باإل إشوووووووعار فتووووووورة آخووووووور النقضوووووووا  بالنسوووووووبة أموووووووا. المهنووووووود  قبووووووو  مووووووو  مصووووووودقة بشوووووووهادةي المتبقووووووو

 المقووووودرة العقووووود قيموووووة بقسووووومة ت تسووووو ي التووووو القيموووووة مووووو   %40) تعووووواد  الم تجوووووزا  مووووو  موووووا نسوووووبة رد يوووووتم ف نووووو   شوووووغا األ
 .ب  المتعلقة العيو   ص  ب شعاراإل فترة انقضا  فور و لك تقديرها  يتم كما النهائية العقد قيمةإل   القسم له ا
 تصووووووديق ب جوووووو  مخووووووو  المهنوووووود  فوووووو    ”عشووووووري ال وووووواد الفصوووووو “ أ كووووووام بموجوووووو  ا إصوووووو   أشووووووغا  تبقوووووو   اإ نوووووو أ الإ

 .تنفي ها يتم أ إل   ا ص  اإل لتلك التقديرية الكلفة
 ب  كووووووام عموووووو    التشووووووريعا  تغيوووووور بسووووووب  األسووووووعاري فوووووو تعوووووودي  ي أ ال سووووووبا ي فوووووو يؤخوووووو  ال النسوووووو   هوووووو   ا تسووووووا  عنوووووود

  .13/8) المادة   كامب عم    تكاليفال تغير بسب  أو  13/7المادة )
 
 كشف دفعة النجاز )عند تسل م األشغال(: -(14/10)

 متسوووووووول   لشوووووووهادة م تسووووووول   توووووووواريخ مووووووو  يوموووووووا    90) تتجوووووووواوز ال فتووووووورة خووووووو   المهنوووووووود إلووووووو   ميقووووووود    أ المقوووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو 
 مت لبووووووا   سوووووو  المؤيووووودة  الوثووووووائق مووووووع -ورقيووووووة ونسووووووخة الكترونيوووووة  نسوووووخ  3) علوووووو  - نجووووووازاإل دفعوووووة كشووووووف شوووووغا  األ

 :في  مبينا     14/3) المادة
 و  شغا األ متسل   شهادةي ف الم دد التاريخ  ت  العقد بموج  تنفي ها تمي الت شغا األ جميع قيمة -أ
 و فيها   قا   ل   أ المقاو  يعتبرأخرى  مبال ي أ - 
 تقووووووديم يووووووتم  أ علوووووو  العقوووووود  بموجوووووو  لوووووو  مسووووووت قة ستصووووووب  نهوووووواأ المقوووووواو  يعتبوووووور ممووووووا ى أخوووووور  مبووووووال  أيووووووة تقووووووديرا  -ج

 بالتصووووديق المهنوووود  يقوووووم ثووووم وموووو   نجووووازاإل دفعووووة كشووووفي فوووو المقوووودرة المبووووال  هوووو   موووو  مبلوووو  لكوووو  مسووووتقلة تفاصووووي 
  .14/6 المادة أ كام بموج  المست قة الدفعة عل 

 ة الختامية )المستخلص النهائي(:عطلب الدف -(14/11)
 مسوووووووووودة دا  األ شووووووووهادة تسووووووووولم  توووووووواريخ مووووووووو  يومووووووووا    60) فتوووووووورة خووووووووو   المهنوووووووود إلووووووووو   يقوووووووودم  أ المقووووووووواو  علوووووووو ي ينبغوووووووو

 ومبينووووووا   المهنوووووود  عليوووووو   يوافووووووقي الوووووو  بووووووالنمو ج المؤيوووووودة  الوثووووووائق مووووووع -الم لوبووووووة النسووووووخ بعوووووودد - النهووووووائي المسووووووتخل 
 :يلي ما تفاصي  فيها
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 و العقد  بموج  تنفي ها تمي الت شغا األ جميع قيمة -أ
 .لغير  لك أو العقد  بموج  فيها  قا   ل   أ المقاو  يعتبرأخرى  مبال  ةيأ - 
 ف نوووووو  منووووو   موووووا مبلووووو  صووووو ة مووووو  التثبووووو  مووووو  يوووووتمك  لوووووم أو  يالنهوووووائ المسوووووتخل  مسوووووودة علووووو  المهنووووود  يوافوووووق لوووووم  اإ

 علووووو و  معقولوووووة  بصوووووورة المهنووووود  ي لبهووووواي التووووو ال زموووووة ضوووووافيةاإل المعلوموووووا  تلوووووك بتقوووووديم يقووووووم أ  المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 هوووو  ي فوووو  يسووووم ا عليهوووو المتفووووق بالصووووورة الكشووووف هوووو ا  أ م  سووووة مووووع ا عليهوووو يتفقووووا ي التوووو بالصووووورة يعوووودلها  أ المقوووواو 
 . النهائي المستخل ) وب الشروط
 النهووووووائي المسووووووتخل  لمسووووووودة تعوووووودي   وأيووووووة والمقوووووواو   المهنوووووود  بووووووي  ال  قووووووة للمناقشووووووا  نتيجووووووة  تبووووووي    اإ  لووووووك  ومووووووع
 دفووووع شووووهادة العموووو  صووووا  إلوووو   ويقوووودم يعوووود  أ المهنوووود  علوووو يتعووووي    ف نوووو  مووووا  خوووو   وجووووود ا عليهوووو تفوووواقاال يووووتمي التوووو

 . المقاو إل   منها نسخة رسا إ مع) النهائي المستخل  مسودة م عليها  المتفق المبال  تلك ع  مر لية
الموووووووادة   أ كوووووووام بموجووووووو  تسوووووووويت  تمووووووو  أو   20/4بعووووووود  لوووووووك  إ ا توووووووم فوووووووض الخووووووو   نهائيوووووووا  بموجووووووو  أ كوووووووام الموووووووادة )

 رسوووووووا إ موووووووع العمووووووو   صوووووووا  إلووووووو   ”النهوووووووائي المسوووووووتخل “ وتقوووووووديم عووووووودادإ  عندئووووووو  المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  نووووووو  ف   20/5)
 .المهند إل   من  نسخة

 المخالصة: -(14/12)
 أ  فيووووووووو  يثبووووووووو  خ يوووووووووا   قووووووووورارا  إ العمووووووووو  صوووووووووا   ميسووووووووول   أ  النهوووووووووائي للمسوووووووووتخل  تقديمووووووووو  عنووووووووود المقووووووووواو   علووووووووو ي ينبغووووووووو

 يتصووووو  موووووا أو العقووووود بموجووووو  للمقووووواو  المسوووووت قة المبوووووال  لجميوووووع والنهائيوووووة الكاملوووووة التسووووووية يشوووووك  ”النهوووووائي المسوووووتخل “
 المقووووووواو إلووووووو   األدا  ضووووووما  عوووووووادةإ  بعووووووود الإ المفعووووووو  نافووووووو  يصووووووب  ال نووووووو أ علووووووو  قووووووراراإل هووووووو اي فووووووو الوووووون  ويمكووووووو  .بوووووو 

 .التاريخ ه ا م  ناف ا   المخالصة قرارإ يعتبر ال الة ه  ي وف ل   المست قة المبال  رصيد م  ل   تبق لما وتسلم 
 :إصدار شهادة الدفعة الختامية -(14/13)

   14/11) الموووووووووادة بموجووووووووو  ”النهوووووووووائي المسوووووووووتخل “ تسووووووووولم  تووووووووواريخ مووووووووو  يوموووووووووا    30) خووووووووو   المهنووووووووود  علووووووووو ي ينبغووووووووو
 :فيها مبينا   الختامية الدفعة شهادة العم  صا  إل   يصدر     أ14/12والمخالصة بموج  المادة )

 و نهائية  بصورة للمقاو  يست قي ال  المبل  -أ
 واقوووووع  سوووو ) العموووو   صووووا  إلوووو   المقوووواو  موووو  أو المقووووواو إلوووو   العموووو  صووووا   موووو   وجوووود  )إ المسووووت ق الرصوووويد - 

 تسووووووت قي التوووووو االقت اعووووووا  ورصوووووويد العموووووو   صووووووا   دفعهوووووواي التوووووو الوووووودفعا  جميووووووع ا تسووووووا  بعوووووود و لووووووك   ال ووووووا 
 .العقد بموج  العم  لصا  

ب  كوووووووام  عمووووووو    المخالصوووووووة قووووووورارا  و   14/11عمووووووو   ب  كوووووووام الموووووووادة )” النهوووووووائيالمسوووووووتخل  “إ ا لوووووووم يقوووووووم المقووووووواو  بتقوووووووديم 
 المسووووووتخل  تقوووووديم يفووووو المقوووووواو  خفوووووقأ  اا  و . بووووو لك القيوووووام منوووووو  ي لووووو   أ المهنووووود  يتعوووووي   علوووووو  ف نووووو    14/12الموووووادة )
 منصووووووفة بصووووووورة يقوووووودرها يالتوووووو بالقيمووووووة الختاميووووووة الدفعووووووة شووووووهادة يصوووووودر  أ عندئوووووو   فللمهنوووووود   يومووووووا    30) موووووودة خوووووو  
 .الدفع مست قة أنها

 انتهاء مسؤولية صاحب العمل: -(14/14)
 عوووووو  أو   بووووو  متصوووووو  أو) العقووووود هوووووو ا عووووو  نووووووات  شوووووئ أو مووووورأي أ عوووووو  المقووووواو  تجووووووا  مسوووووؤوال   العموووووو  صوووووا   يعتبووووور ال

 :صرا ة ما بمبل  م البة بش ن  المقاو  قدمي ال   د  الإل   الإ  شغا األ تنفي 
 يضا  أو   ”النهائي المستخل “ ضم  -أ
 بعووووووود المسوووووووتجدة شووووووويا األ أو مووووووووراأل باسوووووووتثنا    14/10الموصوووووووو  فوووووووي الموووووووادة )” كشوووووووف دفعوووووووة اإلنجووووووواز“ضوووووووم   - 

 .شغا األ متسل   شهادة إصدار
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 موووو  أو التعووووويض  يفوووو التزاماتوووو  بموجوووو  العموووو  صووووا   مسووووؤولية موووو  ي وووود   ال ”المووووادة“ هوووو  ي فوووو يوووورد مووووا   فوووو  ومووووع  لووووك
 .قبل  م  يلاال مب المسلك وأ المتعمد  التقصير أو الغ   اال  م ي أي ف العم  صا   مسؤولية

 عمالت الدفع: -(14/15)
 الشوووووروط يفووووو  لوووووك غيووووور علووووو  يووووون  لوووووم وموووووا. الع وووووا  مل وووووقي فووووو الم وووووددة العمووووو   أو بالعملوووووة ”العقووووود قيموووووة“ دفوووووع يوووووتم

 :تاليال الن و عل  الدفع يتم أ  فيج  وا دة  عمل  م  ب كثر سيتم الدفع كا   اإ الخاصة 
 :فق  الم لية بالعملة م ددة ”مقبولةال العقد قيمة“ كان   اإ -أ

ي فووووو تسووووتخدم سوووووو ي التوووو الثابتوووووة الصوووور  سووووعارأو  جنبيوووووةاأل والعموووو   الم ليوووووة للعملووووة المبوووووال  أو النسوووو  تكووووو    1)
 و  لك  غير عل  ال رفا  اتفق  اإ الإ الع ا   مل قي ف ت ديدها تم كما الدفعا    سا 

جوووووووورا و  الوووووووودفع يووووووووتم  2) وتعوووووووودي     13/5) المووووووووادة   كووووووووامب عموووووووو    يووووووووة  تيا اإل المبووووووووال  يخوووووووو  فيمووووووووا الخصووووووووميا  ا 
 و الت بيق  الواجبة والنس  بالعم     13/7األسعار بسب  التشريعا  عم   ب  كام المادة )

 بوووووووالعم   دفعهوووووووا فيوووووووتم   أ   ج د-14/13أموووووووا الووووووودفعا  والخصوووووووميا  األخووووووورى المشوووووووار إليهوووووووا فوووووووي الفقووووووورا  )  3)
 و ع   أ  ” 1-أ)“ الفقرةي ف الم ددة والنس 

  لووووووووكي فووووووو الم وووووووددة والنسووووووو  بوووووووالعم   يوووووووتم أ  يجووووووو  الع ووووووووا   مل وووووووقي فووووووو الم وووووووددة التعويضوووووووا  مقابووووووو  الووووووودفع - 
 و المل ق 

 المبوووووال  انفووووواق تووووومي التووووو بالعملوووووة تسووووودد أ  فيجووووو  العمووووو  صوووووا  إلووووو   المقووووواو  يسوووووددهاي التوووووخووووورى األ الووووودفعا  مووووواأ -ج
 و ال رفي   بي  فيماعليها  تفاقاال يتمأخرى  عملةي ب  أو العم   صا   بمعرفة بها

 المسووووووت ق المبلووووو  تتجوووووواوز م وووووددة بعملووووووة المقووووواو  قبوووووو  مووووو  العموووووو  صوووووا  إلوووووو   سوووووداد  المسووووووت ق المبلووووو  كوووووا   اإ -د
 المبلووووو  هووووو ا رصووووويد يخصوووووم  أ العمووووو  لصوووووا   يجووووووز ف نووووو  العملوووووة  بتلوووووك المقووووواو إلووووو   العمووووو  صوووووا   مووووو  دفعووووو 
 و  أخرى  بعم   للمقاو  است ق ي الت المبال  م 

 سوووووائدة كانووووو  يالتووووو العمووووو   تبووووودي  سوووووعارأ فتعتمووووود الع وووووا   مل وووووقي فووووو العمووووو   تبووووودي  سوووووعارأ ت ديووووود يوووووتم لوووووم  اإ -ه
 .الدولةي في المركز  البنك قررها كماي ساساأل التاريخ موعدي ف

 
 ump Sum ContractsL:العقود المسعرة بالمقطوع -(14/16)

 بخصو   لك . االضافية مسعرا  بالمق وع ف ن  يج  ت بيق الشروط الخاصة كا  العقدإ ا  
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 عشر الخامس الفصل
 العمل صاحب قبل من العقد نهاءإ

 
 الشعار بالتصحيح: -(15/1)

 هوووووو ا تصوووووو ي  منوووووو   البووووووا   لوووووو  إشووووووعار ب رسووووووا  المهنوووووود  يقوووووووم العقوووووود  بموجوووووو  التووووووزامي أ تنفيوووووو ي فوووووو المقوووووواو  خفووووووقأ  اإ
 .م ددة معقولة مدة خ   وع ج  خفاقاإل

 إنهاء العقد من قبل صاحب العمل: -(15/2)
 :تاليةال ال اال ي ف العقد إنها  العم  لصا   ي ق
ي فووووووو أو  4/2)بموجووووووو  الموووووووادة أو الم افسوووووووة علووووووو  سوووووووريا  مفعولووووووو  إ ا أخفوووووووق المقووووووواو  فوووووووي تقوووووووديم ضوووووووما  األدا   -أ

 و   15/1بالتص ي  كما ورد في المادة ) شعارإل االستجابة
 تنفيووووووو ي فووووووو االسوووووووتمرار ي ينوووووووو  ال أنووووووو  ممارسوووووووت  مووووووو  بوضوووووووو   تبوووووووي    اإ أو  شوووووووغا األ تنفيووووووو  عووووووو  المقووووووواو   تخلووووووو  اإ - 

 أو العقد  بموج  التزامات 
 ي:ف معقو  ع ر بدو   أخفق قد المقاو  أ  -ج

 أو  ”الثام  الفص “  كامأل وفقا   العم  مواصلة -1
 المتعلقوووووووووة  7/6) الموووووووووادة أو بوووووووووالرفض المتعلقوووووووووة  7/5إشوووووووووعار صوووووووووادر بموجووووووووو  أي مووووووووو  الموووووووووادة )التقيووووووووود بووووووووو ي  -2

 أو  شعارلإل تسلم  تاريخ م  يوما    30) خ   ا  ص  اإل عما  ب
 علووووووو  ال صوووووووو  دو   العقووووووود عووووووو  بالتنووووووواز  وأ  يفرعووووووو لمقووووووواو  بكاملهوووووووا شوووووووغا األ  إسوووووووناد) بتلوووووووزيم قوووووووام المقووووووواو  أ  -د

 أو الم لوبة  الموافقة
 ى جووووووور أ أو ضوووووود   ي دار إ موووووورأ صوووووودر أو موجوداتووووووو   لتصووووووفية تعوووووورض أو  معسوووووورا   وأ مفلسوووووووا   صووووووب أ قوووووود المقوووووواو  أ  -ه

 مووووووودير أو مصوووووووف أوي قضوووووووائ  وووووووار  شووووووورا إ ت ووووووو  العمووووووو ي فووووووو االسوووووووتمرار علووووووو  وافوووووووق أو دائنيووووووو   موووووووع تسووووووووية
 القوووووواني  بموجووووو ) ال وووووادث أو االفعوووووا  هوووو   مووووو ي أل التووووو ثير نفوووو  لهوووووا واقعووووة أيوووووة  ووووودث  أنوووو  أو دائنيووووو   لمصوووول ة
 أو   الت بيق الواجبة

 أو من وووووووة أو هديوووووووة أو رشووووووووة  شووووووورة مبوووووووا غيووووووور أو مباشووووووورة بصوووووووورة) شوووووووخ ي أ علووووووو  عووووووورض أو مقووووووود   المقووووووواو   أ -و
 :مقاب  مكاف ة أو كترغي  مالية هبة أو عمولة

 أو بالعقد  يتعلق تصر ي أ عم  ع  يمتنع أو يعم  أ  -1
  أو   بالعقد ع قة ل  شخ ي أل ت بي  عدم أو ت بي  سهارإ ع  يمتنع أو يسهر أ  -2
 رشوووووووووة يأ ع ووووووووا  ب الوعوووووووود أو ع ووووووووا  ب الفوووووووورعيي  مقاوليوووووووو  أو وك ئوووووووو  أو المقوووووووواو ي مسووووووووتخدم موووووووو ي أ قووووووووام  اإ -3

 تقووووووديم  أ الإ   و) الفقوووووورةي فوووووو موصووووووو  هووووووو  سووووووبما مكافوووووو   أو شووووووخ ي أل  مباشوووووور غيوووووور أو مباشوووووور بشووووووك )
 العقد  نها إ يستوج  ال المقاو ي لمستخدم قانونية   ومكاف  وافز أية

 إنهوووووا   يوموووووا    15) لمووووودة خ يوووووا المقووووواو  إشوووووعار بعووووود العمووووو   لصوووووا   يجووووووز السووووورو   أو ال ووووواال  هووووو   مووووو ي أي ففووووو
 موووووو ي أ  صووووول   ا إفوووووورا   العقوووووودي ينهووووو  أ  شوووووعارب العمووووو  لصووووووا   يمكووووو  نووووو أ الإ. الموقوووووع موووووو  المقووووواو  قصوووووا ا  و  العقووووود

 .ع  أ   و) أو  ه) ال التي 
 بموجووووو  لوووو  تت قووووققوووود  العموووو  لصووووا  أخوووورى   قوووووق  ب يوووووة يج ووووف ال  أ يجوووو  العقوووود نهووووا إل العموووو  صووووا   اختيووووار  إ

 .خ ف  أو العقد 
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 وجميووووووع الم لوبووووووةالمسووووووتلزما   المهنوووووود  بتسووووووليم ويقوووووووم الموقووووووع يغووووووادر  أ ال الووووووة هوووووو   مثوووووو ي فوووووو المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو 
 .لصال   عدادهاإ  تم أو المقاو  أعدها تصميم وثائق وأية ”المقاو  وثائق“

 شووووووعاراإل يفووووو مشووووومولة معقولوووووةتعليمووووووا   أيوووووة فوووووورا   لينفووووو  جهوووووود  ى قصوووووار  يبووووو    أ المقووووواو  يتعوووووي   علوووووو  نووووو  ف  لوووووك وموووووع
 :وب يتعلق فيما و لك العم   صا   أرسل ي ال 
 و فرعية  مقاولةي أ ع  التناز  -1
 .شغا األ لس مة أو الممتلكا  أو ال ياة  ماية -2

 ويجوووووووووز .كمالهوووووووواإل  يخوووووووور آ شووووووووخا أي أ يسووووووووتخدم أ  أو/و شووووووووغا األ يكموووووووو  أ  العموووووووو   لصووووووووا   ي ووووووووق نهووووووووا  اإل بعوووووووود
 المقوووووووواو   ووثووووووووائق المقوووووووواو   مسوووووووتلزما  موووووووو  أيووووووووا   يسوووووووتخدموا  أ  يخوووووووور اآل شووووووووخا األ وهوووووووؤال  العموووووووو  لصووووووووا   عندئووووووو 
 .لصال   عدادهاإ  تمي الت تلك أو المقاو   عدهاأ ي التخرى األ التصاميم ووثائق

 فووووووراجاإل يووووووتم سووووووو  المؤقتووووووة شووووووغا األ أو المقوووووواو  معوووووودا  بوووووو   ا  إشووووووعار  يرسوووووو   أ عندئوووووو   العموووووو  صووووووا   يتعووووووي   علوووووو 
  اإ نوووووو أ الإ. و سوووووواب  مسووووووؤوليت  علوووووو  ب زالتهووووووا فووووووورا   يقوووووووم  أ المقووووواو  علوووووو و  بجوووووووار   أو الموقووووووعي فوووووو المقوووووواو إلوووووو   عنهوووووا
  أ العمووووو  لصوووووا   يمكووووو  ف نووووو  العمووووو   صوووووا  إلووووو  عليووووو   اسوووووت قاقا ي أ بتسوووووديد لتاريخووووو  يقوووووم لوووووم المقووووواو  بووووو    تبوووووي  
 فيوووووودفع االسووووووت قاقا  اسووووووترداد بعوووووود البيووووووع  صوووووويلة موووووو  رصوووووويد  تبقوووووو  اا  و  اسووووووت قاقات   لت صووووووي  المسووووووتلزما  تلووووووك يبيووووووع
 .المقاو إل   الرصيد  لك

 تقدير القيمة بتاريخ إنهاء العقد: -(15/3)
المووووووادة  بموجوووووو  نافوووووو ا   أصووووووب  قوووووود العقوووووود نهووووووا  ب شووووووعاراإل يكووووووو   أ  بعوووووود - عمليووووووا   يمكوووووو  مووووووا وب سوووووورع - المهنوووووود  علوووووو 

 وأيووووووووة المقوووووووواو  ووثووووووووائق والمسووووووووتلزما  شووووووووغا األ قيمووووووووة علوووووووو  تفوووووووواقباال  3/5   أ  يقوووووووووم عموووووووو   ب  كووووووووام المووووووووادة )15/2)
 .بش نها ات  ديدت إجرا  وأ العقد  بموج  المنف ة شغا األ مقاب  للمقاو  تست قأخرى  مبال 

 الدفع بعد إنهاء العقد: -(15/4)
 :تاليبال يقوم  أ   15/2لصا   العم   بعد أ  يكو  اإلشعار ب نها  العقد قد أصب  ناف ا  بموج  المادة )

 أو/و   2/5أ  يباشر باتخا  اإلجرا ا  المتعلقة بم البات  وفقا أل كام المادة ) -أ
نجاز و  شوووووغا األ تنفيووووو  تكووووواليف مووووو  الت قوووووق  وووووي إلووووو   المقووووواو إلووووو   الووووودفع عووووو  يمسوووووك  أ -  صووووو  و  هووووواا   عيوووووو  أيوووووة ا 

 صوووووووا   تكبووووووودهاأخووووووورى  تكووووووواليف يوووووووةأو    وجووووووود  إ ) المقووووووواو  علووووووو  المت ققوووووووة التووووووو خير تعويضوووووووا  وت ديووووووود فيهوووووووا 
 أو/و العم  

 توووووووم ضووووووافيةإ تكوووووواليف يووووووةأو  العموووووو  صووووووا   تكبوووووودها ضوووووورارأو  خسووووووائر يووووووةأ مقابوووووو  المقوووووواو   سووووووا  موووووو  يقت ووووووع  أ -ج
تسوووووت ق للمقووووواو  مقابووووو  إنهوووووا  العقووووود بموجووووو  الموووووادة  مبووووال  يوووووةأ ا تسوووووا  بعووووود و لوووووك  شوووووغا األ إتموووووام لغايوووووة صوووورفها

 رصووووويدي أ بووووودفع العمووووو  صوووووا   يقووووووم ضوووووافيةاإل تكووووواليفوال ضووووورارواأل الخسوووووائر هووووو   مثووووو  اسوووووترداد وبعووووود   15/3)
 .المقاو   ال  متبق  

 حق صاحب العمل في إنهاء العقد )لما يخدم مصلحته(: -(15/5)
. المقوووووواو  إلوووووو  بوووووو لك ا  إشووووووعار  يصوووووودر ب يووووووث مصوووووول ت   يخووووودم لمووووووا وقوووووو ي أي فوووووو العقوووووودي ينهوووووو أ  العموووووو  لصووووووا   ي وووووق

 ضوووووما  عوووووادةإ  تووووواريخ مووووو  أو المووووو كور  شوووووعارلإل المقووووواو  تسووووولم تووووواريخ مووووو  يوموووووا    30) مووووورور بعووووود نافووووو ا   نهوووووا اإل ويعتبووووور
 هووووووو   بموجوووووو  العقوووووودي ينهووووووو  أ العموووووو  لصووووووا   ي ووووووق ال نووووووو أ الإ ال ووووووق  يهموووووواأ العموووووو   صوووووووا   قبوووووو  موووووو  إليوووووو  األدا 

 .آخر مقاو  قب  م  لتنفي ها للترتي  أو بنفس  شغا األ بتنفي  ليقوم ”المادة“
 توووووتم ثوووووم ومووووو    16/3) الموووووادة  كوووووامأل وفقوووووا   معداتووووو  زالوووووةا  و  العمووووو  عووووو  التوقوووووف المقووووواو  يتعوووووي   علووووو  نهوووووا  اإل هووووو ا بعووووود
  .19/6) المادة أ كام بت بيق  سابات  تسوية
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 عشر السادس الفصل
 المقاول قبل من العقد نهاءا  و  العمل تعليق

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

صووووووا    يتقيوووووود لووووووم أو   14/6إ ا لووووووم يقووووووم المهنوووووود  بالتصووووووديق علوووووو  أي شووووووهادة دفووووووع مر ليووووووة بموجوووووو  أ كووووووام المووووووادة )
 إشووووووعار توجيوووووو  بعوووووود  للمقوووووواو  يجوووووووز ف نوووووو    14/7)العموووووو  بمواعيوووووود الوووووودفعا  المسووووووت قة للمقوووووواو  عموووووو   ب  كووووووام المووووووادة 

 ميتسووووول    تووووو و  لووووم موووووا  التنفيووووو  عمليووووة يب وووووئ ا  أو) العموووو  قيعل ووووو أ  العمووووو   صووووا  إلووووو   يوموووووا    20) عوووو  تقووووو  ال بمهلووووة
 .شعاراإلي ف وارد هو ما و س  ال ا  واقع  س  ل   الدفع يتم أو الدفع  شهادة المقاو 

الموووووووادة  أ كوووووووام بموجووووووو  لووووووو  تت قوووووووق قووووووودي التووووووو التمويووووووو  نفقوووووووا  اسوووووووتيفا ي فووووووو ب قووووووو  يج وووووووف ال هووووووو ا  المقووووووواو  إجووووووورا   إ
  .16/2) المادة   كامب عم    العقد نها إي ف ب ق  وال   14/8)
يتعوووووي    ف نووووو  نهوووووا  اإل إشوووووعار بتوجيووووو  قيامووووو  قبووووو  لووووو  المسوووووت قة الدفعوووووة أو الووووودفع شوووووهادة  شوووووعار إل ال قوووووا   المقووووواو  متسووووول    اإ

 .عمليا   ممك  وق  وب سرع المعتاد العم  يست نف  أعلي  
 بموجوووووو   التنفيووووو  عمليوووووة ب وووووا إ أو) العمووووو  تعليوووووقل نتيجوووووة موووووا كلفووووووة أو/و نجوووووازاإل مووووودةي فووووو تووووو خرا   المقووووواو  تكبووووود  اإ أموووووا

مراعووووووواة أ كوووووووام  مووووووع بشووووووو نها  اسوووووووت قاقات  لتقوووووودير مر بووووووواأل المهنووووووود إلوووووو   ا  إشوووووووعار  يرسووووووو   أعليوووووو  ف ”الموووووووادة“ هووووووو   أ كووووووام
 :بخصو    20/1المادة )

أ كووووووام  بموجوووووو  و لووووووك يتوووووو خر  سووووووو  أو توووووو خر قوووووود نجووووووازاإل كووووووا   اإ التوووووو خير   لووووووك بسووووووب  نجووووووازاإل موووووودة تمديوووووود -أ
 و   8/4المادة )

 .ناتجة ع   لك مع نسبة الرب  الم ددة في العقد كلفةي أ - 
 إجوووووووورا  أوعليهووووووووا  تفوووووووواقل   3/5) لمووووووووادةل وفقووووووووا  التصوووووووور  يتعووووووووي   عليوووووووو    شووووووووعاراإل هوووووووو ا لمثوووووووو  المهنوووووووود  متسوووووووول   وبعوووووووود

 .مورألا ه   بش   ا  ديدالت
 إنهاء العقد من قبل المقاول: -(16/2)

 :تاليةال ال اال ي ف العقد إنها  للمقاو  ي ق
 الدفعوووووة تلووووك لكشووووف تسوووولم  تووووواريخ بعوووود موووو  يومووووا    60) خووووو   مر ليووووة دفووووع شووووهادة إصوووووداري فوووو المهنوووود  خفووووقأ  اإ -أ

 أو المدعمة  البيانا  مع
 انقضووووووا  موووووو  يومووووووا    45) خوووووو   مر ليووووووة دفووووووع شووووووهادة بموجوووووو  لوووووو  دفعوووووو  اسووووووت ق مبلوووووو ي أ المقوووووواو  ميتسوووووول   لووووووم  اإ - 

ي التووووو الخصوووووميا  باسوووووتثنا   14/7) الموووووادة أ كوووووام بموجووووو  خ لهووووا الووووودفع العمووووو  صوووووا   يتعوووووي   علووووو ي التووووو المهلووووة
 أو   2/5) المادة بموج  العم  صا   م البا  بخصو  اقت اعها يت قق

 أو العقد  بموج  التزامات  أدا ي ف جوهرية بصورة العم  صا   خ   أ  اإ -ج
 المتعلقوووووووة  1/7) بالموووووووادة أو العقووووووود يوووووووةاتفاقب المتعلقوووووووة  1/6إ ا أخووووووو   صوووووووا   العمووووووو  فوووووووي االلتوووووووزام ب  كوووووووام الموووووووادة ) -د

 أو بالتناز  
 الموووووادةي فوووووعليووووو   منصوووووو  هوووووو  سووووبما بكاملهوووووا  شوووووغا األ تنفيووووو  علووووو  يووووؤثر مموووووا للعمووووو   م وووووو  تعليوووووق  وووودث  اإ -ه

 )  أو8/11)
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ي دار إ موووووورأ صوووووودر أو السوووووويولة  فقوووووود أو التصووووووفية  ت وووووو  وقووووووع أو مفلسووووووا   صووووووب أ قوووووود العموووووو  صووووووا   بوووووو    تبووووووي    اإ -و
 فعووووا األ هوووو   موووو ي أل التوووو ثير نفوووو  لهووووا واقعووووة أيووووة  وووودث قوووود أو دائنيوووو   مووووع ماليووووة تسوووووية ى جوووور أ قوووود نوووو أ أو   ضوووود 
   الت بيق الواجبة القواني  بموج ) ال وادث أو

  أ  يوموووووووا    15) بمهلووووووة خ يووووووا   العموووووو  صوووووووا   إشووووووعار بعوووووود للمقوووووواو  يمكوووووو  السووووووورو   أو  ووووووداثاأل هوووووو   موووووو ي أي ففوووووو
 .ع  أ   و) أو  ه) ال التي  م ي أ  صل   اإ فورا   العقدي ينه  أ  شعارب للمقاو  يمك  ن أ الإ العقد ي ينه
 مووووو   لوووووك لغيووووور أو العقووووود بموجووووو  لووووو  تت قوووووقأخووووورى   قووووووق  ب يوووووة يج وووووف ال  أ يجووووو  العقووووود نهوووووا إل المقووووواو  اختيوووووار إ 
 .سبا األ

زالة معدات المقاول: -(16/3)  التوقف عن العمل وا 
أو    15/5) الموووووادة أ كوووووام بموجووووو  العمووووو  صوووووا   قبووووو  مووووو  العقووووود نهوووووا  ب المتعلقوووووة ا شوووووعار اإل مووووو ي أ يصوووووب   أ بعووووود

المترتووووووو  علوووووو   صوووووووو  قووووووووة ي االختيوووووووار  نهووووووا باإل أو   16/2ب نهووووووا  العقووووووود موووووو  قبووووووو  المقووووووواو  بموجوووووو  أ كوووووووام الموووووووادة )
 ي:يل بما الفور عل  يباشر  أ المقاو  يتعي   عل  ف ن   ناف ا     19/6قاهرة بموج  أ كام المادة )

 المهنووووود  قبووووو  مووووو  بشووووو ن تعليموووووا    صووووودر  قووووود العمووووو  هووووو ا مثووووو  تنفيووووو  كوووووا   اإ الإ عمووووو  ي أ تنفيووووو  عووووو  التوقوووووف -أ
 و  شغا األ لس مة وأ الممتلكا  وأ شخا األ  ماية لغرض

 لووووووو  الوووووودفع تووووووومي التووووووخووووووورى األ شووووووغا واأل والموووووووواد والتجهيووووووزا   بالعقووووووود المتعلقووووووة والوثوووووووائق) المقوووووواو  وثوووووووائق ميسوووووول    أ - 
 و مقابلها 

 يغوووووووادر  أو   العاموووووووة السووووووو مة موووووووورأل منهوووووووا يلوووووووزم موووووووا باسوووووووتثنا  الموقوووووووع  مووووووو خووووووورى األ المسوووووووتلزما  كووووووو  يزيووووووو   أ -ج
 .الموقع

 الدفع عند إنهاء العقد: -(16/4)
  بعوووووووود أ  يكووووووووو  اإلشووووووووعار الصووووووووادر ب نهووووووووا  العقوووووووود بموجوووووووو  المووووووووادة   يومووووووووا  60العموووووووو  خوووووووو   )يتعووووووووي   علوووووووو  صووووووووا   

 :تاليبال يقوم  أ  ناف ا   صب أ قد  16/2)
 و المقاو  إل   األدا  ضما  عادةإ  -أ
 و   19/6است قاقا  المقاو   س  أ كام المادة )أ  يدفع  - 
 األعموووووووا  عووووووو  و لوووووووك نهوووووووا  اإل لهووووووو ا نتيجوووووووة المقوووووواو  تكبووووووودهاأخووووووورى  خسوووووووارة أو ضووووووورري أ بووووووود  للمقووووووواو  يوووووودفع  أ -ج

 .نها اإل بعد المتبقية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 عقد المقاولة العربي الموحد

 

65 

 
 عشر السابع الفصل

 والمسؤولية المخاطر
 
 التعويضات: -(17/1)

 الم البووووا  جميووووع ضوووود ووك ئهووووم وأفووووراد  العموووو  صووووا   موووو  كوووو    الضوووورر موووو ي وي موووو يعوووووض  أ المقوووواو   علوووويتعووووي   
 :تاليبال يتعلق فيما و لك  األجور والنفقا  القانونية  فيها بما) والنفقا  عبا واأل ضرارواأل
 عووووو  ناجموووووة كانووووو   اإ كوووووا  مهموووووا شوووووخ ي بوووو  تل وووووقي التووووو الوفووووواة أو االعوووووت   أو المووووورض أو الجسووووودية صووووابا اإل -أ

نجاز و  شوووووغا األ تنفيووووو  عووووو  أو   وجووووود   )إ المقووووواو  تصووووواميم بسوووووب  أو أثنوووووا  أو صووووو  و  هووووواا   موووووا فيهوووووا  عيوووووو  أيوووووة ا 
 موووووو ي أ أو أفووووووراد  أو العموووووو  صووووووا   قبوووووو  موووووو  للعقوووووود نقووووووض أو المعتموووووود الفعوووووو  أو همووووووا اإلإلوووووو   معووووووزوة تكوووووو  لووووووم

 و وك ئهم 
ي الووووو  ىالمووووودإلووووو   و لوووووك  شوووووغا األ عووووودا فيموووووا) الشخصوووووية أو العقاريوووووة بالممتلكوووووا  تل وووووقي التووووو الخسوووووارة أو الضووووورر - 

 :الخسارة أو الضرر ه ا في  يكو  
نجووووووازو  تنفيووووو  أو  وجووووود   )إ المقووووواو  تصوووووواميم بسوووووب  أو أثنوووووا  أو عووووو  ناجموووووا   -1 صووووو  و  شوووووغا األ ا   عيووووووو  أيوووووة ا 

 و فيها 
 أو وك ئهووووووم موووووو ي وأ مسووووووتخدمي  أو المقوووووواو  قبوووووو  موووووو  للعقوووووود نقووووووض أو متعموووووود فعوووووو  أو همووووووا إ ي أإلوووووو   ى يعووووووز  -2

 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة منهمي أ قب  م  مستخدم شخ ي أ
 أو أضووووورار أو م البوووووا  أيوووووة ضووووود ووك ئهوووووم ومسوووووتخدمي  المقووووواو ي وي مووووو يعووووووض  أ العمووووو  صوووووا   يتعوووووي   علووووو  كموووووا

 ي:يل ما بخصو  والنفقا  القانونية  جوراأل فيها بما) نفقا  أو خسائر
 نقوووووووض أو المتعمووووووود الفعووووووو  أو هموووووووا اإلإلووووووو   ى تعوووووووز ي التووووووو الوفووووووواة أو االعوووووووت   أو المووووووورض أو الجسووووووودية صوووووووابا اإل  1)

 و وك ئهم  م ي أ أو أفراد  أو العم  صا   قب  م  العقد
  3  2  1 -الفقووووورا  )دي فووووو عنهوووووا المنوووووو  الت مينيوووووة التغ يوووووة مووووو  مسوووووتثنا  عنهوووووا المسوووووؤولية تكوووووو  أخووووورى  أموووووور أيوووووة  2)

  .18/3) المادة م 
 المقاول باألشغال:اعتناء  -(17/2)

صووووووودور   تووووووو و  المباشووووووورة تووووووواريخ مووووووو  ابتووووووودا  المسوووووووتلزما و  شوووووووغا باأل العنايوووووووة عووووووو  الكاملوووووووة المسوووووووؤولية المقووووووواو  يت مووووووو 
إلوووووووو   المسوووووووؤولية هووووووو   تنتقوووووووو   يوووووووث   10/1)أو تعتبوووووووور أنهوووووووا قووووووود صوووووووودر   بموجووووووو  الموووووووادة )” شوووووووهادة تسووووووول م األشوووووووغا “

 أو) ”شووووووغا لأل متسوووووول   شووووووهادة“ إصوووووودار تووووووم شووووووغا األ موووووو  جووووووز  أو قسوووووومي أ علوووووو  المفهوووووووم هوووووو ا وين بووووووق العموووووو   صووووووا  
 .بخصوص   صدر  قد أنها تعتبر
 بالتوووواريخ متبووووق   عموووو ي بوووو  العنايووووة عوووو  مسووووؤوال   المقوووواو  يسوووو  لوووو لك  وفقووووا   العموووو  صووووا  إلوووو   المسووووؤولية تنتقوووو   أ وبعوووود
 .المتبقية األعما  ه   استكما  يتم  أإل   ”شغا األ متسل   شهادة“ي ف الم دد

العنايووووووة  عوووووو  المقوووووواو  مسووووووؤولية فتوووووورة خوووووو   خسووووووارة أو ضوووووورري أ المقوووووواو  وثووووووائق أو المسووووووتلزما  أو شووووووغا باأل ل ووووووق  اإ
  أ المقوووووواو  علوووووو  يتعووووووي   ف نوووووو    ال قووووووا    17/3بهووووووا  ألي سووووووب  موووووو  األسووووووبا  )باسووووووتثنا  المخووووووا ر المبينووووووة فووووووي المووووووادة )

 ووثووووووائق والمسووووووتلزما  شووووووغا األ تصووووووب   توووووو  الضوووووورر  أو الخسووووووارة تلووووووك بجبوووووور ومسووووووؤوليت  الخووووووا   سوووووواب  علوووووو  يقوووووووم
 .للعقد م ابقة المقاو 
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 شووووووغا األ متسوووووول   شووووووهادة صوووووودور بعوووووود المقوووووواو  أفعووووووا  عوووووو  تنووووووت  قوووووود خسووووووارة أو ضوووووورري أ عوووووو  مسووووووؤوال   المقوووووواو  ويسوووووو 
 سوووووابقة واقعوووووة عووووو  ناتجوووووة ولكنهوووووا شوووووغا األ متسووووول   شوووووهادة إصووووودار بعووووود ت صووووو  قووووود خسوووووائر أو أضووووورار أيوووووة وعووووو  بشووووو نها 

 .عنها مسؤوال   المقاو  كا 
 مخاطر صاحب العمل: -(17/3)

 :هي ال قا   17/4إ  المخا ر المشار إليها في المادة )
 جان  األ عدا األ فعا أ أو الغزو  أو  تعل  لم وأ ال ر  أعلن  سوا ) العدوانية عما األ أو ال ر  -أ
ي فوووووووو هليووووووووةاأل ال وووووووور  أو بووووووووالقوة  ال كووووووووم علوووووووو  االسووووووووتي   أو العصوووووووويا  أو الثووووووووورة أو رهووووووووا اإل عمووووووووا أ  أو التموووووووورد - 

 الدولة 
 موووووووو  ليسوووووووووا أشووووووووخا  بهووووووووا يقوووووووووم ممووووووووا الدولووووووووة داخوووووووو  بالنسووووووووام خوووووووو  اإل  ركووووووووا  أو المشوووووووواغبا  أو االضوووووووورابا  -ج

 الفرعيي   مقاولي ي مستخدم أو المقاو ي مستخدم
 داخووووووووو  النوويوووووووووة شوووووووووعاعا باإل التلووووووووووث أو يونيوووووووووةاأل االشوووووووووعاعا  أو المتفجووووووووورة الموووووووووواد أو ال ربيوووووووووة  األعتووووووووودة وجوووووووووود -د

 االشعاعا   أو المتفجرة المواد أو األعتدة ه   لمث  المقاو  استخدام ع  نات  هو ما باستثنا  الدولة 
 الصو   سرعة تفوق  بسرعة المندفعة الجوية النق  ووسائ  ال ائرا  ع  الناتجة الضغ  موجا  -ه
 العقد ي فعلي   منصو  هو ما باستثنا  الدائمة  شغا األ م  جز ي أل  شغالإ أو العم  صا   استخدام -و
 العموووو  صووووا   يعتبوووور  يخوووور آ قبوووو  موووو  أو العموووو  صووووا   أفووووراد قبوووو  موووو  عووووداد إ  تووووم شووووغا األ موووو  جووووز ي أ تصووووميم -ز

 و عنهم  مسؤوال  
التوووووي لوووووم يكووووو  بوسوووووع مقووووواو  متمووووور  توقعهوووووا بصووووووورة  أو  متوقووووووع غيووووور أمووووورا   يعتبووووور مموووووا ال بيعوووووة ى لقوووووو  عمليوووووةي أ - 

 .واتخا  اإلجرا ا  الوقائية الكافية إزا هامعقولة 
 تبعات مخاطر صاحب العمل: -(17/4)

لووووو  المووووودى الووووو ي ينووووووت  عووووو  أي مووووو  المخووووووا ر المدرجوووووة فوووووي الموووووادة )  شووووووغا لأل ضووووورر أو خسوووووارةي أ عوووووو    أ 17/3إ ا وا 
  صووووووو  ب يقووووووووم وأ   فوووووووورا   بووووووو لك المهنووووووود  يشوووووووعر  أ المقووووووواو  يتعوووووووي   علووووووو  ف نووووووو  المقووووووواو   وثوووووووائق أو المسوووووووتلزما  أو

 .المهند  ي لب ي ال  ىالمدإل   الناتجة الخسارة أو الضرر
 رسوووووا إعليوووو   يتعوووووي  ف نوووو  الخسوووووائر  أو ضووووراراأل تلوووووك إصوووو   بسووووب  موووووا كلفووووة أو/و التنفيووووو ي فوووو تووووو خرا   المقوووواو  تكبوووود وا ا

 :بخصو    20/1) المادة أ كام مراعاة مع بش نها  است قاقات  لتقدير المهند إل   آخر إشعار
أ كووووام الموووووادة  بموجووووو  و لووووك يتووووو خر  سووووو  أو تووووو خر قوووود نجوووووازاإل كووووا   اإ التووووو خير   لووووك لقوووووا  نجووووازاإل مووووودة تمديوووود -أ

 و   8/4)
  الووووووواردتي  فووووووي المووووووادة ز و ) لل ووووووالتي و لووووووك    ناتجووووووة عوووووو   لووووووك مووووووع نسووووووبة الوووووورب  الم ووووووددة فووووووي العقوووووود كلفووووووةي أ - 

 .ع    أ 17/3)
 إجووووووورا  أوعليهوووووووا  تفووووووواقباال  3/5ويتعوووووووي   علووووووو  المهنووووووود   بعووووووود تسووووووول م  لإلشوووووووعار ال  وووووووق  أ  يتصووووووور  وفقوووووووا  للموووووووادة )

 .موراأل ه   بش   ا  ديدالت
 حقوق الملكية الفكرية والصناعية: -(17/5)

 أو االختوووووراع بووووورا ة  يوووووث مووووو   قووووووق  أيوووووة علووووو   يبالتعووووود زعوووووم أو) تعووووود  ي أ: الموووووادة هووووو  ي فووووو ”يالتعووووود“ مصووووو ل ي يعنووووو
  قووووووووق  مووووووو  غيرهوووووووا أو التجاريوووووووة سوووووووراراأل أو التجاريوووووووة سوووووووما ألا أو الع موووووووا  أو فلي توووووووال  قووووووووق  أو المسوووووووجلة التصووووووواميم
 ا إجوووووووووورا  أو) م البوووووووووة أيووووووووووة ”م البوووووووووة“ مصوووووووووو ل ي يعنووووووووو كموووووووووا  شووووووووووغا باأل المتعلقوووووووووة الصووووووووووناعية أو الفكريوووووووووة الملكيوووووووووا 
 .ما تعد  صو  بادعا   للم البة
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 م البوووووة متسوووول   تووووواريخ موووو  يوموووووا    30) خوووو   م البووووة أيوووووة  ووووو  خوووووراآل ال وووور إلوووو   إشوووووعار ب رسووووا   ووووور ي أ يقووووم لووووم  اإ
 .”المادة“ ه   أ كام بموج  التعويضي ف  ق  ع  متنازال   ]الفقرة ه  ي ف] األو  ال ر  اعتبر ما 

 :االدعا  كا   اإ  يبالتعد ادعا ي أ م  وي مي  المقاو  يعوض  أ العم  صا   يتعي   عل 
 أو تجنب   مكان  ب يك  لم مما العقد   كامأل المقاو  متثا ال كنتيجة  ص  قد -أ
 :أشغا  ألية العم  صا   استخدام ع  ناتجا   - 

 أو معقولة  بصورة العقد  م  استنتاج  يمك  مما أو منها  المقصود غير لغرض -1
 التووووووواريخ“ قبووووووو  للمقووووووواو  معروفوووووووا   االسوووووووتخدام هووووووو ا كوووووووا   اإ الإ بتوريووووووود   المقووووووواو  يقوووووووم لوووووووم ي شوووووووي بووووووو  متصووووووو    -2

 .العقدي فعلي   منصو  ن أ أو ”ساسياأل
 :متعلقة تكو   أو ع  تنش  قدأخرى  م البة أية ضد وي مي  العم  صا   يعوض  أ المقاو  يتعي   عل 

 أو  المستلزما  م ي أ استيراد أو شرا  أو استعما  أو بصناعة -1
 .عن  مسؤوال   المقاو  يعتبر تصميمي أ -2
 علووووووو  يقووووووووم  أ المعووووووووض ال ووووووور  يتعوووووووي   علووووووو  ف نووووووو   ”الموووووووادة“ هووووووو   أ كوووووووام بموجووووووو  تعوووووووويض  ووووووور ي أل اسوووووووت ق  اإ

  أ اآلخووووور ال ووووور  علووووو و . عنووووو  تووووونجم قووووودي التووووو الت كيميوووووة أو القضوووووائية ا جرا بووووواإل االدعوووووا  لتسووووووية بالتفووووواوض  سووووواب 
 ومسوووووتخدمي  اآلخووووور ال وووور  علووووو   يتعوووووي   كمووووا. و سووووواب  المعوووووض ال ووووور   لووووو  علوووو  بنوووووا    االدعوووووا  منازعووووةي فووووو يسوووواعد

 المعوووووووض ال وووووور  هوووووو ا كووووووا   اإ الإ المعووووووض  ال وووووور  ب ووووووق مج فووووووا   يكووووووو    أ يمكووووو  قوووووورارإي أ تقووووووديم عوووووو  يمتنعووووووا أ 
 .اآلخر ال ر  قب  م   ل  عل  بنا    الت كيم أوي التقاض أو التفاوض إجرا ي ف خفقأ قد

 محدودية المسؤولية: -(17/6)
 فقوووووووودا  أو ربووووووو   فووووووووا  أو  شوووووووغا األ موووووووو ي أ اسوووووووتخدام فووووووووا  زا إ اآلخووووووور ال وووووووور  تجوووووووا  مسوووووووؤوال    ووووووور ي أ يعتبووووووور ال

 اآلخوووووور بووووووال ر  يل ووووووق قوووووود ممووووووا بالتتووووووابع أو مباشوووووورة غيوووووور خسووووووارة أو ضوووووورري أل أو  أي عقوووووود علوووووو  لل صووووووو  الفرصووووووة
المتعلقوووووة بالووووودفع عنووووود إنهوووووا  العقووووود    16/4الموووووادة ) بموجووووو  تعويضوووووا  مووووو عليووووو   الووووون  توووووم موووووا باسوووووتثنا  العقووووود  بسوووووب 

 .بالتعويضا  المتعلقة  17/1والمادة )
 ال  أ يجووووو  بووووو   متصووووو  هوووووو فيموووووا أو العقووووود بموجووووو  العمووووو  صوووووا   تجوووووا  المقووووواو  يت ملهووووواي التووووو الكليوووووة المسوووووؤولية إ 

 لهوووووا موووووا مبلووووو  ت ديووووود توووووم قووووود يكووووو  لوووووم إ ) ”الموافوووووق عليهوووووا العقووووود قيموووووة“ أو الخاصوووووة الشوووووروطي فووووو الم ووووودد المبلووووو  تتجووووواوز
 :عدا فيما و لك  الخاصة الشروطي ف
 ( 4/19التزويد بالكهربا  والما  بموج  المادة   
 ( 4/20معدا  صا   العم  والمواد المقدمة مجانا  من   بموج  المادة   
 ( 17/1التعويضا   بموج  المادة   
 ( 17/5 قوق الملكية الفكرية والصناعية  بموج  المادة   
 سووووووو  أو المتعموووووود التقصووووووير أو الغوووووو   وووووواال  موووووو ي أي فوووووو المخوووووو    ال وووووور  مسووووووؤولية موووووو  ”المووووووادة“ هوووووو   أ كووووووام ت وووووود وال

 .قبل  م  ب مباالة التصر 
 :الضمان العشري للمشروع -(17/7)

 النافووووو ة للقوووووواني  وفقوووووا   فيموووووا يخووووو  الهيكووووو  االنشوووووائي ل شوووووغا  ل شوووووغا  نشوووووائياإل الضوووووما  عووووو  مسوووووؤوال   المقووووواو  يكوووووو  
 .الدولة في
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 :استخدام المتفجرات -(17/8)
المقوووووواو  اتخوووووووا  جميوووووووع اال تيا ووووووا  واالجووووووورا ا  ال زموووووووة والتقيوووووود بجميوووووووع القوووووووواني  واالنسمووووووة وتعليموووووووا  المهنووووووود   يتعووووووي  علووووووو 

  وعلووووووو  المقووووووواو  ال صوووووووو  علووووووو   ونقووووووو  وتخوووووووزي  المتفجووووووورا فيموووووووا يتعلوووووووق باسوووووووتخدام المتفجووووووورا  الغوووووووراض االعموووووووا  الترابيوووووووة   
  .الترخي  ال زم قب  المباشرة باستخدامها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عقد المقاولة العربي الموحد

 

69 

 عشر الثامن الفصل
 التأمينات

 
 المتطلبات العامة للتأمينات: -(18/1)

 استصووووودار عووووو  المسوووووؤو  ال ووووور   لوووووك الت مينوووووا   مووووو  نووووووع لكووووو  ”الفصووووو  هووووو ا“ي فووووو ”الموووووؤم  ال ووووور “ مصووووو ل ي يعنووووو
 .الفص  ه ا ”مواد“ م ي أ ساري المفعو  كما هو منصو  علي  في  علي  المنصو  الت مي  ابقا و 

 تووووو مي  وبشوووووروط ت مينيوووووة جهوووووا  ىلووووود بالتووووو مي  يقووووووم أ يتعوووووي   عليووووو   ف نووووو  ”الموووووؤم  ال ووووور “ هوووووو المقووووواو  يكوووووو    يثموووووا
 قبوووووو  ال رفووووووا عليهووووووا  اتفووووووق عامووووووة شووووووروطي أ مووووووع متوائمووووووة الشووووووروط هوووووو   تكووووووو   وب يووووووث العموووووو   صووووووا   ىلوووووود مقبولووووووة
 .أ كام م  ”الفص “ ه اي ف يرد ما عل  األولوية لهاعليها  المتفق الشروط ه    أ  إ  ”القبو  كتا “ تاريخ
 متوائموووووة وبشوووووروط ت مينيوووووة جهوووووا  ىلووووود التووووو مي  يوووووتم  أيتعوووووي    ف نووووو  ”الموووووؤم  ال ووووور “ هوووووو العمووووو  صوووووا   يكوووووو    يثموووووا
 .الخاصة بالشروط المرفقة التفاصي  مع
 ت بيووووووووق يجووووووو  ف نووووووو    مجتمعوووووووي  لل وووووووورفي ي أ) مشوووووووترك لتووووووو مي  تعوووووووويض تقوووووووديم التوووووووو مي  وثيقوووووووةي فووووووو م لوبوووووووا   كوووووووا   اإ

 .ل  منفردة وثيقة استصدار تم قد وك ن  مستقلة بصورة ل  مؤم   ر  لك  الت مينية التغ ية
 ال وووووووورفي  غيوووووووورآخووووووووري   شووووووووخا ألي أ ”ضووووووووافيي إ لمشووووووووتركي “ تعويضووووووووا  تقووووووووديم علوووووووو  التوووووووو مي  وثيقووووووووة نصوووووووو   اإ موووووووواأ

 :يتعي  ف ن   ”الفص “ ه ا أ كام بموج  لهما المؤم 
 العموووووو  صووووووا   يعتبوووووور  إ العموووووو  صووووووا   أفووووووراد عوووووودا فيمووووووا ضووووووافيي اإل المشووووووتركي  هووووووؤال  عوووووو  المقوووووواو  ينووووووو   أ -1

 و عنهم  ا  نائب
 لهووووووم يكووووووو    أ أو الت مينيووووووة الجهووووووة موووووو  مباشوووووورة الوووووودفعا  مبتسوووووول   مخووووووولي  ضووووووافيو  اإل المشووووووتركو   هووووووؤال  يعتبوووووور ال -2

 و الت مينية  الجهة تلك مع مباشر تعام ي أ
 .الت مي  وثيقة يف الواردة بالشروط االلتزام ضافيي اإل المشتركي  هؤال  جميع م  ي ل   أ المؤم  لل ر  -3
 الخسوووووارة لجبووووور ال زموووووة بوووووالعم   تعويضووووواتها دفوووووع يوووووتم  أ الضووووورر  أو الخسوووووارة ضووووود تووووو مي  وثيقوووووة كووووو ي فووووو يشوووووترط كمووووا

 .الضرر أو الخسارة جبر لغرض الت مينية الجها  تقدمهاي الت الدفعا  تستخدم  أو  والضرر 
 الع ووووووا  مل ووووووقي فووووو الم ووووووددة الفتوووووورا  خووووو   اآلخوووووور  ال وووووور إلووووو   يقوووووودم  أ الع قووووووةي   ”الموووووؤم  ال وووووور “ يتعوووووي   علوووووو 

 :يلي ما  المباشرة تاريخ م  بدايتها ا تسا  يتمي والت)
 و  ”الفص “ ه ا بموج  الم لوبة الت مي  وثائق استصدار تم قد ب ن  ثباتا  إ -أ
 ضووووووود والتووووووو مي   18/2) الموووووووادة بموجووووووو  المقووووووواو  ومعووووووودا  شوووووووغا األ بتووووووو مي  المتعلقوووووووة التووووووو مي  وثوووووووائق عووووووو  نسوووووووخا   - 

  .18/3) المادة بموج  الممتلكا  وتضرر شخا األ صابةإ
 اآلخووووور  ال ووووور إلووووو   السوووووداد ايصووووواال  عووووو  نسوووووخا   يقووووودم  أ قسووووو   كووووو  سوووووداد عنووووود  ”الموووووؤم  ال ووووور “ يتعوووووي   علووووو  كموووووا

 .ب لك المهند  ع مإ يتعي    ف ن  اآلخر  ال ر إل   السداد ايصاال  أو الوثائق تقديم يتم وعندما
  أ ”الموووووؤم  ال وووور “ يتعووووي   علوووو  كمووووا. التوووو مي  وثووووائق موووو ي أي فوووو المدرجووووة بالشووووروط يلتووووزم  أ  وووور  كوووو  يتعووووي   علوووو 

 بموجوووووو  الت مينيوووووة الوثوووووائق سوووووريا  دامووووووةإ مووووو  يت كووووود وأ  شوووووغا األي فوووووو ت صووووو  تغييووووورا  أيوووووة عوووووو  الت مينيوووووة الجهوووووة يعلوووووم
 .”الفص “ ه ا أ كام
 موافقووووووة علوووووو  ال صووووووو  بوووووودو   التوووووو مي  وثووووووائق موووووو ي أ شووووووروط علوووووو ي جوووووووهر  تعوووووودي ي أي يجوووووور   أ  وووووور ي أل ي ووووووق ال

 ف نووووو  التووووو مي   شوووووروط علووووو  تعووووودي ي أ  جووووورا إ  اولووووو  أو)  جرا بووووو ت مينيوووووة جهوووووة قامووووو   اا  و . اآلخووووور ال ووووور  مووووو  مسوووووبقة
 .مرباأل فورا   اآلخر ال ر  يعلم  أ أوال   التعدي  مر ب الت مينية الجهة تلك أشعرت ي ال  ال ر  يتعي   عل 
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ي فووووو خفووووقأ أو العقووووود  لشووووروط وفقوووووا   منوووو  الم لوبوووووة الت مينووووا  مووووو ي أ دامووووةا  و  استصووووودار عوووو  ”الموووووؤم  ال وووور “ تخلووووف  اإ
 ج وووووا إ وبووووودو   باختيوووووار ) اآلخووووور لل ووووور  ي وووووق ف نووووو   ”الموووووادة“ هووووو   لمت لبوووووا  وفقوووووا   قئالوثوووووا ونسوووووخ مقبوووووو  ثبوووووا إ تقوووووديم
 مووووووو عليهوووووووا  يترتووووووو  موووووووا يووووووودفع  أو  الم لوبوووووووة  بالتغ يوووووووا  التووووووو مي  وثوووووووائق يستصووووووودر  أ  اتووووووو إجرا  أو  قوقووووووو  مووووووو ي بووووووو 
 بمقووووودار العقووووود قيموووووة تعووووودي  ويوووووتم اآلخووووور  ال ووووور إلووووو   األقسووووواط هووووو   قيموووووة يسووووودد  أ لووووو  الموووووؤم  ال ووووور  علووووو و  قسووووواط أ

 .المدفوعة المبال 
 صوووووووا   أو المقوووووواو  مسووووووؤوليا  أو التزامووووووا  أو واجبوووووووا  موووووو ي أ ي وووووود  موووووو  ال ”الفصووووووو “ هوووووو ا أ كووووووام موووووو   كوووووومي أ  إ

 صووووووا   أو/و المقوووووواو  موووووو  كوووووو  يتعووووووي   علوووووو و . سووووووبا األ موووووو  لغيرهووووووا أو العقوووووودي فووووووأخوووووورى  أ كووووووامي أ بموجوووووو  العموووووو 
 هووووووو مووووووا  سوووووو  كوووووو  الت مينيووووووة الجهووووووا  موووووو  ت صوووووويلها يووووووتم لووووووم أوعليهووووووا  التوووووو مي  يووووووتم لووووووم مبووووووال  ةيووووووأ يت موووووو   أ العموووووو 

 ال وووووووور “ فيهووووووووا يخفووووووووقي التوووووووو ال الووووووووة باسووووووووتثنا  المسووووووووؤوليا   أو االلتزامووووووووا  أو الواجبووووووووا  هوووووووو   بموجوووووووو  منوووووووو  م لووووووووو 
 ال ووووور  يوافوووووق ولوووووم العقووووود  أ كوووووام بموجووووو  م لوبوووووة وتكووووو   استصووووودارها  يمكووووو  تووووو مي  وثيقوووووة داموووووةا  و  باستصووووودار ”المووووؤم 
 اسوووووتردادها يمكووووو  كوووووا  مبوووووال ي أ فووووو   خووووو   اإل هووووو ا لتغ يوووووة ت مينوووووا  برام بووووو اآلخووووور هوووووو يقوووووم ولوووووم اسوووووقا ها علووووو  اآلخووووور
 .”المؤم  ال ر “ يت ملها تلك  الوثيقة استصدار لقا  الت مي  م 
  2/5المووووووادة )  كووووووامأل خاضووووووعة تكووووووو    أ يجوووووو  بهووووووا  اآلخوووووور ال وووووور  موافوووووواة  وووووور ي أ يتعووووووي   علوووووو ي التوووووو الوووووودفعا   إ

 .ين بق  سبما المقاو   بم البا  المتعلقة  20/1المتعلقة بم البا  صا   العم  أو المادة )
 التأمين على األشغال وعلى معدات المقاول: -(18/2) 

 )ضووووووود جميوووووووع المخوووووووا ر المقاو  ووثوووووووائق والمووووووواد والتجهيوووووووزا  شوووووووغا األ علووووووو  يووووووؤم   أ ”الموووووووؤم  ال ووووووور “ يتعووووووي   علووووووو 
  أ ويجووووو  والووووورب   المهنيوووووة تعوووووا األو  نقووووواضاأل ونقووووو  الهووووودم كلفوووووةإليهوووووا  مضوووووافا   الكاملوووووة ةيلااالسوووووتبد قيمتهوووووا يعووووواد  بمبلووووو 
 إصوووووودار تووووواريخ  توووووو و أ   -18/1) الفقووووورة بموجووووو  ثبووووووا اإل تقوووووديم بوووووو  الم لوووووو  التووووواريخ موووووو  اعتبوووووارا   التوووووو مي  هووووو اي يسووووور 
 .”شغا األ متسل   شهادة“

 ضوووووود ”دا األ شووووووهادة“ إصووووودار توووووواريخي إلووووو  التوووووو مين الغ ووووووا  داموووووةإ علوووووو  ي ووووواف   أ ”المووووووؤم  ال وووووور “ يتعووووووي   علووووو  كموووووا
ي أ وضوووووود  ”شووووووغا األ متسوووووول   شووووووهادة“ لصوووووودور سووووووابقا    وووووودث  ألسووووووبا  عنوووووو  مسووووووؤوال   المقوووووواو  يكووووووو   ضوووووورر أو خسووووووارةي أ

ي ال ووووووواد“ الفصووووووو    كوووووووامب عمووووووو    العيوووووووو  إصووووووو   بعمليوووووووا  قيامووووووو  خووووووو   المقووووووواو  بهوووووووا يتسوووووووب  قووووووود ضووووووورر أو خسوووووووارة
 .”عشر

ي فوووووو بموووووا سووووووتبداليةاال قيمتهوووووا كاموووووو  عووووو  يقوووووو  ال بمبلووووو  المقووووواو  معوووووودا  علووووو  يووووووؤم   أ ”الموووووؤم  ال وووووور “ يتعوووووي   علووووو 
  تووووو و  الموقوووووع إلووووو  نقلهوووووا ثنوووووا أ معووووودة لكووووو  نافووووو ا   التووووو مي  هووووو ا يكوووووو    أ مراعووووواة موووووع الموقوووووع إلووووو   يصوووووالهاإ نفقوووووا   لوووووك
 .للمقاو  كمعدا إليها  ال اجةي تنته
 المقصووووودة للت مينووووا  بالنسووووبةي يلوووو مووووا مراعوووواةيتعووووي    ف نوووو  الخاصووووة  الشووووروطي فوووو  لووووك غيوووور علوووو  نوووو  قوووود يكوووو  لووووم ومووووا
 :”المادة“ به  
  ”مؤم  ك ر “ المقاو  قب  م  دامتهاا  و  استصدارها يتم  أ .أ
 مووووووو  التووووووو مي  مبوووووووال  علووووووو  ال صوووووووو  مشوووووووتركي  يسوووووووت قا  واللووووووو ا  مجتمعوووووووي   ال ووووووورفي ي سوووووووماب التووووووو مي  يكوووووووو    أ . 

 و فق   الخسارة أو الضرر جبر لغرض ال رفي  بي  بها التصر  أو  فسها ثم م  ويتم الت مينية  الجها 
المدونووووة فووووي  العموووو  صووووا   مخووووا ر ضووووم  توووورد لووووم  الووووة أيووووة عوووو  ناتجووووة خسووووارة أو ضوووورر لكوووو  مغ يووووة تكووووو    أ .ج

 و   17/3المادة )
 العموووو  صووووا   قيووووامإلوووو   ى وتعووووز  شووووغا األ موووو  جووووز ي بوووو  تل ووووق قوووود خسووووارة أو ضوووورر لكوووو  يضووووا  أ مغ يووووة تكووووو    أ .د

بالمخوووووا ر المدرجوووووة فوووووي الفقووووورا   متعلقوووووة خسوووووارة أو ضووووورر ولكووووو   شوووووغا األ مووووو  آخووووور لجوووووز   شوووووغالإ أو باسوووووتخدام 
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عليهووووووووا  التوووووووو مي  يمكوووووووو ي التوووووووو المخووووووووا ر  وووووووواال  عوووووووودا فيمووووووووا العموووووووو   صووووووووا   مخووووووووا ر موووووووو  ج  ز     -17/3)
  اا  و ) الع وووووا   مل وووووقي فووووو الم ووووودد المبلووووو  لووووو ع يزيووووود ال بموووووا  وووووادث لكووووو  خصوووووم مبلووووو  موووووع معقولوووووة  تجاريوووووة بشووووروط

   تن بق ال  د) الفقرة ه   ف   في   ما مبل  ت ديد يتم لم
 ي:يل لما االستبدا  أو الخسارة أو الضرر عل  الت مي  استثنا  يجوز  لك ومع .ه

 نووووو أ ال)إ المصووووونعية أو الموووووواد أو التصوووووميمي فووووو عيووووو ي أ بسوووووب  معيبوووووة  الوووووةي فووووو يكوووووو   شوووووغا األ مووووو  جوووووز ي أ -1
 مباشوووورة بصووووورة ال الووووة هوووو   عوووو  نووووات  ضوووورر بهووووا ل ووووقأخوووورى  جووووزا أ أليووووةي توووو مين غ ووووا  علوووو  الم افسووووة يجوووو 
 و  ال قا    2) البندي ف المبينة سبا األ ع  لي  ولك 

 كوووووا   اإ  شوووووغا األ مووووو أخووووورى  جوووووزا أ نشوووووا إ عوووووادةإ  بسوووووب  الخسوووووارة أو الضووووورر بووووو  ل وووووق شوووووغا األ مووووو  جوووووز ي أ -2
 و المصنعية  أو المواد أو التصميمي ف عي  بسب  معيبة  الةي ف اآلخر الجز  ه ا

 المقووووواو  معووووو  يكوووووو  ي الووووو  ىالمووووود باسوووووتثنا  العمووووو   صوووووا  إلووووو   تسوووووليم  توووووم قووووود كوووووا  شوووووغا األ مووووو  جوووووز ي أ -3
 و الخسارة  أو الضرر جبر ع  مسؤوال  

  فيموووووا يخووووو  14/5موووووع مراعووووواة أ كوووووام الموووووادة )أيوووووة مسوووووتلزما  للمقووووواو  عنووووودما ال تكوووووو  موجوووووودة فوووووي الدولوووووة   -4
 التجهيزا  والمواد المقصود استخدامها في األشغا .

 لوووووم أعووووو    د) الفقووووورةي فوووو الموصوووووو ي التووووو مين الغ ووووا  بووووو   -”ساسوووووياأل التوووواريخ“ مووووو  وا ووووودة سوووونة مووووورور بعووووود -  تبووووي    اإ
 صووووووا  إلوووووو   ا  إشووووووعار  يرسوووووو   أ ”مووووووؤم  ك وووووور “ المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو  ف نوووووو  معقولووووووة  تجاريووووووة سوووووو أ علوووووو  متوووووووفرا   يعوووووود
  :عندئ  العم  صا   ويكو  . المؤيدة التفاصي  ب  مرفقا   الموضوع  بش   العم 

 الت مينيووووووة التغ يووووووة لهووووو   مسوووووواو   المقوووووواو  مووووو  مبلوووووو  علوووووو   صوووووو لل -  2/5) مووووووع مراعووووواة أ كووووووام المووووووادة - مسوووووت قا   -1
 و التغ ية  تلك مقاب  دفعها توقع قد المقاو  يكو  ي الت المعقولة التجارية

 علووووو  صوووووادق قووووود أنووووو  معقولوووووة  تجاريووووة أسووووو  علووووو  الت مينيوووووة التغ يوووووة علووووو  ي صوووو  لوووووم موووووا العمووووو   صوووووا   يعتبوووور -2
  .18/1) المادة أ كام بموج  الت مي  م  لغائهاإ

 :وضد الطرف الالحق بالممتلكاتالتأمين ضد إصابة األشخاص  -(18/3)
ي أ أو جسووووووودية صوووووووابةإ أو وفووووووواةي أ  عوووووو  ال ووووووورفي  مووووووو  كوووووو  مسوووووووؤولية ضووووووود يوووووووؤم   أ ”المووووووؤم  ال ووووووور “ يتعووووووي   علووووووو 

المؤمنووووووة بموجوووووو  أ كووووووام  المقوووووواو  ومعوووووودا  شووووووغا األ باسووووووتثنا  ماديووووووة ممتلكووووووا ي بوووووو  يل ووووووق  أ يمكوووووو  ضوووووورر أو خسووووووارة
 عمليووووووا  عوووووو  ينووووووت   أ يمكوووووو  لمووووووا و لووووووك   18/4   أو بوووووو ي أشووووووخا  مووووووؤمني  بموجوووووو  أ كووووووام المووووووادة )18/2المووووووادة )
 .”دا األ شهادة“ صدور قب  المقاو  بها يقومي الت التنفي 
  وووووود   هنوووووواك يكووووووو   أ  دو   الع ووووووا   مل ووووووقي فوووووو الم وووووودد المبلوووووو  عوووووو   ووووووادث لكوووووو  التوووووو مي  هوووووو ا قيمووووووة تقوووووو  ال  أ يجوووووو 
 .ال دوث مرا  لعدد  أقص
 الوووووواردة للت مينوووووا  بالنسوووووبة يلوووووي مووووا مراعووووواةيتعوووووي    ف نووووو   االضووووافية  الخاصوووووة الشوووووروطي فووووو  لوووووك غيوووور علووووو  يووووون  لوووووم مووووا
 :”المادة“ ه  ي ف
 و  ”مؤم  ك ر “ المقاو  قب  م  دامتهاا  و  استصدارها يتم  أ .أ
ا  يوووووون  فووووووي وثيقووووووة التوووووو مي  علوووووو  المسووووووؤوليا  المتقابلووووووة لكوووووو  موووووو  و  مجتمعووووووي   ال وووووورفي  باسووووووم التوووووو مي  يكووووووو    أ . 

  رفي العقد باعتبارهما كياني  منفصلي  في وثيقة الت مي .
 قوووووود ممووووووا العموووووو  صووووووا   بممتلكووووووا  يل ووووووقي الوووووو  والضوووووورر الخسووووووارة ضوووووود المسووووووؤولية لتشووووووم  مووووووداها توسوووووويع يوووووتم  أ .ج

   18/2) المادة بموج  ت مينها تمي الت األشيا  باستثنا ) لعقد ل المقاو  تنفي  ع  ينجم
 :م  نش ي قدي ال  ال د  إل   المسؤولية استبعاد ويمك  مع  لك .د
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 يقوووووووووم  أو  رض أي أ عبوووووووور أو ت ووووووو  أو فوووووووووق  أو علوووووووو  الدائموووووووة شووووووووغا األ ينفوووووووو   أي فووووووو العموووووووو  صووووووووا    وووووووق -1
 و الدائمة  شغا األ غراضأل االرض ه   شغا  ب

ص  و  شغا األ بتنفي  المقاو  اللتزاما  تفاديها يمك  ال نتيجة يعتبري ال  الضرر -2  و فيها  عيو  أية ا 
  وووووا الغ  باسوووووتثنا  ال ووووود  الووووو ي يتووووووفر فيووووو  17/3أي  الوووووة مدرجوووووة ضوووووم  مخوووووا ر صوووووا   العمووووو  فوووووي الموووووادة ) -3

 .معقولة تجارية بشروطي الت مين
 التأمين على مستخدمي المقاول: -(18/4)

 والخسوووووائر واألضووووورار الم البوووووا  ضووووود المسوووووؤولية علووووو  التووووو مي  سوووووريا  علووووو  وي ووووواف  يستصووووودر  أ المقووووواو  يتعوووووي   علووووو 
 شوووووووخ ي أ وفوووووواة أو اعووووووت   أو موووووورض صووووووابةإ عووووووو  تنووووووت  قوووووودي التوووووو األجووووووور والنفقوووووووا  القانونيووووووة  فيهووووووا بمووووووا) والنفقووووووا 
 .لدي  العاملي  م ي أ أو المقاو  يستخدم 

 التوووووو مي  هوووووو ا أ  باسووووووتثنا  هوووووو    التوووووو مي  وثيقووووووة بموجوووووو  التعووووووويضي فوووووو والمهنوووووود  العموووووو  صووووووا   شوووووومو  يجوووووو  كمووووووا
 العموووووو  صوووووا   قبووووو  مووووو  هموووووا إ  أو فعووووو ي أ عووووو  ينوووووت ي الووووو  ىالمووووودإلووووو   م البوووووا  أو خسوووووائري أ يشوووووم  ال أ  يمكووووو 

 .افراد  أو
 تنفيوووو  يفوووو مشووووتركي  شووووخا األ هووووؤال  فيهووووا يكووووو  ي التوووو الموووودة  يلووووة فعووووا  بشووووك  التوووو مي  هوووو ا االبقووووا  علوووو  سووووريا  يجوووو 
 يسووووووو  ولكووووووو  بتووووووو مينهم  يقووووووووم  أي الفرعووووووو المقووووووواو  ب مكوووووووا  فووووووو    يفرعووووووو مقووووووواو ي أي لمسوووووووتخدم بالنسوووووووبة مووووووواأ  شوووووووغا األ

 .”الفص “ ه ا  كاماالمتثا  أل ع  مسؤوال   المقاو 
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 عشر التاسع الفصل
 القاهرة القوة

 
 تعريف القوة القاهرة: -(19/1)

 :وب يتصف استثنائي سر  أو  دثي أ ”الفص “ ه اي ف ”القاهرة القوة“ مص ل ي يعن
 و  ر  ي أ سي رة ع  خارج ن أ .أ
 و العقد  برامإ قب  معقولة بصورة من  يت رز  أ ال ر   لك بوسع يك  لم ن أ . 
 و  دوث   عند معقولة بصورة يت فا  أو يتجنب   أ ال ر   لك بوسع يك  لم أن  .ج
 .خراآل ال ر ي إل  جوهر  بشك  ى يعز  ال ن أ .د
  تاليوووووووةال االسوووووووتثنائية السووووووورو  أو األ وووووووداث مووووووو ي أي فووووووو م صوووووووورة ليسووووووو  ولكنهوووووووا تشوووووووم    أ يمكووووووو  القووووووواهرة القووووووووة  إ

 :جميعها  أ   ج د) أع   المدرجة الشروط فيها ت قق   الما
 جان  األ عدا األ فعا أ أو الغزو  أو   تعل  لم أو ال ر  علن أ  سوا ) العدوانية عما األ أو ال ر  -1
 هلية األ ال ر  أو بالقوة  ال كم عل  االستي   أو العصيا  أو الثورة أو رها إلا عما أ  أو التمرد -2
 مووووووو  أشوووووووخا  قبووووووو  مووووووو  ال صوووووووار أو االضووووووورابا  أو بالنسوووووووام  االخووووووو    ركوووووووا  أو المشووووووواغبا  أو االضووووووو رابا  -3

 الفرعيي   والمقاولي  المقاو  ىلدخري  اآل والمستخدمي  المقاو  أشخا  غير
 موووووا باسوووووتثنا  النوويوووووة  شوووووعاعا باإل التلووووووث أو يونيوووووة األ شوووووعاعا اإل أو المتفجووووورة الموووووواد أو ال ربيوووووة األعتووووودةوجوووووود  -4

 و شعاعا  اإل أو المتفجرا  أو األعتدة ه   لمث  المقاو  استخدامإل   ى يعز  أ  يمك 
 ي.البركان النشاط أو العاتية العواصف أو عاصيراأل أو الزالز  مث  ال بيعة كوارث -5

 الشعار بوجود القوة القاهرة: -(19/2)
 يرسووووو   عليووووو  أيتعوووووي    ف نووووو  القووووواهرة  القووووووة  صوووووو  بسوووووب  التعاقديوووووة التزاماتووووو  مووووو ي أ دا أ ال ووووورفي  أ ووووود علووووو  تعووووو ر  اإ

 تلووووووك شووووووعاراإل هووووو اي فوووووو ي وووووودد  أو  القووووواهرة  القوووووووة تشوووووك ي التوووووو السوووووورو  أو  ووووودثبال يعلموووووو  اآلخوووووور ال ووووور إلوووووو   ا  إشوووووعار 
 .أداؤهاعلي   متع را    سيصب  أو) صب أي الت االلتزاما 
 يفتووووورض أو) درايوووووة علووووو  ال ووووور  هووووو ا  فيووووو أصوووووب ي الووووو  التووووواريخ مووووو  يوموووووا    15) خووووو   شوووووعاراإل هووووو ا يصووووودر  أيتعوووووي   

 .القاهرة القوة يشك ي ال  السر  أو بال ادث ى در  قد ن أ في 
 القوووووواهرة القوووووووة مفعووووووو  بقووووووا   يلووووووة عنهووووووا المنووووووو  االلتزامووووووا  دا أ موووووو  معوووووو ورا   شووووووعاراإل رسووووووا  ب قووووووامي الوووووو  ال وووووور  يعتبووووور
 .دائهاأ م  ل  المانعة
 أ ي فوووو  وووور كوووو   التزامووووا  علوووو  القوووواهرة القوووووة  كووووم ي بووووق ال أ  يجوووو   ”الفصوووو “ هوووو اي فوووو آخوووور  كوووومي أ موووو  وبووووالرغم
 .العقد بموج  است قاقات  اآلخر ال ر إل   يدفع

 واجب التقليل من التأخر: -(19/3)
 التزاماتوووووو  دا أي فووووو التووووو خر مووووو  للتقليووووو  األوقووووووا   كووووو ي فووووو المعقولوووووة  جهوووووود  ى قصووووووار  يبووووو    أ  ووووور  كووووو  يتعوووووي   علووووو 

 .القاهرة للقوة كنتيجة العقد  بموج 
 .القاهرة بالقوة  لك ال ر  ت ثر توقف عند اآلخر ال ر  يعلم أ  ال رفي اي م   يتعي   عل  كما

 
 تبعات القوة القاهرة: -(19/4)
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عموووووو   ب  كووووووام  بشووووو نها إشووووووعار رسوووووا إ تووووووم قووووواهرة لقوووووووة نتيجووووووة العقووووود بموجوووووو  التزاماتووووو  موووووو ي أ أدا  مووووو  المقوووووواو  منوووووع  اإ
مراعوووووووواة أ كوووووووام المووووووووادة  موووووووع للمقوووووووواو   يكوووووووو   مووووووووا  كلفوووووووة أو/و التنفيوووووووو  مووووووودةي فوووووووو تووووووو خرا   بسووووووووببها دوتكب ووووووو   19/2الموووووووادة )

 ي:يل لما مست قا     20/1)
أ كوووووووام  بموجوووووو  و لووووووك يتوووووو خر  سووووووو  أو تووووووو خر قوووووود نجووووووازاإل كووووووا   اإ التوووووو خير  هووووووو ا بسووووووب  نجووووووازاإل موووووودة تمديوووووود .أ

 و   8/4المادة )
  وفيمووووووووووا إ ا 4  3  2  1 -19/1إ ا كووووووووووا  ال وووووووووودث أو السوووووووووور  موووووووووو  النوووووووووووع الموصووووووووووو  فووووووووووي أي موووووووووو  الفقوووووووووورا  ) . 

الوووووو  المقوووووواو  وفقووووووا   الناتجووووووة  أ  يووووووتم دفووووووع هوووووو   الكلفووووووة الدولووووووة ي فوووووو  4  3  2 -19/1 صوووووو  أي موووووو  األ ووووووداث )
  .الدولة قواني  دد  تلما 

 اتوووووو  ديدت إعووووووداد أوعليهووووووا  تفوووووواقل   3/5بموجوووووو  المووووووادة ) يتعووووووي   علوووووو  المهنوووووود  بعوووووود تسوووووول م  هوووووو ا اإلشووووووعار أ  يباشوووووور
 .بش نها

 القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الفرعي )المقاول من الباطن(: -(19/5)
 شووووووروط بموجوووووو  القوووووواهرة القووووووة نتيجووووووة عفووووووا إل شوووووغا باأل يووووووةاتفاق أو عقوووووودي أ بموجوووووو  مسوووووت قا  ي فرعوووووو مقوووووواو ي أ كوووووا   اإ
 األوسووووووع أو ضووووووافيةاإل السوووووورو  أو األ ووووووداث تلووووووك   فوووووو الفصوووووو   هوووووو اي فوووووو الم ووووووددة تلووووووك موووووو  أوسووووووع شووووووروط أو ضووووووافيةإ

 .”الفص “ ه ا أ كام بموج  عفا إ ي أ تخول  وال أدائ  عدم  الةي ف المقاو ي تعف ال القاهرة للقوة
 إنهاء العقد اختياريًا، الدفع والخالء من مسؤولية األداء: -(19/6)

التووووي تووووم إرسووووا   القوووواهرة القوووووة بسووووب  باسووووتمرار يومووووا    90) لموووودة جوهريووووة بصووووورة شووووغا األ كوووو   يووووتنفي فوووو دا األ تعوووو ر  اإ
 نفووووووو  بسوووووووب  يوموووووووا    150) مووووووو  أكثووووووور بمجموعهوووووووا تتجووووووواوز متتابعوووووووة لفتووووووورا  أو  19/2إشوووووووعار بشووووووو نها بموجووووووو  الموووووووادة )

 ب نهوووووا  ا  إشوووووعار  اآلخووووور ال ووووور إلووووو   يرسووووو   أ  ووووور ي أل يمكووووو  فعنووووودها بشووووو نها  شوووووعاراإل رسوووووا إ تووووومي التووووو القووووواهرة القووووووة
 المقووووواو  علووووو   ويتعوووووي    شوووووعاراإل رسوووووا إ تووووواريخ مووووو  أيوووووام سوووووبعة بعووووود نافووووو ا   العقووووود نهوووووا إ يصوووووب  ال الوووووة  هووووو  ي وفووووو. العقووووود

  .16/3) المادة   كامب عم    معدات   زالةا  و  العم  ع  للتوقف ا جرا اإل باتخا  المباشرة
د  أ المهنوووود  يتعووووي   علووووو  الصوووووورة  بهوووو   العقووووود نهووووا إ عنوووود صووووودارو  هووووا إنجاز  تووووومي التوووو شوووووغا األ قيمووووة ي ووووود   دفوووووع شووووهادة ا 

 ي:يل ما تتضم 
 و العقد ي ف م دد سعر ول  تنفي   تم عم ي أ مقاب  الدفع الواجبة المبال  .أ
 علووووو  تعاقووووودي التووووو تلوووووك أو المقووووواو  قبووووو  مووووو  تسووووولمها تووووومي والتووووو شووووورائها تثبيووووو  ى جووووور ي التووووو والموووووواد التجهيوووووزا  كلفوووووة . 

  وووووا   مسوووووؤوليت  وضوووووم ) العمووووو  لصوووووا   ملكوووووا   والموووووواد التجهيوووووزا  هووووو   تصوووووب  ال الوووووة هووووو   مثووووو ي وفووووو توريووووودها 
 و العم   صا   تصر  ت   ووضعها تسليمها المقاو  يتعي   عل و  ثمانها أل تسديد 

 و  شغا األ نجازإل توقع  نتيجة معقو  بشك  السرو  تلكي ف المقاو  تكبدهاأخرى  مسؤولية أو كلفةي أ .ج
 مكووووووا ي أ إلوووووو  أو) بلوووووود ي فوووووو مخازنوووووو إلوووووو   عادتهوووووواا  و  الموقووووووع  موووووو  المقوووووواو  ومعوووووودا  المؤقتووووووة شووووووغا األ زالووووووةإ كلفووووووة .د

 و   بلد إل   عادتهاإ  كلفة تجاوز عدم شري ة آخر
 عنوووووود و لووووووك متفرغوووووة  بصووووووورة شوووووغا األ لتنفيوووووو  اسووووووتخدمهم قووووود كووووووا  الووووو ي   وعمالوووووو المقوووووواو ي مسوووووتخدم تر يوووووو  كلفوووووة .ه

 .العقد ه ا نها إ
 الخالء من مسؤولية األداء بموجب القانون: -(19/7)

  لووووووكي فووووو بموووووا) ال ووووورفي  سووووووي رة عووووو  خوووووارج سووووور  أو  وووووودثي أ نشووووو   اإ الفصووووو   هووووو اي فوووووو آخووووور  كووووومي أ مووووو  بوووووالرغم
 أو مسوووووووت ي    التعاقديووووووة بااللتزامووووووا  كليهمووووووا أو ال وووووورفي  أ وووووود وفووووووا  وجعووووووو    بهووووووا م صووووووورة ليسوووووو  ولكوووووو  القوووووواهرة القوووووووة
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 التوووووزامي أ أدا ي فووووو االسوووووتمرار مووووو  ال ووووورفي  عفوووووا إ إلووووو   العقووووود ي كووووومي الووووو  القوووووانو  ي بمقتضوووووي يوووووؤد أو للقوووووانو   مخالفوووووا  
 .العقد بموج  آخر
 :السر ال دث أو  ب لك اآلخر ال ر إل   ال رفي  م ي أ م  إشعار وبعد عندئ 

ي أ بخصوووووو  منهمووووواي أ ب قووووووق  ج وووووا اإل بووووودو   ولكووووو  آخووووور  التوووووزامي أ دا أي فووووو االسوووووتمرار مووووو  ال رفوووووا   يعفووووو -أ
 و بالعقد  سابق خ  إ
بموجوووووو   دفعوووووو  يسووووووت ق مووووووا نفوووووو  هووووووو المقوووووواو  إلوووووو   يدفعوووووو   أ العموووووو  صووووووا   علوووووو  يترتوووووو ي الوووووو  المبلوووووو  يكووووووو   - 

 .بموجبها نهاؤ إ تم قد العقد أ  لو كما  آنفا    19/6أ كام المادة )
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 العشرون  الفصل
 والتحكيم والنزاعات المطالبات

 
 مطالبات المقاول: -(20/1)

ي أ بموجوووووو  ضوووووافيةإ دفعوووووة أيوووووة أو/و ”نجوووووازاإل مووووودة“ي فووووو تمديووووود علووووو  لل صوووووو  مسوووووت قا   نفسووووو  يعتبووووور المقووووواو  كوووووا   اإ
 المهنوووووود إلوووووو   يرسوووووو   أيتعووووووي   عليوووووو   ف نوووووو  بالعقوووووود  المتعلقووووووة سووووووبا األ موووووو   لووووووك لغيوووووور أو الشووووووروط  هوووووو   موووووو  ”مووووووادة“

 فرصووووووة قوووووور أي فوووووو شووووووعاراإل هوووووو ا رسووووووا إيتعووووووي   . الم البووووووة   تكووووووو  إلوووووو   ىدأي الوووووو  السوووووور  أو ال وووووودث فيوووووو  مبينووووووا   ا  إشووووووعار 
 أو بوووووو لك ال وووووودث درايتوووووو  وجووووووو  أو المقوووووواو  درايووووووة توووووواريخ موووووو  يومووووووا    30) تتجوووووواوز ال موووووودة خوووووو   و لووووووك  عمليووووووا   ممكنووووووة
 .السر 

 يكوووووو   ولووووو   نجوووووازاإل مووووودة تمديووووود يوووووتم لووووو  ف نووووو  تلوووووك  يوموووووا    30) والووووو فتووووورة خووووو   شوووووعاراإل رسوووووا إي فووووو المقووووواو  خفوووووقأ  اإ
 يتعلووووق فيمووووا مسووووؤوليت  خليوووو أ قوووود أنوووو  العموووو  صووووا   يعتبوووور وبوووو لك ضووووافية إ دفعووووةي أ علوووو  لل صووووو  مسووووت قا   المقوووواو 
 .”المادة“ ه   م التالية   كاماأل ت بيقي ينبغ ن  ف  لك عدا وفيما. الم البة بتلك
 التفاصوووووووي  ميقوووووود    أو  العقووووووود  بموجوووووو  م لوبوووووووة تكووووووو  أخووووووورى  ا إشووووووعار  يوووووووةأ يرسوووووو   أ يضوووووووا  أ المقوووووواو  يتعووووووي   علووووووو  كمووووووا

 .الم كوري  السر  أو  دثبال ع قة ل  ما لك  و لك للم البة  المؤيدة
 الموقوووووعي فووووو إموووووا م البوووووة  لتعزيوووووز الضووووورورة تسوووووتلزم  قووووود مموووووا المعاصووووورة السوووووج   ب فووووو  يقووووووم  أ المقووووواو  علووووو ي ينبغووووو
 .المهند  ىلد مقبو  آخر مكا ي أي ف أو

 بموجووووو  إشوووووعاري أل تسووووولم  بعووووود -عنهوووووا العمووووو  صوووووا   بمسوووووؤولية قووووورارلإل مضووووو را   يكوووووو    أ دو   - للمهنووووود  ويمكووووو 
يتعووووووي   و . المعاصوووووورة السووووووج   توووووودوي  بمواصوووووولة المقوووووواو إلوووووو   يوووووووعز  أ أو/و السووووووج    فوووووو  يرصوووووود  أ  ”المووووووادة“ هوووووو  
 منووووو   لووووو   ا)إ منهوووووا نسوووووخا   لووووو  ميقووووود    أو  وتف صوووووها  السوووووج   علووووو  اال ووووو ع فرصوووووة للمهنووووود  يتوووووي   أ المقووووواو  علووووو 
 .  لك
 ىدأي الووووو  السووووور  أو  ووووودثبال درايتووووو  تووووواريخ مووووو  يوموووووا    45) خووووو   المهنووووود إلووووو   يرسووووو   أ المقووووواو  علووووو ي ينبغووووو كموووووا
أخووووووورى  فتووووووورة أيوووووووة خووووووو   وأ   بهوووووووا ى در  قوووووود يكوووووووو   أ  فيووووووو  مفروضوووووووا   كوووووووا ي الوووووو  التووووووواريخ مووووووو  أو) الم البوووووووة تكوووووووو  إلوووووو  

 الم البووووووة ألسوووووو  المؤيوووووودة للتفاصووووووي  وشوووووواملة وافيووووووة بصووووووورة مفصوووووولة م البووووووة المهنوووووود  عليهووووووا  ويوافووووووق المقوووووواو  يقتر هوووووا
 الم البووووووة   تكووووووو  إلوووووو   ىدأي الوووووو  السوووووور  أو وووووودث لل كووووووا   اإ موووووواأ. بهووووووا الم الوووووو  ضووووووافيةاإل الدفعووووووة أو/و الموووووودة وتمديوووووود
 :ف ن  مستمر  مفعو 

 مر لية  م البة تقديمها تمي الت المفصلة الم البة تعتبر .أ
 التوووووو خر موووووودة منهووووووا كوووووو ي فوووووو مبينووووووا    شووووووهريا  خوووووورى األ المر ليووووووة الم البووووووا  رسووووووا إ يواصوووووو   أ المقوووووواو  يتعووووووي   علوووووو  . 

 و معقولة  بصورة المهند  ي لب   سبما المؤيدة التفاصي  م  وغيرها ب   الم ال  المبل  أو/و المتراكم
 أو  ووووودثال عوووو  الناجمووووة ثوووواراآل انتهووووا  توووواريخ بعوووود موووو  يومووووا    30) خوووو   النهائيووووة م البتوووو  يرسوووو   أ المقوووواو  علوووو  .ج

 .المهند عليها  ويوافق المقاو  يقتر هاأخرى  فترةي أ خ   أو السر  
 سوووووابقة لم البوووووة مؤيووووودةأخووووورى  تفاصوووووي ي أ أو موووووا  م البوووووة م تسووووول   تووووواريخ مووووو  يوموووووا    45) خووووو   المهنووووود   يتعوووووي   علووووو 

 عووووودم أو بالموافقوووووة  مووووواإعليهوووووا  ويووووورد الم البوووووة ميقوووووي   أ  -المقووووواو عليهوووووا  ويوافوووووق المهنووووود  يقتر هوووووا فتووووورةي أ خووووو   أو -
 يعتبوووور نوووو  ف  لووووك  ورغووووم. ضووووروريةأخوووورى  تفاصووووي  أيووووة ي لوووو   أ يضووووا  أ ولوووو  ا عليهوووو مفصوووولة اتوووو تعليق بيووووا  مووووع الموافقووووة
 .الفترة تلك خ   الم البة أس  عل  رد  بتقديم ا  ملزم
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عتبووووار أ  الم البووووة قوووود ت ولوووو  إلوووو  نووووزاع ولوووو  أ  ي يلوووو  إلوووو  ا وا  ا لووووم يووووف المهنوووود  بهوووو ا االلتووووزام ف نوووو  يجوووووز إلي  وووور  
 .لتزام ابتلك اإل الة الم كرا  التي تثب  أ  المهند  لم يف ب يرفق المجل  عل  أ 

 بموجووووو  معقولوووووة بصوووووورة اسوووووت قاقها ثبوووووا إ مكووووو أ م البوووووةي بووووو  الخاصوووووة المبوووووال  تلوووووك دفوووووع شوووووهادة كووووو  تتضوووووم   أ يجووووو 
لوووووو  و  لووووووم  ومووووووا. الصوووووولة  ا  العقوووووود أ كووووووام مووووو ي أ  لكاموووووو  االدعووووووا  صوووووو ة تثبوووووو ي التوووووو الوافيووووووة التفاصووووووي  تقووووووديم يووووووتم  أا 

 صووووو ة يثبووووو  أ  مووووو  تمكووووو  يالووووو  الم البوووووة مووووو  الجوووووز  بووووو لك م صوووووورا   يكوووووو   بشووووو نها  المقووووواو  اسوووووت قاق فووووو   الم البوووووة 
 .بش ن  ادعائ 

 أ  أو  باالتفووووواق علووووو     3/5الموووووادة ) أ  يتصووووور  وفقوووووا  ال كوووووام   خووووو   الفتووووورة الم وووووددة أعووووو    المهنووووود يتعوووووي   علووووو  
 :بخصو  المتعلقة ا  ديدالت ب عداد يقوم
 أو/و   8/4أي تمديد في مدة اإلنجاز )سوا  قب  أو بعد انقضائها  عم   ب  كام المادة )  1)
 .العقد أ كام بموج  للمقاو  يست ق مما  وجد   )إ ضافيةاإل الدفعة  2)

 يلتووووووزم لووووووم  اا  و  الم البووووووة  علوووووو  تن بووووووق قوووووودأخوووووورى  ”مووووووادة“ي أي فوووووو الووووووواردة لتلووووووك ضووووووافةإ ”المووووووادة“ هوووووو   مت لبووووووا  تعتبوووووور
 هووووو ا أثووووور االعتبوووووار يفووووو يؤخووووو  أ ي فينبغووووو م البوووووة  ب يوووووة يتعلوووووق فيمووووواأخووووورى  ”موووووادة“ أيوووووة وأ ”الموووووادة“ هووووو     كوووووامب المقووووواو 

 بصووووووورة ضوووووافيةإ دفعووووووة أيوووووة أو/و ”نجوووووازاإل موووووودة“ي فووووو تمديوووووودي أ تقووووودير عنووووود للم البووووووة المناسووووو ي التقصوووووو علووووو  خفووووواقاإل
 .”المادة“ ه   م  الثانية الفقرة بموج  استبعادها تم قد الم البة كان   اإ الإ م ئمة 

 تعيين مجلس فض النزاعات )المجلس(: -(20/2)
 :المادة ه   مضمو   في  يعد   بما الخاصة الشروط في  لك غير عل  ين  لم ما

 يقوموووووا  أ ال ووووورفي  يتعوووووي   علووووو و  . 20/4إعمووووواال  أل كوووووام الموووووادة )” مجلووووو  فوووووض النزاعوووووا “يوووووتم فوووووض النزاعوووووا  مووووو  قبووووو  
 .الع ا  مل قي ف الم دد التاريخ ضم  مشتركة بصورة المجل  عضا أ  بتسمية
 ت هيوووووو  ي  و  أشوووووخا  موووووو  الع وووووا   مل ووووووقي فووووو م وووووودد هوووووو كموووووا عضووووووا أ  ث ثوووووة وأ وا وووووود عضوووووو موووووو  ”المجلووووو “ يتكوووووو  
   فووووو  لوووووك  علووووو  ال ووووورفي  قبووووو  مووووو  تفووووواقاال يوووووتم ولوووووم ”عضوووووا األ“ عووووودد ت ديووووود توووووم قووووود يكووووو  لوووووم  اا  و .  األعضوووووا ) مناسووووو 
 .ث ثة يعتبر العدد

 ال وووووور  موافقووووووة علوووووو  لل صووووووو  وا وووووود عضووووووو بتسوووووومية  وووووور  كوووووو  يقوووووووم عضووووووا أ  ث ثووووووة موووووو  يتكووووووو   ”المجلوووووو “ كوووووا   اإ
 تعيينوووو  يووووتمي والوووو  الثالووووث العضووووو علوووو  تفوووواقل  المعينووووي  العضوووووي  مووووع بالتشوووواور ال رفووووا  يقوووووم ثووووم وموووو   عليوووو  خووووراآل

 .للمجل  رئيسا  
إلوووووو   يشوووووار ب يووووووث الث ثوووووة عضوووووا األ موووووو  عضوووووو كووووو  أو الو يوووووود المجلووووو  وعضووووووو ال ووووورفي  بوووووي  يووووووةتفاقاال صوووووياغة توووووتم

 .بينهم فيماعليها  يتفق تعدي   يةأ ادخا  مع   ”نزاعا ال فض يةاتفاقب“ المتعلقة العامة الشروط
 ”المجلووووووووو “ يقووووووووووم آخووووووووور خبيوووووووووري أ ومكافووووووووو ة الث ثوووووووووة عضوووووووووا األ مووووووووو  أي أو عضوووووووووو المجلووووووووو  لمكافووووووووو   بالنسوووووووووبة مووووووووواأ

 علوووووو   يتعووووووي   كمووووووا  ”عضوووووا األ“ تعيووووووي  شووووووروط علوووووو  تفووووواقاال عنوووووود ال وووووورفي  بووووووي  فيموووووا ت ديوووووودها يجوووووو  ف نوووووو  باستشوووووارت  
 .مناصفة المكاف   تلك يدفعا  أ ال رفي 

ي الوووووورأ بوووووودا إل ”المجلوووووو “إلوووووو   أمووووووري أ ي ووووووي  أ  -وقوووووو ي أي فوووووو بينهمووووووا تفوووووواقاال تووووووم  اإ - مجتمعووووووي  ال وووووورفي  مكووووووا  ب
 .اآلخر ال ر  بموافقة الإ أمري أي ف ”المجل “ يستشير أ   ر ي أل ي ق ال لكن   ول  

 مناسوووووو  وبت هيوووووو  بوووووودال  شووووووخا أ وأ شووووووخ  تعيووووووي  لهمووووووا فيجوووووووز وقوووووو  ي أي فوووووو الن ووووووو هوووووو ا علوووووو  ال رفووووووا  اتفوووووق  اا  و 
 فوووووو    لووووووك  غيوووووور علوووووو  ال رفووووووا  يتفوووووق لووووووم ومووووووا المجلوووووو  عضووووووا أ  مووووو  كثوووووورأ وأ لعضووووووو  للبوووووود  مسووووووتعدي  يكونووووووا  أ أو)

 بسووووووب  مهاموووووو  دا أ علوووووو  قووووووادر غيوووووور صووووووب أ نوووووو أ أو العموووووو  عوووووو  عضوووووووي أ اسووووووتنكا   الووووووةي فوووووو نافوووووو ا   يصووووووب  التعيووووووي 
 .التعيي  نها إ أو االستقالة بسب  أو الوفاة  أو العجز



 عقد المقاولة العربي الموحد

 

78 

 نفوووووو  باتبوووووواع البوووووودي  العضووووووو تعيووووووي  يجوووووو  نوووووو  ف البوووووودي   تعيووووووي  تووووووم قوووووود يكوووووو  ولووووووم السوووووورو  هوووووو   موووووو ي أ  صوووووول   اإ
 هووووو   أ كووووام بموجووووو  و لووووكعليووووو   والموافقووووة تسوووووميت   يووووث مووووو  صووووي  األ العضوووووو تعيووووي  خ لهوووووا موووو  تووووومي التوووو ا جوووورا اإل
 .”المادة“

 المقوووووووواو  أو العموووووووو  صووووووووا   موووووووو ي أ قبوووووووو  موووووووو  ولووووووووي  مجتمعووووووووي   ال وووووووورفي  اتفوووووووواقب عضوووووووووي أ تعيووووووووي  نهووووووووا إ يمكوووووووو 
فوووووي  لوووووك كوووووو   بموووووا) ”المجلووووو “ تعيوووووي  مووووودة   فووووو ال ووووورفي   قبوووووو  مووووو   لوووووك خووووو   علووووو  تفووووواقاال يوووووتم لوووووم وموووووا. نفرادبووووواإل

 .ةناف  العامة الشروط م   14/12المنو  عنها في المادة )” المخالصة“عضو في   تنتهي عندما تصب  
 ”:المجلس“االتفاق على تعيين الخفاق في  -(20/3)

 :ن  ف الخاصة  الشروط في  لك غير عل  ين  لم ما
 :ت ديدا  التالية  ال اال  م ي أ ان بق   اإ
الموووووووادة  موووووو   األولوووووو الفقوووووورة ضووووووم  الم ووووووودد الموعوووووودي فوووووو المنفوووووورد المجلوووووو  عضوووووووو تعيووووووي  علوووووو  ال رفووووووا  يتفووووووق لووووووم .أ

 أو   20/2)
 مووووو  يتكوووووو   ”المجلووووو “ كوووووا   اإ  اآلخووووور ال ووووور  قبووووو  مووووو عليووووو   للموافقوووووة) موووووا عضوووووو تسوووووميةي فووووو  ووووور ي أ خفوووووقأ . 

 أو أع    الم كور الموعدي ف عضا أ  ث ثة
 أو أع    الم كور الموعدي ف  المجل  رئي ) الثالث العضو تعيي  عل  ال رفا  يتفق لم .ج
 المنفوووووووورد العضوووووووو مهموووووووة انتهوووووووا  مووووووو  يوموووووووا    45) مووووووودة خووووووو   بووووووودي  عضووووووووي أ تعيوووووووي  علووووووو  ال رفوووووووا  يتفوووووووق لوووووووم .د

 أو المهوووووووام دا أ عووووووو  العجوووووووز أو الوفوووووواة بسوووووووب  أو اسوووووووتنكاف  بسوووووووب  للمجلوووووو   الث ثوووووووة عضوووووووا األ  ووووووودأ وأ للمجلوووووو  
 التعيي   نها إ أو االستقالة بسب 
 أو ال ووووووورفي  مووووووو ي أ  لووووووو  علووووووو  بنوووووووا    - الخاصوووووووة الشوووووووروطي فووووووو  المسوووووووم الشوووووووخ  أو التعيوووووووي  جهوووووووة م تقوووووووو فعنووووووودها
  وباتووووا   نهائيووووا   التعيووووي  هوووو ا ويكووووو  . هوووو ا المجلوووو  عضووووو بتعيووووي  - ال وووورفي  كوووو  مووووع الوووو زم التشوووواور إجوووورا  وبعوووود كليهمووووا
 .مناصفة بالتعيي  قامي ال  الشخ  أو الجهة مكاف ة يدفعا  أ ال رفي  يتعي   عل  كما

 القرار من قبل مجلس فض النزاعات )المجلس(: اصدار -(20/4)
 :ن  ف الخاصة  الشروط في  لك غير عل  ين  لم ما
ي أ  لووووووك يفوووووو بمووووووا  شووووووغا األ تنفيوووووو  أو العقووووود عوووووو  ينشوووووو  أو يتصوووووو  فيمووووووا ال وووووورفي   بوووووي  كووووووا  نوووووووعي أ موووووو  نووووووزاع نشووووو   اإ

  وووووور ي أل يمكوووووو  نوووووو  ف المهنوووووود   قبوووووو  موووووو  قيمووووووة ت ديوووووود وأي رأ أوتعليمووووووا   أو ا  ديوووووودت أو شووووووهادةي أ  ووووووو  خوووووو  
 ال ووووور إلووووو   شووووعاراإل  لوووووك موووو  نسوووووختي  رسووووا إ موووووع بشوووو ن   قووووورار واتخووووا  لدراسوووووت  ”المجلوووو “إلووووو   خ يووووا   الخووووو    الووووةإ

 .”المادة“ ه    كامأل وفقا   تتم ه   الخ    الةإ ب   التنوي  يتم  أ عل و  والمهند   اآلخر
 وفقووووووا   إليوووووو  الخوووووو    الووووووةإ إشووووووعار متسوووووول   قوووووود نوووووو أ يعتبوووووور المجلوووووو  فوووووو   عضووووووا  أ  ث ثووووووة موووووو  مكونووووووا   ”المجلوووووو “ كووووووا  وا  ا
 .شعاراإل ه ا مث  المجل  رئي  في  ميتسل  ي ال  بالتاريخ ”المادة“ ه    كامأل

إلوووووو   الوووووودخو  مكانيووووووةإ يوووووووفرا وأ   توووووووا    بوووووودو   ضووووووافيةاإل المعلومووووووا  كوووووو  المجلوووووو إلوووووو   يقوووووودما  أ ال وووووورفي  يتعووووووي   علوووووو 
 الخووووو     لوووووك بشووووو   قووووورار اتخوووووا  مووووو  المجلووووو  تمكوووووي  لغووووورض ”المجلووووو “ ي لبووووو  قووووود مموووووا المناسوووووبة والتسوووووهي   الموقوووووع
 .ت كيم كهيئة يعم  ل  المجل  أ  ضمنا   ويفترض

 أيووووووة خووووو   أو  إليووووو  النووووووزاع  الوووووةإ إشوووووعار تسوووووولم  تووووواريخ مووووو  يومووووووا    90) تتجووووواوز ال مووووودة خوووووو   ”المجلووووو “ يتعوووووي   علووووو 
  معلووووو    يكوووووو    أ القووووورار هووووو اي فووووو ويشوووووترط. بشووووو ن  قووووورار  يتخووووو   أ ال رفوووووا  عليهوووووا  ويوافوووووق المجلووووو  يقتر هووووواأخووووورى  فتووووورة
 مووووواعليهيتعوووووي   و  لل ووووورفي  ملزموووووا   القووووورار هووووو ا ويعتبووووور. ”الموووووادة“ هووووو     كوووووامب عمووووو     إصووووودار  يوووووتم نووووو أ علووووو  فيووووو  ينوووووو   أو 

 سووووويرد كموووووا الت كووووويم ا إجووووورا  خووووو   مووووو  أو الوديوووووة التسووووووية ب ريقوووووة مراجعتووووو   توووووتم أ   وووووي إلووووو   أو) تمووووو   اإ الإ تنفيووووو  
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 ال الوووووة هوووو   مثووووو ي فوووو المقووووواو  يتعووووي   علوووو  نووووو  ف نهائوووو  إ أو نقضووووو  أو العقوووود عووووو ي التخلوووو ى جوووور  قووووود يكوووو  لوووووم ومووووا  ال قووووا  
 .العقد  كامأل وفقا   شغا األ تنفي ي ف يستمر أ 
 ا  إشووووووعار  يرسوووووو   أ للقوووووورار  م تسوووووول   توووووواريخ بعوووووود موووووو  يومووووووا    30) خوووووو  عليوووووو  ف  ”المجلوووووو “ بقوووووورار  وووووور ي أ يوووووورتض لووووووم  اإ

 أو) يومووووووا    90) والوووووو فتوووووورة خوووووو   قوووووورار  إصوووووودار موووووو  ”المجلوووووو “ يووووووتمك  لووووووم  اا  و . رضووووووا  بعوووووودم فيوووووو  يعلموووووو  خووووووراآل لل وووووور 
 والووووو فتوووورة خوووو    وووور ي أل يجووووووز عندئوووو   إليوووو  الخوووو    الووووةإ  لووووو  تسوووولم  توووواريخ موووو   لووووو لك خ فووووا  عليوووو   يتفووووق  سووووبما

 .رضا  بعدم اآلخر قيالفر  يعلم  أ المقتضية  يوما    90) وال لفترةالتالية  يوما    30)
 التنويووووو  وكووووو لك  شوووووعاراإل  لوووووكي فووووو  الرضووووو عووووودم سوووووبا أو  الخووووو   موضووووووع بيوووووا يتعوووووي    ال وووووالتي   هووووواتي  مووووو ي أي فووووو
 يجوووووز ال ف نوووو   20/8و  20/7) المووووادتي ي فوووو ا  تاليوووو يوووورد مووووا وباسووووتثنا . ”المووووادة“ هوووو   أ كووووام بموجوووو   إصوووودار  تووووم قوووود نوووو أ
 الم ووووودد الن وووووو علووووو   الرضووووو بعووووودم شوووووعاراإل إصووووودار توووووم  اإ الإ الخووووو     وووووو  الت كووووويم ا  جرا بووووو المباشووووورة  ووووور ي أل
 .”المادة“ ه  ي ف
 بعووووودم إشوووووعار يأ إليووووو  يووووورد ولوووووم ال ووووورفي   بوووووي عليووووو   مختلوووووف مووووورأي بووووو  المتعلوووووق قووووورار   صووووودارب ”المجلووووو “ قوووووام  اإ مووووواأ

 نهائيوووووووا   يصووووووب  ”المجلووووووو “ قوووووورار فووووووو   للقوووووورار  تسووووووولم  توووووواريخ بعوووووود مووووووو  يومووووووا    30) خووووووو    وووووور ي أ قبووووووو  موووووو   الرضوووووو
 .ال رفي  لك  وملزما  

 التسوية الودية: -(20/5)
 بشوووووك  نوووووزاعال تسووووووية م اولوووووة ال ووووورفي  يتعوووووي   علووووو  ف نووووو  عووووو   أ   20/4إ ا صووووودر إشوووووعار بعووووودم الرضووووو  إعمووووواال  للموووووادة )

 الت كووووويم ا  جرا بووووو البووووود  يجووووووز ف نووووو   لوووووك  خووووو    علووووو ال رفوووووا  يتفوووووق لوووووم وموووووا. الت كووووويم ا  جرا بووووو المباشووووورة قبووووو ي ود
 .وديا   بينهما نزاعال تسوية م اولة تتم لم لو  ت    الرض بعدم شعاراإل رسا إ تاريخ م    يوما60) بعد

 التحكيم: -(20/6)
 تووووتم  ا  وملزموووو نهائيووووا   يصووووب  لووووم ممووووا  بشوووو ن  ”المجلوووو “ قوووورار  ووووو  نووووزاعي أ فوووو    وديووووا   نووووزاعال تسوووووية تموووو  قوووود يكوووو  لووووم مووووا

 :وفقا  لما يلي. الت كيم بواس ة تسويت 
للت كووووويم الهندسووووووي )التابعوووووة الت وووووواد  بموجوووووو  قواعووووود الت كوووووويم الصوووووادرة عوووووو  الهيئوووووة العربيووووووة نهائيوووووا   النووووووزاع تسووووووية توووووتم .أ

 ؟؟؟  و المهندسي  العر  
 و الم كورة  الت كيم قواعد بموج  يتم تعينهم  أعضا  ث ثة م  عضو  وا د أو ت كيم هيئة تشك  . 
 .يتفق عليها ال رفا باللغة العربية او ب ي لغة اخرى  الت كيم ا إجرا  تتم .ج

 تقيوووووويم أو را آ أوتعليمووووووا   أو ا  ديوووووودت أو شووووووهادة أيووووووة وتنقووووووي  ومراجعوووووة للكشووووووف كاملووووووة بصوووووو  ية الت كوووووويم هيئووووووة تتمتوووووع
  أ يمكووووو  ي شووووو ال ب نووووو  علموووووا    نزاعبوووووال يتعلوووووق فيموووووا  نزاعووووواال فوووووض مجلووووو  عووووو  صوووووادر قوووووراري وأ المهنووووود   عووووو  صووووودر
 .نزاعبال متعلق مرأي أي ف أدلة تقديم أو بشهادت  دال لإل الت كيم هيئة مامأ المثو  م  المهند  ع  هليةاأل ينزع
 سوووووبقي التووووو ال جووووو  أو البينوووووا  بخصوووووو  الت كووووويم هيئوووووة موووووامأ ا جووووورا اإلي فووووو ال ووووورفي  مووووو ي أ تقييووووود عووووودمي ينبغووووو كموووووا

ولهيئوووووة الت كوووووويم إعتبووووووار أي   الرضوووووو عووووودم إشووووووعاري فوووووو المووووو كورة األسووووووبا  أو قووووورار   اتخووووووا  قبوووووو  ”المجلووووو “ مووووووامأ  ر هوووووا
 .بعد تقييم  م  قبلها  الت كيمي ف مقبولة بينة ”للمجل “  قرار للمجل 

 أو المهنوووووود  أو ال وووووورفي  موووووو ي أ التزامووووووا  تتوووووو ثر ال أ  ويجوووووو   شووووووغا األ إنجوووووواز بعوووووود أو قبوووووو  بووووووالت كيم المباشوووووورة يجووووووز
 .شغا األ تنفي  أثنا  الت كيم ا  جرا ب المباشرة تم  ما  اإ ”المجل “
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 ”:المجلس“عدم االمتثال لقرار  -(20/7)
 :ن أ  الةي ف
 و   20/4لم يقم أي  ر  ب رسا  إشعار بعدم الرض  خ   الفترة الم ددة في المادة ) .أ
 و  وملزما   نهائيا   المنسور نزاعبال المتعلق ”المجل “ قرار صب أ . 
 القرار  له ا متثا االي ف  ر ي أ خفقأ .ج

االمتثوووووا   عووووودم موضووووووع ي يووووو   أ -لووووو  تكوووووو   قووووودأخووووورى   قووووووق ي بووووو  ج وووووا اإل بووووودو   - خوووووراآل لل ووووور  يمكووووو  عندئووووو  
  المتعلقوووووة بقوووووورار 20/4) المووووووادتي  أ كوووووام ت بووووووق ال ال الوووووة  هووووو   مثوووووو ي وفووووو   20/6هووووو ا إلووووو  الت كوووووويم بموجووووو  المووووووادة )

 .الودية بالتسوية المتعلقة  20/5المجل  و)
 انقضاء فترة تعيين )المجلس(: -(20/8)

 هنالووووووك يكوووووو  ولوووووم  شووووووغا األ تنفيووووو  عوووووو  أو عنوووووو  ناشوووووئ هووووووو مموووووا أو بالعقوووووود يتصوووووو  فيموووووا ال وووووورفي  بوووووي  نووووووزاعي أ نشووووو   اإ
 :ف ن  سبا األ م   لك لغير أو تعيين   فترة انقضا  بسب  سوا  ”النزاعا  فض لمجل “ وجود
 و الودية   المتعلقة بالتسوية 20/5  المتعلقة بقرار المجل   وال المادة )20/4ال يتم ت بيق المادة ) .أ
  .20/6) المادة أ كام بموج  الت كيمإل   مباشرة الخ   ي ا  . 
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 ملحق العقد
 شروط اتفاقية فض النزاعات 

 
  30م  تاريخ مباشرة العم . عل  أ  يباشر المجل  مهام  خ   )  يوما 60يسم  عضو أو أعضا  المجل  خ   ) -1

 يوما  م  تاريخ اكتما  توقيع اتفاقية فض النزاعا .
  يوم م  تاريخ إشعارهم العضو 30يمك  إنها  تعيي  عضو أو أعضا  المجل  باالتفاق بي  ال رفي    و لك خ   مدة ) -2

ة تسلم األشغا  ما لم ي ل  أي م  ال رفي  تمديدها ولك  ب د أقص  ب لك   كما تنقضي مدة التعيي  عند صدور شهاد
 لتاريخ انقضا  فترة اإلشعار ب ص   العيو    وفي ه   ال الة يتم تخفيض بد  األتعا  إل  النصف.

  ع  يتعي  عل  عضو المجل  أ  يكو  وا  يبق  أثنا  أدا  مهمت  م ايدا  ومستق   ع  ال رفي    وا  يفص  عند تعيين -3
  كما يتعي  علي  أ  يفص  في أي وق  ال ق إ ا أصب  عل  علم ع  أي أمر  ل أي أمر قد يؤثر عل   ياد  أو استق 

 إال باال  ع وموافقة ال ر  اآلخر .  ر قد يؤثر عل   ياد  واستق ل  , وال يجوز تقديم النص  إل  أي 
ونشا ات  وجلسا  االستماع التي يعقدها بسرية تامة وا  ال  كما يتعي  عل  عضو المجل  أ  يتعام  مع تفاصي  العقد

يصر  ع  أي م  مضامينها إال بموافقة ال رفي  , كما يج  علي  أ  ال يوك  ألي  ر  آخر القيام بمهمت  او ا  ي ل  
 أية خبرة قانونية أو فنية إال بموافقة ال رفي .

ا بي  ال رفي  ب ع ا  ك  منهما فرصة معقولة لعرض قضيت  يتعي  عل  عضو المجل  أ  يتصر  ب نصا  وسوائية فيم -4
 وتقديم ردود  عل  ما يقدم  ال ر  اآلخر .

ال يعتبر عضو المجل  في أي  ا  مسئوال ع  أي ادعا  بش   فع  قام ب  او أمر اغفل  اال إ ا أمك  إثبا  أ  ما قام ب   -5
 نات  ع  سو  نية.

للمجل  أ  يقرر م  تلقا  نفس    أو بنا  عل   ل  أ د ال رفي   زيارة الموقع وأ  يعقد جلسا  استماع يدع  إليها  -6
يوما  وللمجل  أ  ي ل  أية    60)ال رفا  في الوق  والمكا  الل ي  ي ددهما, ب يث ال تزيد المدة بي  زيارة وأخرى عل  

 االستجابة ل ل  المجل  به ا الخصو  .وثائق للعقد منهما   وعل  ال رفي  
يتعي  عل  عضو المجل  أ  يتصر  كخبير غير مت يز )ولي  كم كم  ويكو  متمتعا  بالص  ية الكاملة لعقد جلسا   -7

  :االستماع كما يرا  مناسبا    مع مراعاة شروط اتفاقية  فض النزاعا    ويتمتع في ه ا السياق بالص  يا  التالية
 ى سل ات  ال اتية   وك لك ن اق الخ فا  الم الة إلي  .أ  يقرر مد -أ
 أ  يستعم  معرفت  المتخصصة . - 
 أ  يبادر للت قق م  الوقائع واألمور الم لوبة التخا  القرار باألسلو  ال ي يرت ي  . -ج
 أ  يراجع وينق  أي تعليما  أو تقديرا  أو شهادا  أو تقييم فيما يتعلق بموضوع النزاع . -د
ألي شخ  غير المقاو  وممثلي  وصا   العم  وممثلي   ل ضور جلسا  االستماع   ول  أ   أ  ال يسم  -ه

يستمر في عقد جلسة االستماع إ ا تغي  أي  ر  ع  ال ضور بعد الت قق م  أن  قد تم إب غ  بصورة 
 ص ي ة ع  موعد الجلسة .

 خ   ناشئ ع  العقد أو متص  ب  .يراع  أ  ال يستدع  عضو المجل  كشاهد لتقديم أي دلي  بالنسبة ألي  -8
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   يوما  م  تاريخ تسلم  الم البا  الخاصة 30يتعي  عل  المقاو  أ  يدفع لعضو المجل  بد  أتعاب  ونفقات  خ   ) -9
   منها للمقاو  ع   ريق م البا  الدفع الشهرية التي يدفعها للمقاو  . %50ب لك ويقوم صا   العم  بدفع ما نسبت  )

لمجل  أ  يتوقف ع  العم  إ ا لم يتم الدفع خ   المهلة الم ددة   شري ة أ  يرس  إل  ال رفي  إشعارا  ب لك ي ق لعضو ا
    يوما  .30مدت  )

وا  ا تخلف المقاو  ع  الدفع مقاب  الم البا  التي تقدم إلي  م  عضو المجل    يقوم صا   العم  بالدفع إل  عضو 
 ل  المقاو  م  أية مبال  إزا ها .المجل  ول  أ  يسترد ما يترت  ع

  يوما  . وفي  الة استقالت  أو موت  أو عجز  ع  30يمك  لعضو المجل  أ  يستقي  شري ة أ  يعلم ال رفي  ب شعار ) -10
  يوما  م  تاريخ 30أدا  مهام  أو إنها  عقد  أو رفض  االستمرار في أدا  مهام    ف ن  يتعي  أ  يتم تعيي  بدي  ل  خ   )

 نق اع  .ا
يتعي  أ  تكو  لغة االتصا  بي  ال رفي  وك لك عضو المجل  )األعضا   وال رفي    ولغة التداو  في الجلسا  باللغة  -11

 الم ددة في العقد وأ  يتم إرسا  أية مراس   إل  الفريق اآلخر .
  يوما  م  تاريخ 90ي ا  إلي  و لك خ   فترة ال تتعدى ) نزاعيتعي  عل  المجل  أ  يصدر قرار  إل  ال رفي  بش   أي  -12

 إ الة النزاع إلي  )ما لم يتم االتفاق مع ال رفي  عل  تمديد ه   المدة  ويكو  القرار:
  خ يا   و 
  باإلجماع أو باألغلبية  و 
  يج  أ  يكو  مسببا   و 
  . أ  ينو  في  ب ن  يتم وفقا  له   الشروط 

 م  قب  رئي  المجل  في  ا  تشت  آرا  أعضا  المجل  . ويتم إصدار القرار
  المتعلقة بعمل    أو تصر  بسو  نية   ف ن  يعتبر غير مست ق 3إ ا قام عضو المجل  بنقض أي م  أ كام البند رقم ) -13

 لك النقض أ  قرارات   لقبض بد  أتعاب  و نفقات    ويتعي  علي  أ  يرد تلك األتعا  والنفقا  التي تم صرفها ل    إ ا نت  ع  
 أو إجرا ات  بش   تسوية النزاع أصب   با لة أو غير فاعلة .

 تدفع أتعا  عضو المجل  عل  الن و التالي:_ -14
 ع  ك  يوم عم  في زيارة الموقع أو عقد جلسا  االستماع أو دراسة النزاعا  وا عداد القرارا   -
 ام   يبق  بد  المياوما  ثابتا  مدة أدا  عضو المجل  لمه -

 -إ ا كا   المجل   مشك   م  ث ثة أعضا  ف ن  يتعي  مراعاة ما يلي : -15
 عل  المجل  أ  يجتمع في خصوصية بعد انتها  جلسة االستماع للتداو   و  موضوع وا عداد القرار  و  -أ
وعل  العضو ان  سو  يب   قصارى جهد  للتوص  إل  قرار باإلجماع   وبعك   لك اتخا  القرار ب غلبية األعضا   - 

 لتقديم  إل  ال رفي     برأي  المخالف إعداد تقرير خ ي
إ ا اخفق أي عضو في  ضور اجتماع أو جلسة اجتماع ع  إنجاز أية مهمة م لوبة   ف ن  يمك  لل رفي  اآلخري   -ج

 - رغم  لك   االستمرار في اتخا  القرار :
 لك  أوما لم يعترض أي م  صا   العم  أو المقاو  عل  قيامهم ب  .1
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ما لم يك  العضو الغائ  ع  ال ضور هو رئي   المجل   وقام ب صدار تعليما  للعضوي  اآلخري  بعدم  .2
 اتخا  قرار .

إ ا نش  أي خ   يتعلق باتفاقية فض النزاعا    أو بسب  نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها   ف ن  يتم النسر في  -16
 .   ج  الت بيقالوا الخ   وتسويت  بموج  أ كام القانو  
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 الشروط الخاصة
PARTICULAR CONDITIONS 

 
  "الشروط الخاصة –الجـزء "أ 
  "الشروط الخاصة الضافية –الجزء "ب 
 "نماذج الخطابات واالتفاقيات والضمانات –الجزء "ج 
 

 
 

عل  الشروط العامة والتي تشك  جز ا  م  شروط ه ا العقد المو د   والشروط الخاصة التالية  والتي تشم  ت توي شروط العقد 
ضافا  عل  الشروط العامة .  تعدي   وا 

 أ  ما يرد في الشروط الخاصة ل  األولوية عل  ما يرد في الشروط العامة .
 

 مقدمة الشروط الخاصة 
 

لقد تم إعداد شروط عقد التشييد ه   م  قب  ات اد المهندسي  العر  ويوص  باستخدامها عموما  ألغراض التشييد ) عندما يستثن  
 .االخرى معسم التصميم   و لك للمباني أو األعما  الهندسية 

 
ها صا   العم  أو المهند  كممث  ل  . ومع وفقا  لتصاميم يقدم بالتنفي في السرو  العادية له ا النوع م  العقود   يقوم المقاو  

أ  ه   الشروط تسم  ب مكانية أ  يكو  المقاو  م البا  ب عداد التصميم ألجزا  م  األشغا  الدائمة   إال إنها غير مقصود منها أ  
 تستخدم في  الة أ  المقاو  مكلف بتصميم معسم األشغا  .

 
   أ  المقتر  مناس  تماما  للسرو  الخاصة بالمشروع   قب  إدراج أي مثا  للصياغة   يج  الت قق م

وما لم تك  ه   الصياغا  مناسبة   ف ن  يج  تعديلها قب  استخدامها عل  أ  يراع  في ك  األ وا   أ  أية تعدي   أو إضافا  ال 
 ت دث غموضا  أو تناقضا  سوا  في الشروط العامة أو بي  الشروط الخاصة نفسها .
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 الشروط الخاصة –ء "أ" الجز 
 الفصل الثاني 

 صاحب العمل 
 

  ق الدخو  إل  الموقع  2/1
 
 

وق  الم دد  فان  الإ ا كا  هناك ا تما  لت خر من   ق الدخو  إل  الموقع في 
 يج  إيراد التفاصي  في الشروط الخاصة االضافية .

يج  أ  تنعك  ه   األ كام في عقود صا   العم  مع أي مقاولي  آخري  في  أفراد صا   العم  2/3
 الموقع .

 
 

 الفصل الثامن
 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل

 
   مكاف ة االنجاز المبكر 8/13)

تكو  قيمة  كان   اجة صا   العم  تستدعي اشغا  جز  م  االشغا  في وق  مبكر   او ورد في العقد ما يفيد  لك  ا ا 
  المكاف ة  سبما هو م دد في مل ق الع ا  .

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 الفصل الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات

 
 رد المبال  الم تجزة14/9
 

يمك  إضافة  مادة  جديدة في  الة ما إ ا كا  جز  م  المبال   -
 استبدال  بضما  مناس  .الم تجزة سو  يدفع للمقاو  ويتم 

 يوجد في مل ق الشروط الخاصة نمو ج له ا الضما . -
يتعي  عل  المقاو  أ  يت كد م  أ  الضما  يس  ناف ا  وساري  -

ص   العيو  كما  المفعو  إل  أ  يكو  المقاو  قد اتم التنفي  وا 
كما يج   -  4/2المادة ) -هو منصو  علي  في ضما  االدا 

 ل  المقاو  وفقا  ل لك .أ  يعاد الضما  إ
إ  اإلفراج ع  المبال  الم تجزة سو  ي   م   صر  النصف  -

   .14/9الثاني م  الم تجزا  وفقا  للمادة )
 

 العقود بمبال  مق وعة 14/16
Lump Sum Contracts 

  ال ت بق إ ا كا  الدفع سيتم عل  أسا  14/1إ  أ كام البند ) -
 المبل  المق وع .
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يمك  أ  تكو  مناسبة ل ستخدام إ ا  )بمبل  مق وع إ  العقود -
كان  مستندا  الع ا  معدة بتفاصي  متكاملة بدرجة كافية للتنفي  
وافتراض أ   صو  التعدي   بعيد اال تما    وعندها يست يع 
المقاو   استنادا  إل  المعلوما  المتوفرة في مستندا  الع ا  أ  

صي  أخرى ضرورية   وا  ينف  ا عداد أية تفابالتسعير و  يقوم 
  . األشغا  بموج  شروط العقد

 –:يتبع ما يلي   )بمبل  مق وع   وعلي  ففي العقود  -
 تعد  الشروط عل  الن و التالي : 
 القيا  وتقدير القيمة . –الثاني عشر  الفص   يلغ  1)
   وتستبد  بو:13/3  ت    الجملة األخيرة م  المادة )2)

تعليما  بتغيير أو الموافقة عل  تغيير   يتعي   عند إصدار 
  باالتفاق عل  أو 3/5عل  المهند  أ  يتصر  وفقا  للمادة )

  وعل  14/4التعدي   مع مراعاة أ كام المادة ) اثر ت ديد
الم ددة في العقد  الرب  نسبة أ  تشتم  ه   التعدي   عل  

المادة وا  ت خ  في االعتبار ما يقدم  المقاو  بموج  
 الهندسة القيمية  إ ا كا   لك من بقا   . -13/2)

 أ  وتستبد  بو:-14/1  ت    الفقرة )3)
 تكو  قيمة العقد هي القيمة اإلجمالية )بالمبل  المق وع  لقيمة 
 العقد الموافق عليها مع خضوعها للتعدي  وفقا  أل كام العقد .

 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 الفصل العشرون 
 المطالبات والنزاعات والتحكيم

 تعيي  مجل  فض النزاعا   20/2
 

ما لم يكلف المهند  )بالرغم م  أن  معي  م  قب  صا     1)
العم   باتخا  قرارا  ما قب  الت كيم بموج  أ كام ه ا الفص  ووفقا  

الموصو  ال قا    ف   العقد يج  أ  يتضم  أ كاما للخيار البدي  
بينما ال تشجع األ را  عل  عدم التوص   –بموج  ه ا الفص  والتي 

ف نها تتي  لهم ا ال   –إل  اتفاق بش   النزاعا  أثنا  تقدم العم  
 األمور المتنازع عليها إل  مجل  فض نزاعا  م ايد .

ضم  اعتبارا  أخرى عل   تعتمد إجرا ا  فض النزاعا  في نجا ها
ثقة األ را  في األشخا  ال ي  يعملو  كمجل  فض النزاعا . 

ل لك   ف ن  م  الضروري أ  ال يقوم أي  ر  بفرض تسمية أي م  
ن  إ ا تم اختيار الشخ  بموج   هؤال  المرش ي  له   المهمة  وا 

 .  أ  يتم االختيار م  قب  هيئة م ايدة تماما  20/3أ كام المادة )
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كبدي  لتعيي  مجل  فض نزاعا  دائم   قد يفض  األ را    2)
ت جي  تعيي  المجل  إل   ي   دوث نزاع .وفي تلك ال الة يج  تعدي  

 لبيا   لك  باإلضافة إل  اتفاقية فض النزاعا  20/2صياغة المادة )
  بديلي  لترتيبا  مجل  فض النزاعا  ف ما 20/2توفر المادة )  3)

أو ث ثة أعضا    ويعتمد  لك عل   جم أ  يشك  م  عضو وا د 
 المشروع ومدة تنفي   ومجاال  الخبرة التي سو  يت لبها.

وبدي   ع  ك   لك   يجوز تكليف المهند  باتخا  قرارا  ما   4)
قب  الت كيم   وقد يكو   لك م ئما إ ا كا  المهند  مهندسا  استشاريا  

 وبة إلدارة جميع جوان  العقد .م ترفا  مستق   ولدي  الخبرة والموارد الم ل
في ه   ال الة   يتعي  عل  صا   العم  أ  يدرك )بالرغم م  أ  

  م  العقد   ب   3/1المهند  يعم  لصال   كما هو م دد في المادة )
المهند  مخو  ب   يتخ  قرارا  ما قب  الت كيم ب ياد وعل  صا   

 العم  أ  ال يتدخ  في اعداد المهند  لقرار .
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 الشروط الخاصة الضافية –الجزء "ب"
Supplementary Particular Conditions 

 
  . وصف المشروع موضوع ه ا الع ا 

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

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

 موعد الدخو  ال  الموقع )ا  لم يك  الموقع جاهزا  بعد  –  2/1ادة )الم 
................................................................................... 

 
 ( ممث  المقاو   –  4/3المادة 

 في  الة عدم تغي  او عدم تعيي  ممث  المقاو  لفترة تتجاوز اليومي  يتم فرض غرامة عل  المقاو  
 دينار ع  ك  يوم        بواقع ) 

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

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

 ( الجودة  ضما  –  4/9المادة. 
 :التالية االعتبارا الجودة فيتم  لك بموج   نساما ا كا  م لوبا م  المقاو  اعداد 

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

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

 معدا  صا   العم  والمواد التي يقدمها.  –  4/20مادة )ال
......................................................................................................................

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

 ( بالنسبة لسرو  ه ا المشروع.  -مباشرة العم  - 8/1المادة
......................................................................................................................

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

 .التعدي   بسب  تغير التكاليف   8 /13المادة )
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 خطاب العطاء
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالعقد وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمشروع )موضوع 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  رقوووووووووووووم ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووإل  السادة )صا   العم   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
جداو  األخرى ومل ق الع ا  ,وم  ق الع ا  األخرى لقد قمنا بتف   شروط العقد والمواصفا  ,والرسوما , وجداو  الكميا  ,وال

وتسليمها  وانجازها  وا  األرقام _____________ المتعلقة بتنفي  أشغا  المشروع الم كورة أع   ,ونعرض لكم تنفي  األشغا 
ص   أي  عيو  فيها وفقا له ا الع ا  وال ي يشم  جميع المستندا  , و لك مقاب  مبل   وا 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 عقد.أو أي مبل  آخر كما يتم ت ديد  وفقا لشروط ال

 إننا نقب  اقترا اتكم لتعيي  مجل  فض النزاعا  بموج  )شروط العقد ومل ق الع ا   .
تقديم ,وسو  يس  ه ا العرض ملزما لنا,ويمكنكم قبول  في أي    يوما م  تاريخ90كما إننا نوافق عل  االلتزام به ا الع ا  لمدة )

  ا  يشك  جز ا ال يتجزأ م  خ ا  الع ا .وق  قب  انقضا  مدة االلتزام ه  .كما نقر با  مل ق الع
نتعهد في  الة قبو  ه ا الع ا  ,أ  نقدم ضما  األدا الم دد,وا  نباشر العم  في اقر  وق  ممك  عمليا بعد تاريخ المباشرة, وا  

 األشغا  وفقا لمستندا  الع ا  ضم  مدة اإلتمام.بانجاز نقوم 
 .   عقداملزما فيما بيننا وبينكمالعقد فيمابيننا ,فا  خ ا  الع ا  ه ا مع قبولكم خ يا,يشكما لم وال  أ  يتم إعداد وتوقيع اتفاقية 

 نعلم ك لك ب نكم غير ملزمي  بقبو  اق  الع ا ا  قيمةآوأي م  الع ا ا  التي تقدم اليكم.
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بصفت  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوقيع المقاو  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومخو  رسميا بتوقيع الع ا  نيابة ع  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 العنوا :وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالتاريخ:ووووووووووووووووووو
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 ملحق العطاء
 المادة                   البند                                          البيانا 

 
 ..................................................اسم وعنوا  صا   العم     1/3و1/1/2/2
 اسم وعنوا  المقاو .........................    .........................   1/3و1/1/2/3
 اسم وعنوا  المهند .........................    .........................  1/3و/1/1/2/4
 ا  ..........................                )       يوما  مدة إتمام األشغ         1/1/3/3
   يوما  365فترة اإلشعارب ص   بالعيو  ..........................     )          1/1/3/7
 القانو  الواج  الت بيق عل  العقد...............................................              1/4
 اللغة ال اكمة للعقد.........................    .........................              1/4
 لغة االتصاال  .........................    .........................              1/4
 لمباشرةموعد الدخو  إل  الموقع .....................    )       يوما  بعد تاريخ ا              2/1
 )   %  م  قيمة العقد الموافق                      قيمة ضما  األدا  )  كفالة التنفي                         2/ 4

 عليها بالعم   والنس  الم ددة                                                                     
   ساعا  يوميا عدا يوم الجمعة8)ساعا  العم  المعتادة .........................                  6/5
    تعويضا  الت خير .........................      )        ع  ك  يوم ت خير 14/15و/8/7
 قيمة العقد النهائية ال د األقص  لمبل  تعويضا  الت خير             )   %  م               8/7
            النسبة المئوية التي تدفع للمقاو              13/5

 ) للمبال  اال تيا ية    )......%                   
   التعدي                 ) جدو  بيانا  التعدي   13/8إ ا  بق  المادة )            13/8

 ..................... للتغير في الكلفة                   
 قيمة الدفعة المقدمة                              )     %  م  قيمة العقد الموافق عليها             14/2
 )      %               بنسبة سداد الدفعة المقدمة .............        14/2
 )      %                 النسبة المئوية للمبال  الم تجزة  .......      3ج/14
 )      %   م  قيمة العقد الموافق عليها                           ال د األقص  للمبال  الم تجزة .....        3ج/14 

      - 14/5في  الة ت بيق المادة )       14/5
 التجهيزا  والمواد الواج  سداد     نسبة الدفع م  قيمة             
  %80)               قيمتها عند تسليمها في الموقع                      

 ال د األدن  لقيمة الدفعة المر لية  ............................      14/6
 إ ا كان  بعض الدفعا  ستتم بالعم           14/15

 المدرجة في خ ا  الع ا                             
 عم   الدفع :          
 الم لية/ نسبة الدفع ...................    .............................          
 األجنبية/ نسبة الدفع ..................    .............................          
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 ............          ال د األدن  لت مي  ال ر  الثالث        ...................   18/6
   يوما  م  تاريخ المباشرة 60التاريخ ال ي يتعي  عند  تعيي  مجل      )   20/2

 فض النزاعا  .....................               
 مجل  فض النزاعا :مكو  م           عضو وا د  )       20/2

 ث ثة اعضا  )                                                     
 سل ة التعيي  في  الة عدم االتفاق     20/3

 عل  تعيي  مجل  فض النزاعا  .......................................         
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 لجدول بيانات التعدي

 
 :في حالة استعمال مؤشرات تغير االسعار 

 التاريخمعام   المؤشرا     بلد المنش / عملة المؤشر     مصدر المؤشر         القيمة في  
 أ_ ...................   ...................      ...................     ...................

   ..................._ ...................     ...................      ................... 
 ج_...................   ...................      ...................     ...................
 د_...................   ...................      ...................     ...................

 م  سة : )القيم والتواريخ تؤكد تعريف ك  مؤشر ولكنها ال ت دد المؤشرا  عند التاريخ األساسي  . 
 

 او : قائمة المواد الرئيسية الداخلة في صلب االشغال الدائمة والخاضعة لتعديل االسعار:
1-.............................................................................................. 
2-.............................................................................................. 
3-.............................................................................................. 
4-.............................................................................................. 
 
 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 إذا كانت هناك أقسام لألشغال :

 
 تعويضا  الت خير                  موعد االنجازالوصف للقسم                 

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

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

....................              .................              ............... 
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 الجزء )ج(
 

 نماذج الخطابات واالتفاقيات والضمانات
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 اتفاقية العقد

 أبرم  ه   االتفاقية في اليوم _______م  شهر_______سنة_______
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفيما بي  

 صا   العم  _____________ ك ر  او  ومقر  _____________
 والمقاو      ______________ ك ر  ثا  ومقر ________________

 لما كا  صا   العم  راغبا في تنفي  األشغا  المتعلقة بمشروع _______________________.
ص   أي   وانجازها   العم  قد قب  الع ا  ال ي تقدم ب  المقاو  م  اج  تنفي  األشغا  م  قب  المقاو  و يث ا  صا وتسليمها وا 

 عيو  فيها فقد تم االتفاق بي  ال رفي  عل  مايلي: 
   يكو  للكلما  والتعابير الواردة في ه   االتفاقية نف  المعاني الم ددة لها في شروط العقد والمشار إليها فيما بعد.1)
  تعتبر المستندا  التالية جزا  ال يتجزأ م  ه   االتفاقية وتقرأ وتفسر به   الصورة:2)

 )أ    خ ا  القبو , تاريخ ___________________
 )   خ ا  الع ا ,تاريخ  ___________________
 )ج  م  ق الع ا , وا  األرقام________________

 )د   شروط العقد
 )ه  المواصفا 

 الرسوما )و  
 )ز  الجداو  المستكملة.

 وانجاز  إزا  قيام صا   العم  بدفع الدفعا  المست قة للمقاو  وفقا لشروط العقد,يتعهد المقاو  بموج  ه   االتفاقية بتنفي  3)
ص   آية عيو  فيها وفقا أل كام العقد .  األشغا  وتسليمها وا 

ص   أية عيو  قيمة العقد في المواعيد  وانجاز  يتعهد صا   العم , ا  يدفع للمقاو  إزا  قيام  بتنفي  4) األشغا  وتسليمها وا 
 وبال ريقة المبينة في العقد.

وبنا  عل  ما تقدم   فقد اتفق ال رفا  عل  ابرام ه   االتفاقية وتوقيعها في التاريخ الم دد أع   و لك وفقا 
  _________________لقانو 
 

 صاحب العمل       المقاول 
 

 شاهد ___________________  
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 اتفاقية فض النزاعات
 )لمجلس مشكل من عضو منفرد(

 
 العقد المتعلق بمشروع _________________________________________
 صا   العم  ______________________ وعنوان   __________________
 المقاو  __________________________ وعنوان   __________________
 عضو المجل  ______________________ وعنوان   __________________

 
لما كا  صا   العم  والمقاو  قد وقعا العقد ,وكونهما يرغبا  مجتمعي  بتعيي  عضو مجل  فض النزاعا  ليكو  عضو مجل  

 فض النزاعا . منفرد,وال ي يسم  مجل 
 فا  ك  م  صا   العم  والمقاو  وعضو المجل  ,قد اتفقوا عل  ما يلي :

 تشتم  شروط اتفاقية فض النزاعا  عل  الشروط العامة التفاقية فض النزاعا , والمل قة بشروط  العقد واأل كام التالية:   1)
          ............................................................................................................... 
          ............................................................................................................... 
            

فان  سو  يتم دفع بد  أتعا  عضو المجل  عل  الن و   م  الشروط العامة التفاقية فض النزاعا    14وفقا للبند رقم )  2)
 التالي:

 أتعا  ثابتة ع  ك  شهر تقويمي _________________
 باإلضافة إل  أتعا  يومية ع  ك  يوم عم  _____________

 
المجل  إزا  قيام صا   العم  والمقاو  بدفع بدال  األتعا  والنفقا  االخرى بشروط اتفاقية فض النزاعا  فا  عضو   3)

 للنزاعا  وفقا أل كام ه   االتفاقية. المجل    كمسو  "يتعهد با  يقوم بمهام 
إزا  أدائ  لمهام فض النزاعا  بد   يتعهد صا   العم  والمقاو  مجتمعي  ومنفردي  با  يدفعا لعضو المجل  أتعاب     4)

 تفاقية فض النزاعا  .األتعا  الثابتة والمياوما  والنفقا  األخرى التي تت قق ل  بموج  شروط ا
 أ  ه   االتفاقية خاضعة أل كام القانو  ____________________   5)
 
 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس  
 
 
 

 التاريخ
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 اتفاقية فض النزاعات

 )لكل عضو من المجلس المشكل من ثالثة اعضاء( 
 

 _________________________________________العقد المتعلق بمشروع 
 صا   العم  ______________________ وعنوان   __________________
 المقاو  __________________________ وعنوان   __________________
 عضو المجل  ______________________ وعنوان   __________________

 
  قد وقعا العقد ,وكونهما يرغبا  مجتمعي  بتعيي  عضو المجل  ليكو  ا د ث ثة اشخا ,وال ي   لما كا  صا   العم  والمقاو 

 يدعو  معا  بمجل  فض النزاعا .
 فا  ك  م  صا   العم  والمقاو  وعضو المجل  ,قد اتفقوا عل  ما يلي :

 والمل قة بشروط  العقد واأل كام التالية: تشتم  شروط اتفاقية فض النزاعا  عل  الشروط العامة التفاقية فض النزاعا ,   1)
          ............................................................................................................... 
          ............................................................................................................... 
            

  م  الشروط العامة التفاقية فض النزاعا    فان  سو  يتم دفع بد  أتعا  عضو المجل  عل  الن و 14وفقا للبند رقم )  2)
 التالي:

 أتعا  ثابتة ع  ك  شهر تقويمي _________________
 _____________.باإلضافة إل  أتعا  يومية ع  ك  يوم عم  

 
إزا  قيام صا   العم  والمقاو  بدفع بدال  األتعا  والنفقا  االخرى بشروط اتفاقية فض النزاعا  فا  عضو المجل    3)

 للنزاعا  وفقا أل كام ه   االتفاقية. المجل    كمسو  "يتعهد با  يقوم بمهام 
إزا  أدائ  لمهام فض النزاعا  بد   لمجل  أتعاب يتعهد صا   العم  والمقاو  مجتمعي  ومنفردي  با  يدفعا لعضو ا    4)

 األتعا  الثابتة والمياوما  والنفقا  األخرى التي تت قق ل  بموج  شروط اتفاقية فض النزاعا  .
 أ  ه   االتفاقية خاضعة أل كام القانو  ____________________   5)
 
 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس  
 
 
 

 التاريخ
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 ضما  الع ا  )كفالة المناقصة نمو ج 

 
 المشروع )موضوع العقد  ______________________________________

 الع ا  رقم _________________________________________________
 اسم وعنوا  صا   العم  ______________________________________

 
_____________سيتقدم بعرض للع ا  المنو  عن  أع   استجابة لدعوة الع ا  . ولما كان  لقد تم إع منا أ  المناق  شركة 

شروط الع ا  تت ل  ا  يكو  عرض  مدعمابضما  الع ا  وبنا  عل   لب  فا  مصرفنا بنك 
 ____________________يتكف  بتعهد ال رجعة عنها ب   ندفع لكم قيمة الضما   __________________

فادة خ ية بما يلي :و لك   بنا  عل  تسلمنا  لبا خ يا منكم وا 
)أ   أ  المناق  , بدو  موافقتكم ,قد قام بس   عرض  بعد انقضا آخر موعد لتقديم العروض وقب  انقضا  مدة ص  ية العرض 

 أو
 و)   أ  المناق  قد رفض تص ي  األخ ا  التي ورد  في عرض  بما يتوافق مع شروط دعوة الع ا  , أ

   م  شروط العقد , أو 1/6)ج   أنكم قمتم ب  الة الع ا  علي  ولكن  اخفق في إبرام اتفاقية العقد بموج  المادة )
  م  شروط العقد , 4/2)د   أنكم قمتم ب  الة الع ا  علي  ولكن  اخفق في تقديم ضما  األدا  بموج  المادة )

 
و  موقعا م  قبلكم وا  يكو  التوقيع معتمدا م  بنككم آو مصدقا علي  م  إ  أي  ل  منكم بدفع قيمة ه ا الضما  يج  ا  يك

  يوما   يث 90قب  كات  العد  وا  يصلنا ال ل  المصدق علي  ال  مكاتبنا بتاريخ آو قب  انقضا  مدة ص  ية الضما  البالغة )
 تنتهي مدة ص  ية الضما  ويتعي  إعادت  إلينا.

 
 و   _____________________________إ  ه ا الضما  ي كم  القان

 
 توقيع الكفي  / البنك      __________        __________ التاريخ __________
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 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ(
 المشروع )موضوع العقد  ___________________________________

 ______________________________________________الع ا  رقم 
 اسم وعنوا  صا   العم  )المستفيد _________________________

 
 لقد تم إع منا با  المقاو  )األصي   هو مقاولكم بموج   لك العقد,وال ي هو م لو  من  أ  يستصدر ضما  األدا  ,

_____________ يكف  بتعهد  ال رجعة عن  أ  يدفع لكم أي مبل  او مبال  وبنا  عل   لب    فا  مصرفنا الكفي  / البنك _
تتجاوز في مجموعها مبل  _________أي ما يعاد  _________________ م  قيمة العقد الموافق عليها لدى تسلمنا  لبا 

فادة خ ية بما يلي :  خ يا منكم وا 
 عقد ) أ   أ  المقاو  قد اخفق في أدا  التزامات  بموج  ال

 )     وا  المجاال  التي اخفق بها هي ____________________________________
 
  ومعتمدا م  قب  بنككم أو مصادقا علي  م   صا   العم وا  أي  ل  منكم لدفع قيمة الضما  يج  ا  يكو  موقعا م  قب  )  

قبلكات  العد  ,وعل  أ  تتم موافاتنا بال ل  المصادق علي  واإلفادةقب  انقضا  فترة اإلشعار ب ص   العيو  والمتوقع أ  تنتهي 
 بتاريخ_______إ  ان  بعد  لك التاريخ تنتهي ص  ية ه ا الضما  ويتعي  إعادت  إلينا.

ا با  صا   العم  قد ي ل  تمديد مدة ضما  األدا إ ا لم يتم إصدار شهادة اإلتمام بموج  العقد في موعد يسبق كما تم إع من
   يوما.30تاريخ انقضا  ص  ية الضما    )

 
و   لبكم الخ ي واإلفادة الخ ية بخص -  يوما تلك30خ   فترةالوو ) –إننا نتعهد با  ندفع لكم قيمة ه ا الضما   ا  تسلمنا 

 دفعها ,وب ن  لم يتم إصدار شهادة األدا ألسبا  تعود إل  المقاو  , ولم يك  قد تم تمديد مدة ص  ية ه ا الضما .
 

 توقيع الكفي  / البنك _______________________________________
 التاريخ ___________________________________________________

 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 م  سة :
 ضما  إص   العيو  بشك  منفص ,يضا  إل  ه االضما  الفقرة التالية: في  الة عدم وجود

 عند تسلمنا لنسخة موثقة م  شهادة تسلم األشغا  بموج  البا  العاشر م  شروط العقد . سو  يتم تخفيض قيمة ه ا الضما  
 بة )       % وسو  نقوم فورا ب خ اركم بتسلمنا لتلك الشهادة وبالتالي تخفيض قيمة الضما  وفقا ل لك.بنس
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 نموذج كفالة الدفعة المقدمة
 

 المشروع )موضوع العقد  _________________________________
 الع ا  رقم ____________________________________________

 العم  )المستفيد  _______________________اسم وعنوا  صا   
لقد تم إع منا أ  المقاو  )االصي   :___________وهو مقاولكم بموج  العقد المنو  عن  أع   , وان  يرغ  في ال صو  عل  

 دفعة مقدمة,بموج  العقد وا  يستصدر كفالة الدفعة المقدمة,
______________يتعهد تعهدا ال رجعة عن  أ  يدفع لصا   العم  أي وبنا  عل   لب    فا  مصرفنا )الكفي  / بنك ___

مبل  آو مبال  ال تتجاوز في مجموعها مبل ___________ أي ما يعاد  __________  م  قيمة العقد الموافق عليها لدى 
فادة خ ية بما يلي :  -تسلمنا  لبا خ يا منكم وا 

 
 دفعة المقدمة بموج  العقد  ) أ   أ  المقاو  قد اخفق في تسديد أقساط ال

 )     وا  المبل  ال ي اخفق المقاو  في تسديد  هو______________________________
 

تعتبر ه   الكفالة سارية المفعو  اعتبارا م  تاريخ تسلم المقاو  للقس  األو  م  الدفعة المقدمة ,علما با  قيمة ه   الكفالة سو  
  م  شروط العقد.وبعد 14/6ا يسدد م  أقساط و س  اإلخ ارا  التي تصدر عنكم بموج  المادة )تتناق  تدريجيا بواقع قيمة م

 تسلمنا لنسخة م  اإلخ ار الم كور م  المقاو  ,سو  نقوم فورا ب ع مكم بمبل  الكفالة المعد  وفقا ل لك.
  ومعتمدا م  قب  بنككم أو صا   العم قب   أ  أي  ل  منكم لدفع القيمة المست قة م  ه   الكفالة يج  أ  يكو  موقعا م  

 يوما م  الموعد ال ي تنقضي في   مدة 60مصدقا علي  م  قب  كات  العد  ,وعل  أ  تتم موافاتنا بال ل  المصدق واإلفادة قب  )
 اإلتمام  إ  ان  ب لك التاريخ تنتهي ص  ية ه   الكفالةويج  إعادتهاإلينا .

 
  قب  تاريخ 30العم  قد ي ل  تمديد سريا  ه   الكفالة أ  لم يك  قد تم تسديد قيمتها في اليوم الو )كما تم إع منا با  صا   

ننانتعهد با  ندفع لكم ما تبق  م  قيمةالكفالة  ا  تسلمنا خ   فترة الو )  لبكم الخ ي واإلفادة -  يوما تلك30انقضا  ص  يتها. وا 
 الخ ية ب ن  لم يتم التسديد.

 
 كفي  /البنك __________________    _________________توقيع ال

 التاريخ ____________________________________________
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 نموذج كفالة المبالغ المحتجزة
 المشروع )موضوع العقد  ____________________________________

 _______________________________________________الع ا  رقم 
 اسم وعنوا  صا   العم  )المستفيد __________________________

 
لقد تم إع منا أ  المقاو  )األصي  ____________ هو مقاولكم بموج  العقد المنو  عن  أع   , وان  يرغ  في ال صو  عل  

–م تجزة لديكم والتي يتعي  علي  بموج  العقد ا  يستصدر كفالة مقابلها . وبنا  عل   لب  دفعة مبكرة  مقاب  جز  م  المبال  ال
فا  مصرفنا )الكفي  , بنك __________________ يتعهد تعهدا ال رجعة عن  أ  يدفع لصا   العم  أي مبل  آو مبال  ال 

الم تجزا  بموج  العقد , بنا  عل  أو   ل   لمبال ا تتجاوز في مجموعهامبل  ___________اي ما يعاد  ال د األقص  لقيمة
فادة خ ي  بما يلي :  خ ي منكم وا 

 ) أ  أ  المقاو  قد اخفق في تنفي  التزامات  بموج  العقد إلص   عيو  معينة والتي هو مسؤو  عنها بموج  العقد  
 )     وا   بيعة تلك العيو  تشم  : ____________________________________

 
في أي وق  فا  مسؤوليتنا ع  الدفع بموج  ه   الكفالة ال تتعدى في أي  ا  م  األ وا  ال د األقص  لقيمةالمبال  

   م  شروط العقد, والتي تسلمنا نسخة عنها.14/6الم تجزة,و لك بموج  اإلخ ارا  التي تصدر عنكم بموج  المادة )
 

 ومعتمدا م  قب  بنككم آو صا   العم الكفالة يج  أ  يكو  موقعا م  قب  ) إ  أي  ل  منكم لدفع المبال  المست قة م  ه  
مصدقا علي  م  قب  كات  العد  , وعل  أ  تتم موافاتنا بال ل  المصدق علي  واإلفادة بتاريخ أو في / آو قب  موعد انقضا  المدة 

 الكفالة قد انته  ويج  إعادتها علينا .   يوما , إ  تكو  ص  ية ه  60التي تلي فترة اإلشعار ب ص   العيو  )
 

كما تم إع منا با  صا   العم  قد ي ل  تمديد سريا  ه   الكفالة إ ا لم يتم إصدار شهادة األدا  بموج  العقد في موعد يسبق 
ننا نتعهد با  ندفع لكم قيمة الكفالة  ا  تسلمنا 30تاريخ انتها  ص  يتها بووو )  لبكم  –  يوما تلك 30) خ   فترة –  يوما . وا 

الخ ي واإلفادة الخ ية بخصو  دفعها ,وب ن  لم يتم إصدار شهادة األدا  ألسبا  تعود إل  المقاو  , إ  لم يتم تمديد مدة ص  ية 
 ه   الكفالة.

 
 إ  الكفالة ي كمها القانو ________________________________

 
 _________________توقيع الكفي  /البنك ____________________

 التاريخ __________________________________________________
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