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المٌاسٌة وثائك العطاء  

 صادرة فً وزارة الصناعة والمعادن / شركة اور العامة

 عمود االشغال الصغٌرةلتنفٌذ 

 (االولىللمرة )معلنة  0201/م/م/1المرلمة  المحلٌةالمنالصة 

 م  1522بطول kv - 3 × 150 mm2  11تجهٌز ومد ودفن وحفر وربط وتشغٌل لابلو 

 20/10/0201  لٌوم الناصرٌة لمدٌنة المحلً التولٌت حسب الظهر بعد ةالواحد الساعة تارٌخ الغلك : 

  

 الممدمة 

 االتحادٌةتنافسً عام( للمشارٌع الممولة من الموازنة  بأسلوب لتنفٌذ االشغاللمد تم اعداد )وثائك العطاء المٌاسٌة 

 ات لبل طرح العطاءتفترض هذه الوثائك عدم حدوث أي تأهٌل مسبك لممدمً العطاءلجمهورٌة العراق. 

 

 

 

 وثائك العطاء المٌاسٌة

 وزارة الصناعة والمعادن / شركة اور العامةصادرة فً : 

 تنفٌذ االشغال

 : العطاءات التنافسٌة العامة

  [0201/م/م/1رلم ] المحلٌة المنالصة العامة

 (االولى للمرة اعالن)

 م  1522بطول kv - 3 × 150 mm2  11تجهٌز ومد ودفن وحفر وربط وتشغٌل لابلو 

 . من الوثٌمة المٌاسٌة الخامسالمسم لمطلوبة الموضحة فً ا حسب المواصفات الفنٌةو

 الدفع طرٌمة -

 بالدٌنار العرالً بموجب صن مصدق المالٌة نمداٌكون دفع المستحمات       

 

 

  0201على الموازنة التشغٌلٌة  0201/م/م/1رلم ] محلٌة منالصة عامةالمشروع:  

        ]/ شركة اور العامة وزارة الصناعة والمعادن [التعالد : جهة 

                               المشتري: ]شركة اور العامة[ 
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 الجزء األول                                

 إجراءات التعالد                            

 االشؽال الصؽٌرةلعمود                            

 

 تنفٌذ االشؽالالمسم األول : تعلٌمات لممدمً العطاءات لعمود 

 لائمة الفمرات
 أ.  عامة

 . نطاق العطاء1
 . مصدر التموٌل2
 الفساد واالحتٌال  .3
 العطاءات المإهلٌن. ممدمً 4
 .المواد والمعدات والخدمات المإهلة5
 
 

 ب. محتوٌات وثائك المنالصة
 . السام وثائك المنالصة6
 . توضٌح وثائك المنالصة7
 . تعدٌل   وثائك المنالصة8
 

 ج.  إعداد العطاءات

 م العطاءاتٌ. كلفة اعداد وتمد9

 . لؽة العطاء11

 ائك المكونة للعطاء. الوث11

 . نموذج تسلٌم العطاء وجداول األسعار12

 . العطاءات البدٌلة13

 . أسعار العطاءات والحسومات14

 . عملة العطاءات 15

 . الوثائك التً تإٌد اهلٌة ممدم العطاء16

 . الوثائك التً تإٌد اهلٌة السلع والخدمات المتصلة به17

 الخدمات المتصلة بها. الوثائك التً تإٌد مطابمة السلع و18

 . وثائك تإٌد مإهالت ممدم العطاء 19

 .  فترة نفاذٌة العطاءات21

 . ضمان العطاء21

 . طرٌمة تمدٌم وتولٌع العطاء22

 
 د. تسلٌم وفتح العطاءات

 . تسلٌم و أؼالق و تؤشٌر العطاءات23

 . الموعد النهائً لتمدٌم العطاءات24

 . العطاءات المتؤخرة25

 دال وتعدٌل العطاءات. سحب واستب26

 . فتح العطاءات27

 

 هـ. تمٌٌم وممارنة العطاءات
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 . السرٌة28

 . توضٌح العطاءات29

 . استجابة العطاءات31

 ، األخطاء والحذؾ . عدم المطابمة31

 . التدلٌك األولً للعطاءات32

 . تدلٌك البنود والشروط والتمٌٌم الفن33ً

 .التؽٌٌر الى عملة موحدة 34

 ٌة لممدمً العطاءات المحلٌٌن. االفضل 35

 تمٌٌم العطاءات 36

 ممارنة العطاءات 37

 . التؤهٌل الالحك لممدمً العطاء38

 . حك المشتري فً لبول او رفض أي عطاء أو رفض جمٌع العطاءات39

 
 و. احالة العمد

 . معاٌٌر االحالة41
 . حك المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات عند االحالة41
 . التبلٌػ باإلحالة42
 . تولٌع العمد43
 . ضمان حسن االداء44
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 المسم األول : تعلٌمات لممدمً العطاء                                   

 أ. عامة

 نطاق العطاء -1

( المشار إلٌه فً ورلة بٌانات العطاء ، بإصدار وثائك المنالصة هذه لشراء شركة اور العامةٌموم المشتري ) 1-1

سلع والخدمات المتصلة بها المحددة فً المسم السادس )جدول المتطلبات(. ٌتم تحدٌد اسم ورلم هذا العطاء التنافسً ال

كما ٌحدد فً هذه الورلة  (االولىللمرة  2121/م/م/1) المرلمة المحلٌة المنالصة العام للشراء فً ورلة بٌانات العطاء

  م 1511بطول kv - 3 × 150 mm2  11د ودفن وحفر وربط وتشؽٌل لابلو تجهٌز وم)اسم وتعرٌؾ وعدد المواد المطلوبة 

 . الفنٌة المواصفات جدول فً الموضحة المطلوبة الفنٌة المواصفات حسب

 .ٌوم 61  تجهٌز وبفترة دفعة واحدة شكل على:  التجهٌز فترة

 تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائك المنالصات: 1-2

 ٌعنً أٌة وسٌلة من وسائل االتصال الكتابً )البرٌد، البرٌد اإللكترونً، الفاكس(، مع إثبات استالمها. تعبٌر "كتابٌاً" .أ 

 تستخدم صٌؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس صحٌح. .ب 

 "ٌوم" ٌمصد به الٌوم فً التموٌم المٌالدي. .ج 

 مصدر التموٌل -2

الى أسم  اإلشارة(. ٌتم ة العامة لجمهورٌة العراقالفٌدرالٌالموازنة ٌتم التموٌل من خالل المبالػ المخصصة فً )

 . المنالصة ورلمها فً ورلة بٌانات العطاء

 االحتٌال والفساد. 3

، والمتعالدون واالستشارٌون على المعاٌٌر األخاللٌة  ، والمجهزون أن ٌحافظ ممدمو العطاءات ٌشترط المشتري 3-1

 هذه السٌاسة:خالل عملٌة التجهٌز وتنفٌذ العمد. وفً سبٌل تحمٌك 

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ األتٌة لهذا الؽرض:  ( أ)

"الممارسات الفاسدة" تعنً تمدٌم أو إعطاء أو استالم أو التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أي شًء ذي لٌمة  اوالً:

 للتؤثٌر على عمل مسإول فً مولع مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ العمد.

تعنً أي سوء تمثٌل أو حذؾ ألي من الحمائك بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة تجهٌز أو تنفٌذ " احتٌالٌة"ممارسات  ثانٌاً:

 للعمد.

"ممارسات التواطإ" تعنً أي تخطٌط أو تنسٌك بٌن اثنٌن أو أكثر من ممدمً العطاءات بعلم أو دون علم  ثالثاً:

 المشتري بهدؾ وضع أسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.

سات لهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، على األشخاص أو "ممار رابعاً:

 ممتلكاتهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌات الشراء أو التؤثٌر على تنفٌذ العمد.

 ً  : ، وتعنًإعالة : ممارسات  خامسا

الدلة الالزمة للتحمٌك او االدالء بشهادة زور للمحممٌن ( االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائك أو حجب ا1)

إلعالة اجراءات التحمٌك من المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو االحتٌال أو التواطإ أو الممارسات المهرٌة أو 

اجراءات التهدٌد أو التحرش أو اعالة اي طرؾ أو منعه من تمدٌم أٌة معلومات تتعلك بالتحمٌك او منعه من متابعة 

 التحمٌك

)د( 3-1( االفعال التً تعٌك ممارسة المشتري فً التدلٌك وممارسة الرلابة المنصوص علٌها بالفمرة الثانوٌة 2)

 الالحمة.

إذا وجد أن المتمدم تورط بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً أي من  باإلحالةللمشتري الحك فً رفض التوصٌة  ب(

 التواطإ أو التهدٌد خالل عملٌة التنافس على العمد المعنً. ممارسات االحتٌال أو الفساد أو

أو المإسسات(، بما فً ذلن تجرٌدهم من أهلٌة استالم أٌة عمود ممولة من  )األفراد للمشتري الحك بمعالبة ( ج)
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فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً أي من ممارسات  او ؼٌر محددة   لمدة محددة  المشتري، 
 حتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل التنافس أو من خالل تنفٌذ  عمد ممول من المشتري.اال
 

 

)د( للمشتري الحك بتضمٌن وثائك المنالصة والعمود شرط ٌلزم ممدمً العطاءات والمجهزٌن والمماولٌن واالستشارٌٌن 

أٌة وثائك متعلمة بتمدٌم  حساباتهم وسجالتهم أو بالسماح للمشتري أو للمدلمٌن المعٌنٌن منه فً الكشؾ أو تدلٌك

 العطاء وتنفٌذ العمد.

 

)ثالثاً( من  الشروط  1-35  ، على ممدمً العطاءات ان ٌطلعوا على االلتزامات الواردة بالفمرة اضافة الى ما تمدم 3-2

 بهذا الصدد.العامة للعمد 

 ممدمو العطاءات  المإهلون -4

حسب العمود الواردة اءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دولة واالطراؾ التً ٌتؤلؾ منها ممدم العطلممدم العطاء وجمٌع  -4-1

، او  بالمسم الخامس )الدول المإهلة( وٌعتبر ممدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما اذا كان مواطنا فٌها او مإسسا لشركة

 طبماً احكام لوانٌن تلن الدولة. مسجال وعامال

 

جزء من العمد بما فً ذلن الخدمات  ألياٌضا فً تحدٌد جنسٌة المماولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن  تنطبك هذه المعاٌٌر

 المتصلة بها.

، حٌث سٌتم استبعاد أي متمدم ٌثبت تورطه فً تضارب  ٌجب أال ٌكون لممدم العطاء أي تضارب فً المصالح -4-2

رؾ او اخر فً عملٌة تمدٌم العطاء فً كل من الحاالت وٌمكن ان ٌفسر ممدم العطاء متورطاً فً تضارب المصالح مع ط

 االتٌة :

 استشارٌة، المتعالد مع المشتري لتمدٌم خدمات  )أ( إذا كان حالٌا أو فً السابك على عاللة بشركة، أو أحد توابعها

من خالل  لؽرض تحضٌر التصمٌم أو المواصفات أو الوثائك األخرى المستخدمة لتحدٌد السلع التً سٌجري تجهٌزها

 وثائك هذا العطاء.

، إال فً حالة تمدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها كتلن المنصوص  )ب( إذا تمدم بؤكثر من عطاء واحد فً هذه المنالصة

من التعلٌمات لممدمً العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال ٌمنع هذا الشرط المماولٌن من  (13) علٌها فً الفمرة 

 عطاء. االشتران فً أكثر من

(  من التعلٌمات 3) ٌتم استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ فالداً لألهلٌة من المشتري بموجب المادة -4-3

، فً تارٌخ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات المستثناة موجودة على العنوان اإللكترونً  لممدمً الى العطاء

او ممنوعاً او معلما نشاطه أو  لألهلٌةالعطاء. كما ٌستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً  للمشتري المبٌن فً تعلٌمات ممدمً

 .امة الحكومٌة فً وزارة التخطٌط  من التعامل من الدائرة المانونٌة أو دائرة العمود الع

 

( مستملة لانونٌا 1) ا، أذا توفر الشرطان اآلتٌان فٌه المإسسات المملوكة للدولة تكون مإهلة لالشتران فً العطاء 4-4

 ( تعمل وفك المانون التجاري ولانون الشركات العامة2ومالٌا )

 ٌتوجب على ممدمً العطاءات إثبات استمرار أهلٌتهم بما ٌرضً المشتري بناء على متطلبات تؤهٌل معمولة . 4-5

 السلع المإهلة والخدمات ذات العاللة -5

 )مناشئ( مإهلة. متصلة بها حسب العمد الممول من المشتري من دولٌجب أن تكون جمٌع السلع والخدمات ال 5-1
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ألؼراض هذه الفمرة ٌشمل تعرٌؾ "سلع" البضائع المختلفة مثل المواد الخام واآلالت والمعدات والمنشآت  5-2

 بتدائٌة.الصناعٌة، كما ٌشمل تعرٌؾ "الخدمات المتصلة بها الخدمات مثل التؤمٌن والتركٌب والتدرٌب والصٌانة اال

، أو  مصطلح "المنشؤ" ٌعنً الدولة التً ٌتم منها استخراج السلع أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنٌعها 5-3

التً من خالل التصنٌع أو المعالجة أو التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً صفاتها األساسٌة اختالفا جذرٌا عن 

 مكوناتها ً .

 

 ب. محتوٌات وثائك المنالصة                                        

 وثائك المنالصة اجزاء -6

تتؤلؾ وثائك المنالصة من ثالثة اجزاء تتضمن جمٌع األلسام المشار إلٌها فً أدناه، وٌجب أن تمرأ هذه األخٌرة  6-1

 بالتزامن مع أي ملحك ٌصدر وفما للفمرة الثامنة من التعلٌمات لممدمً العطاء.

 

 إجراءات العطاء    زء األولالج

 المسم األول: التعلٌمات لممدمً العطاء 

 المسم الثانً: ورلة بٌانات العطاء 

 المسم الثالث: معاٌٌر التمٌٌم والمإهالت 

 المسم الرابع: نماذج العطاء 

 المسم الخامس: الدول المإهلة 

 

 متطلبات لسم التجهٌز   الجزء الثانً

 جدول المتطلبات المسم السادس : 

 

 العمد    الجزء الثالث

 المسم السابع: الشروط العامة للعمد 

 المسم الثامن: الشروط الخاصة بالعمد 

 المسم التاسع: نماذج العمود 

 

 ال ٌعتبر االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري جزءاً من وثائك المنالصة. 6-2

 اشرة، ال ٌعتبر هذا األخٌر مسإوالً عن اكتمالها.فً حالة عدم تسلم وثائك المنالصة وملحماته من المشتري مب 6-3

 

ٌفترض أن ٌدلك ممدم العطاء جمٌع التعلٌمات والنماذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً وثائك المنالصة.  6-4

 ء.لمنالصة لد ٌإدي إلى رفض العطاوإن فشل ممدم العطاء فً توفٌر جمٌع المعلومات والوثائك المطلوبة فً وثائك ا
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 توضٌح وثائك المنالصة -7

فً حالة الحاجة لتوضٌح او تفسٌر اي من المعلومات فً وثائك المنالصة ٌجب على ممدم العطاء االتصال  7-1

بالمشتري كتابٌاً وعلى عنوانه المذكور فً ورلة بٌانات العطاء. وٌتوجب على االخٌر ان ٌرد كتابٌاً على أٌة استفسارات 

م استالمها لبل عشرة اٌام فً االلل من المدة النهائٌة لتسلٌم العطاءات لتلن التً حددت فترة ترد الٌه، شرٌطة ان ٌت

( ٌوماً. ٌحدد المشتري المدة النهائٌة الستالم االستفسارات لتلن التً تزٌد فترة االعالن عنها عن 15االعالن عنها ب)

ً فً ورلة بٌانات العطاء، وعلى المشتري ارسال نسخة 15) من رده على تلن االستفسارات الى جمٌع من استلم ( ٌوما

 وثائك المنالصة مباشرة منه بما فً ذلن وصؾ االستفسار دون بٌان مصدره. 

المشتري ضرورة تعدٌل وثائك المنالصة نتٌجة لهذه االستفسارات ، فعلٌه ان ٌمدم ذلن حسب االجراءات  ارتؤىاذا 

 (2-22( والفمرة )8المذكورة فً المادة )

 

 

 

 تعدٌل وثائك المنالصة -8

، فً أي ولت ٌسبك موعد ؼلك  ، عن طرٌك إصدار ملحك بها للمشتري الحك فً تعدٌل وثائك المنالصة 8-1

 المنالصة.

تعتبر المالحك جزءاً من وثائك المنالصة وٌتم تعمٌمها كتابة على جمٌع الّذٌن استلموا وثائك المنالصة من  8-2

 المشتري مباشرة.

 

( من التعلٌمات لممدمً العطاء، وذلن 2-24ي الحك فً تمدٌد الموعد النهائً لؽلك المنالصة وفما للفمرة )للمشتر 8-3

 إلعطاء الممدمٌن الولت المناسب ألخذ التعدٌالت الواردة فً الملحك بعٌن االعتبار.

 

 إعداد العطاءات ج.                                         

 العطاء كلفة -9

، وال ٌعتبر المشتري مسإوال عن هذه  ٌتحمل ممدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المتعلمة بإعداد وتسلٌم العطاء 9-1

 التكالٌؾ بؽض النظر عن نتائج تحلٌل العطاءات.

 

 لؽة العطاء -11

المشار  ٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائك المتبادلة بٌن ممدم العطاء وجهة التعالد باللؽة 11-1

لة بٌانات العطاء . ٌمكن ان ٌمدم ممدم العطاء أٌا من المطبوعات المتصلة والتً تشكل جزءا من عطائه رالٌها فً و

 فً لؽة اخرى على ان ترفك بترجمة دلٌمة لنصوصها الى لؽة العطاء ، وحٌنها تعتمد الترجمة لؽرض تفسٌر العطاء.

 

 

 

 

 

 الوثائك المكونة للعطاء -11

 ؾ العطاء من الوثائك االتٌة:ٌتؤل 11-1

( من 15،  14،  12أ. نموذج صٌؽة العطاء وجدول الكمٌات ؼٌر المسعر المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )
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 التعلٌمات لممدمً العطاء.

 ، إذا طلب. من التعلٌمات لممدمً العطاء 21ب. ضمان العطاء بما ٌتوافك مع المادة 

من تعلٌمات  22لع على العطاء بموجب وكالة مصدلة من كاتب العدل حسب المادة ج. التؤكٌد كتابة على تفوٌض الموّ 

 ممدمً العطاء.

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.      16ممدم العطاء لتمدٌم عطائه وفما للمادة ) ألهلٌةد. البٌانات الموثمة 

مإهلة  مناشئمجهزة من ممدمً العطاء هً من هـ. البٌانات الموثمة التً تإٌد بؤن السلع والخدمات المتعلمة بها وال

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.17وفما للمادة )

 

و. البٌانات الموثمة التً تإٌد تطابك السلع والخدمات المتصلة بها مع تلن المطلوبة فً وثائك المنالصة، وفما للمادة 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.39و  18) 

 

من التعلٌمات  19، وفما للمادة  ألهلٌة ممدم العطاء لتنفٌذ العمد فً حالة إرساء العطاء علٌهز. البٌانات الموثمة 

 لممدمً العطاء،

 

 ح. أٌة وثٌمة أخرى محددة فً ورلة بٌانات العطاء.

 

 ، وجداول الكمٌات المسعرة نموذج  العطاء -12

، "نماذج العطاءات"  وجود فً المسم الرابععلى ممدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تمدٌم العطاء الم 12-1

وٌجب أن ٌتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تمبل أٌة بدائل. كما وٌجب تعبئة جمٌع الفراؼات 

 بالمعلومات المطلوبة.

 

مستخدماً على ممدم العطاء أن ٌسلم جداول الكمٌات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب منشئها  12-2

 المسم الرابع ،" نماذج العطاء". النماذج الموجودة فً

 

 العطاءات البدٌلة -13

 ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص على خالؾ ذلن فً "ورلة بٌانات العطاء". 13-1

 

 أسعار العطاءات والحسومات -14

الكمٌات المسعر ٌجب أن تتطابك مع جدول "األسعار والحسومات الممدمة فً "نموذج صٌؽة العطاء" و 14-1

 المتطلبات المحددة .

ٌجب أن تدرج وتسعر جمٌع البنود والمواد بشكل مستمل فً "جدول الكمٌات المسعر". وإذا احتوى الجدول  14-2

على بنود ؼٌر مسعرة سٌفترض أن أسعارها مشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أٌة بنود أو مواد ؼٌر مذكورة فً 

من "التعلٌمات  31، وفً حالة التعدٌل ٌكون ذلن وفما للفمرة  ؼٌر مشمولة فً العطاء الكمٌات المسعر" "جدول

 لممدمً العطاءات".

 

 

 

 السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة العطاء" هو السعر اإلجمالً للعطاء، مستثنٌا أٌة حسوم ممدمة. 14-3

 العطاء". طة، وأن ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً "نموذج صٌؽةعلى ممدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼٌر مشرو 14-4

 

 

 المصطلحات 14-5

 EXW,CIP,CIF,C&F من  النافذ ومصطلحات اخرى مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار

(Incoterms)  ."الصادرة عن ؼرفة التجارة العالمٌة وكما مشار الٌها فً "التعلٌمات لممدمً العطاءات 
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ر الممدمة من ممدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌذ العمد وهً ؼٌر لابلة للتؽٌٌر تحت أي ظرؾ ما االسعا  14-6

 ؾ ذلن فً "ورلة بٌانات العطاء".لم ٌنص على خال

 

الى عدة اجزاء )عدد من العمود( اذا نص على ذلن فً  مجزئةلد تطرح العطاءات بشكل منفرد )عمد واحد( او  14-7

% من البنود المحددة 111و ٌجب أن تتوافك األسعار المذكورة مع   ن "التعلٌمات لممدمً العطاء"( م 1-1الفمرة )

العطاء". وعلى الممدمٌن الذٌن ٌرؼبون  % من كمٌاتها، إال إذا ذكر خالؾ ذلن فً "ورلة بٌانات111لكل جزء ومع 

( من 4-14حسم بما ٌتوافك مع الفمرة )علٌهم أن ٌوضحوا ال بتمدٌم حسم فً األسعار فً حالة إرساء أكثر من جزء

 "التعلٌمات لممدمً العطاء"، شرط أن تسلم العطاءات لجمٌع هذه )االجزاء( وتفتح فً نفس الولت.

 

 

 

 

 عملة العطاء -15

تمدم االسعار بالعملة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء وتكون شاملة للضرائب والرسوم الكمركٌة واٌة مصارٌؾ  15-1

 ن النمل وكما مشار الٌه لكل " جداول االسعار " على حدة ضمن المسم الرابع .اضافٌة ع

 

 

 الوثائك التً تإكد أهلٌة ممدم العطاء -16

على ممدمً العطاء تعبئة "نموذج صٌؽة العطاء" الموجود فً الفصل الرابع، لٌوثموا أهلٌتهم للمشاركة فٌه  16-1

 العطاءات". وفما للفمرة الرابعة من "التعلٌمات لممدمً

 

 

 الوثائك التً تإكد اهلٌة السلع والخدمات -17

( من "التعلٌمات لممدمً العطاءات". فؤن 5لتؤكٌد االهلٌة للمواد والخدمات المجهزة وفك ما ورد فً المادة ) 17-1

ستمارات التعالد ( ا4على ممدمً العطاءات ان ٌمأل البٌانات الخاصة ببلد المنشؤ فً جداول االسعار الواردة فً المسم )

. 

 

 

 الوثائك التً تإكد مطابمة السلع والخدمات ذات العاللة -18

 

الخدمات المتصلة بها لوثائك المنالصة . ٌتعٌن على ممدم العطاء ان ٌمدم كجزء مطابمة السلع و دتؤٌٌلؽرض  18-1

( جدول المتطلبات 4واردة فً المسم )من عطائه دلٌالً موثماً ٌإكد بؤن السلع المجهزة مطابمة الى المواصفات الفنٌة ال

. 

 

 

ٌمكن أن تكون هذه الوثائك على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بٌانات، وٌجب أن تتضمن وصفا مفصال  18-2

، بحٌث ٌوضح توافمها مع المواصفات المطلوبة. وأن  الصفات الفنٌة واألدائٌة األساسٌة للسلع والخدمات أيلكل بند، 

 رٌرا باالختالفات واالستثناءات عن جدول المتطلبات.ٌسلم المتمدم تم

 

 

 

 

 

 

، لمطع  ، بما فً ذلن الموارد المتاحة، واألسعار الحالٌة على ممدم العطاء أن ٌمدم أٌضا لائمة بجمٌع التفاصٌل 18-3
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ة فً "ورلة ، والمعدات الخاصة والضرورٌة الستمرار عمل السلع بعد استخدامها من المشتري للفترة المحدد الؽٌار

 بٌانات العطاء".

ٌجب أن تكون معاٌٌر المصنعٌة والعمل والمواد والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارٌة و/ أو أرلام األدلة  18-4

المصورة المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات وصفٌة ال حصرٌة. ولممدم العطاء أن ٌعرض معاٌٌر أخرى 

أرلام األدلة المصورة، بشرط أن تحمك نفس كفاءة البنود المذكورة فً " جدول  او للجودة والعالمات التجارٌة و/

 المتطلبات "أو أعلى منها وأن تنال رضا المشتري.

 

 

 

 

 

 الوثائك التً تإكد مإهالت ممدم العطاء -19

 روط  األتٌة:ٌجب على المستندات التً تثبت مإهالت ممدم العطاء فً حال إرساء العطاء علٌه، أن تفً بالش 19-1

 

)ا( على ممدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن او المنتجٌن للسلع التً تعرض تجهٌزها تمدٌم تخوٌل الجهة المصنعة للسلع 

، ونموذج تخوٌل الجهة المصنعة او المنتجة بتسوٌك هذه السلع فً  له بتسوٌمها بموجب النموذج فً الفصل الرابع

 لٌمات لممدمً العطاءاتبلد المشتري ، اذا نص على ذلن فً التع

 

 

 

 

 

)ب( إذا لم ٌكن ممدم العطاء عامالً فً العراق، وإذا كان ذلن مطلوباً فً "ورلة بٌانات العطاء"، ٌجب أن ٌكون ممثالً 

بوكٌل عنه فً العراق مجهزاً ولادراً على المٌام بعملٌات الصٌانة وتوفٌر لطع الؽٌار بحسب ما هو مذكور فً شروط 

 مواصفات الفنٌة.العمد .و/او ال

 

 

، "معاٌٌر التمٌٌم  )ج( أن تتوفر فً ممدم العطاء جمٌع المإهالت والمعاٌٌر المنصوص علٌها فً المسم الثالث

 والمإهالت".

 

 فترة نفاذٌة العطاءات -21

تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد النهائً المحدد من المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور فً "ورلة  21-1

 ات العطاء"، وٌتم استبعاد أي عطاء تمتد نفاذٌته لفترة ألصر.بٌان

 

 

، للمشتري ان ٌطلب تمدٌد فترة العطاء لبل انتهاء مدة النفاذ المحددة. و فً هذه  فً بعض الظروؾ االستثنائٌة 21-2

ً تحرٌرٌاً. إذا تم طلب ضمان العطاء بحسب ما ه و منصوص الحالة ٌجب أن ٌكون طلب التمدٌد واإلجابة علٌه موثما

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء"، ٌتم تمدٌد الضمان لنفس الفترة أٌضا. ولممدم العطاء الحك 21علٌه فً المادة )

برفض طلب التمدٌد دون أن ٌفمد ضمان العطاء. لن ٌطلب أو ٌسمح لممدم العطاء الذي وافك على االستجابة لطلب 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء . 3-21المبٌنة فً الفمرة  صاحب العمل بتمدٌد نفاذٌة عطائه أال فً الحالة

 

 

 

 

فً العمود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعدٌل األسعار ،و فً حالة تؤخر صدور لرار اإلحالة فترة تزٌد عن  21-3
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. تتم مفاضلة ( ٌوماً على تارٌخ  نفاذ العطاء االبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل األسعار كما محدد فً طلب التمدٌد 56)

 العطاءات باالعتماد على أسعار العطاءات دون األخذ بنظر االعتبار تعدٌل األسعار المشار الٌه أعاله.

 

 

 

 

 ضمان العطاء -21

، كجزء من العطاء، " ضمان عطاء" إذا كان ذلن مطلوباً فً "ورلة البٌانات  ٌجب على ممدم العطاء أن ٌمدم 21-1

 العطاء".

 طاء تضمٌن عطائه بضمان العطاء بالمبلػ والعملة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء كما ٌجب :على ممدم الع 21-2

 

أن ٌمدم على شكل خطاب ضمان مصرفً او صن مصدق الصادرة عن الحكومة العرالٌة ، أو اٌة صٌؽة اخرى ٌتم  .أ 

 االشارة الٌها فً ورلة بٌانات العطاء.

 

بموجب نشرة ٌصدرها البنن المركزي العرالً عن الكفاءة المالٌة  أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد فً العراق .ب 

للمصرؾ، ٌختارها ممدم العطاء. إذا كانت هذه المإسسة المصرفٌة موجودة خارج العراق فٌجب أن تعتمد لها مإسسة 

 مالٌة ردٌفة معتمدة داخل العراق، لتتمكن من تفعٌل الضمان،

 

 

، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر ٌعتمد من  دة فً المسم الرابعأن ٌتوافك مع أحد نماذج الضمان الموجو .ج 

 المشتري لبل تسلٌم العطاء،

 

( 5-21أن ٌكون لابالً للصرؾ فور اصدار طلب خطً من المشتري فً حالة اإلخالل بالشروط الواردة فً الفمرة ) .د 

 من "التعلٌمات لممدمً العطاءات"،

 

 ، ولن تمبل النسخ المصورة، هـ.  أن ٌتم تسلٌم النسخة األصلٌة

ٌوماً بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء او بعد تارٌخ  تمدٌد نفاذ العطاء  إذا كان ذلن  28أن ٌكون ساري المفعول لمدة  .و 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.2-21مطلوبا وفما للفمرة )

 

ً وفما للفمرة ) 21-3 ( من التعلٌمات 1-21لن ٌتم لبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء إذا كان ذلن مطلوبا

 لممدمً العطاء، حٌث سٌعتبر ؼٌر مستوٍؾ للشروط.

 

 

ٌتم اعادة ضمانات الممدمٌن ؼٌر الناجحٌن إلى أصحابها فً أسرع ولت ممكن وفور أن ٌموم الممدم الفائز  21-4

 تولٌع العمد.وبعد ( من التعلٌمات لممدمً العطاء. 44تنفٌذ وفما للمادة )بتمدٌم ضمان ال

 

 : ٌمكن مصادرة مبلػ ضمان العطاء إذا فشل ممدم العطاء الفائز فً 21-5

 من "التعلٌمات لممدمً العطاءات" 43( تولٌع العمد وفما للفمرة 1)

 مدمً العطاءات".من "التعلٌمات لم 44( تمدٌم  ضمان حسن االداء وفما للفمرة 2)

 

، إذا لم ٌكن  ضمان عطاء المشروع المشترن ٌجب أن ٌكون باسم المشروع المشترن الذي ٌسلم العطاء 6 -21

 المشتركٌنالمشروع المشترن لد تؤسس بشكل لانونً ولت تمدٌم العطاء، فٌجب ان ٌمدم الضمان باسم جمٌع الشركاء 

 المذكورٌن.

 

أي عمد  إلحالةعن عدم أهلٌة المماول  اإلعالنى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء( للمشتري الحك ) أذا نص عل  21-7
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 علٌه لفترة محددة و كما محدد فً ورلة بٌانات العطاء وفً الحاالت األتٌة:

 

 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء او 43اذا فشل ممدم العطاء الفائز فً تولٌع العمد بموجب الفمرة  - أ

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاءات . 44ائز فً تمدٌم ضمان حسن االداء بموجب المادة ) اذا فشل ممدم العطاء الف - ب

 طرٌمة تمدٌم وتولٌع العطاء -22

أصلٌة" من  نسخة على ممدم العطاء أن ٌمدم نسخة أصلٌة واحدة ممٌزة من  عطائه مإشراً علٌها كلمة" 22-1

علٌمات الخاصة بممدمً العطاء، كما ٌجب على المتمدم أن من الت (11المادة )  وثائك المنالصة كما هو مذكور فً

ٌسلم عدداً من النسخ ؼٌر األصلٌة الممٌزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد فً بٌانات العطاء. فً حال وجود أي اختالؾ 

 بٌن النسخة واألصل ٌتم اعتماد "النسخة االصلٌة".

 

 

وؼٌر األصلٌة مكتوبة بالمداد، وأن تكون مولعة من  ٌجب أن تكون جمٌع نسخ عرض أسعار العطاء األصلٌة 22-2

 شخص مخول بالتولٌع نٌابة عن ممدم العطاء وان ٌكون التحوٌل مصادق من كاتب العدل.

ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بٌن السطور نافذة إال إذا رافمها تولٌع الشخص المخول بتولٌع العطاء أو  22-3

 تولٌعه باألحرؾ األولى.

 

 

 د. تسلٌم وفتح العطاءات                                       

 تسلٌم و إؼالق وتؤشٌر العطاءات -23

 ٌسلم ممدمو العطاءات عطاءاتهم بالٌد أو ٌرسلونها بالبرٌد المسجل. 23-1

ات العطاء(، ٌجب أن تسلم ) فً حالة االشارة الى ذلن فً ورلة بٌان عند تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً أ.

( من التعلٌمات 13، أذا كان مسموحاً بها وفما للمادة ) ، والعطاءات البدٌلة النسخ األصلٌة وؼٌر األصلٌة من العطاء

، فً مؽلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا كانت النسخ التً بداخلها  لممدمً العطاء

 ( و2-22ت بعد ذلن وفما للفمرات )توضع هذه المؽلفات فٌما بعد فً مؽلؾ واحد، وتتم اإلجراءاأصلٌة أو ؼٌر أصلٌة. 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء(.22-3)

 

ب. لممدمً العطاءات تمدٌم عطاءاتهم الكترونٌا) فً حالة االشارة الى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء بموجب التعلٌمات 

 ات العطاء.المنصوص علٌها فً ورلة بٌان

 

 ٌجب ان تكون المؽلفات الداخلٌة والخارجٌة: 23-2

 )أ(  تحمل اسم وعنوان ممدم العطاء.

 ( من "التعلٌمات لممدمً العطاء".1-24موجهة للمشتري وفما للفمرة ) )ب(

إشارات ( من التعلٌمات لممدمً العطاء، وأٌة 1-1ٌظهر علٌها تعرٌؾ العطاء المشار إلٌه فً الفمرة الفرعٌة ) )ج(

 تعرٌفٌة أخرى مذكورة فً بٌانات العطاء.

( من "التعلٌمات 1-27تحمل تحذٌراً بعدم فتح المؽلؾ لبل تارٌخ فتح العطاء بما ٌتوافك مع الفمرة الفرعٌة ) )د(
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 لممدمً العطاء".

 رات المطلوبة.ال ٌتحمل المشتري مسإولٌة ضٌاع أو فتح أٌة مؽلفات اذا لم تكن مؽلمة و مختومة و تحمل االشا 23-3

 الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات -24

 ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد و فً التارٌخ والولت المحددٌن فً بٌانات العطاء. 24-1

 

للمشتري الحك فً تمدٌد الموعد النهائً الستالم العطاءات عن طرٌك تعدٌل بٌانات العطاء بما ٌتوافك مع  24-2

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء". وفً هذه الحالة تمدد حموق وواجبات المشتري وممدم العطاء وفما 8دة )الما

 للموعد الجدٌد.

 

 العطاءات المتؤخرة -25

من التعلٌمات لممدمً  24لن ٌعتمد المشتري أٌاً من العطاءات التً تسلم بعد الموعد النهائً وفما للفمرة  25-1

 أي عطاء ٌصل بعد الفترة المحددة ٌعتبر متؤخراً وٌجري رفضه واعادته إلى صاحبه دون فتحه. ، فإن العطاء. وعلٌه

 السحب واالستبدال وتعدٌل العطاءات -26

لممدم العطاء الحك فً سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء بعد تسلٌمه، عن طرٌك إرسال أشعاراً تحرٌرٌاً وفما  26-1

دمً العطاءات"، على أن ٌكون االشعار مولع من شخص مخول وأن تكون مصحوب ( من "التعلٌمات لمم11للمادة )

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء" . وترفك االشعارات الخاصة باالستبدال أو 2-22بنسخة من التخوٌل بموجب الفمرة )

 : السحب بتخوٌل  رسمً .ان جمٌع االشعارات الخطٌة ٌجب أن

 

من "التعلٌمات لممدمً العطاءات" وٌجب أن تحمل المؽلفات إشارات تحدد محتواها  23و  22)أ( تسلم وفما للفمرتٌن 

 بوضوح، "سحب"، "استبدال"، "تعدٌل"؛

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 24)ب( تصل إلى المشتري لبل الموعد النهائً لؽلك المنالصة وفما للفمرة 

( من التعلٌمات لممدمً العطاء فؤنها تعاد ؼٌر مفتوحة 1-26فً حالة العطاءات المطلوب سحبها وفما للفمرة ) 26-2

 ألصحابها.

سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء فً الفترة ما بٌن الموعد النهائً لؽلك المنالصة  العطاء ال ٌحك لممدم 26-3

 العطاء المحددة فً ورلة بٌانات العطاء المحددة او اي تمدٌد الحك علٌها. نفاذٌةوانتهاء 

 العطاءات فتح -27

ٌجب على )لجنة فتح العطاءات( أن تموم بفتح العطاءات بحضور ممدمً العطاءات او ممثلٌهم المخولٌن فً  27-1

، وفً حالة الموافمة على اعتماد العطاء الكترونٌا   فً الولت والمكان والتارٌخ المحددة فً بٌانات العطاء علنٌةجلسة 

جراءات الخاصة بفتح العطاءات الممدمة الكترونٌا فً "ورلة بٌانات (، ٌجب ان توضع اال1-23وبموجب الفمرة )

 العطاءات".

، فٌما ٌعاد المؽلؾ الذي ٌحمل عرض  تفتح فً البداٌة المؽلفات التً تحمل كلمة "سحب" وتمرأ على المأل 27-2

هنان تخوٌل رسمً  العطاء المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. وال تعتبر رسالة السحب سارٌة المفعول إال إذا كان

بذلن، كما ٌجب لراءة هذا التخوٌل على المأل فً جلسة فتح العطاءات. تفتح بعدها المؽلفات التً تحمل كلمة 

"استبدال" وتمرأ على المأل وٌتم استبدالها بعرض العطاء األول الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه. وال ٌسمح 

ً تمرأ على المأل فً جلسة االفتتاح. تفتح بإجراء التعدٌل إال فً حالة وجود رسال ة استبدال تحمل تخوٌالً رسمٌا

المؽلفات التً تحمل كلمة "تعدٌل" وتمرأ على المأل، وال ٌعتمد التعدٌل إال إذا كانت هنان رسالة مكتوبة به تحمل 



05 
 

تدخل فً المنافسة و  لتًتخوٌالً رسمٌاً. و أن المؽلفات التً فتحت ولرأت خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هً ا

 التمٌٌم

، وتمرأ  ، وٌذكر فٌما إذا كانت هنان مذكرة تعدٌلالعطاءتفتح المؽلفات واحداً تلو اآلخر، حٌث ٌمرأ اسم ممدم  27-3

، وأٌة تفاصٌل أخرى  ، وٌذكر ضمان العطاء إذا كان مطلوباً  األسعار الممدمة بما فٌها الحسومات والعروض البدٌلة

ً لعطاءات أن من المناسب ذكرهاً. وأن الحسومات والعطاءات البدٌلة التً تمرأ على المأل الجلسة هترى  لجنة فتح ا

ٌجوز رفض أي من العطاءات المذكورة خالل جلسة فتح العطاءات  التمٌٌم. و الوحدها التً تدخل فً المنافسة و

 التعلٌمات لممدمً العطاء. ( من1-25، وفما لما هو مذكور فً الفمرة ) باستثناء العطاءات المتؤخرة

 

ٌجب أن تهًء لجنة فتح العطاءات سجالً لجلسة فتح العطاءات ٌتضمن بالحد األدنى اسم ممدم العطاء وفٌما إذا  27-4

كان هنان سحب أو استبدال أو تعدٌل، و عرض السعر بحسب االجزاء إذا كان هذا ممكناً، بما فً ذلن الحسومات 

سموحاً بها، كذلن وجود أو عدم وجود ضمان العطاء إذا كان مطلوباً. ٌطلب المشتري من والعروض البدٌلة إذا كان م

ممثلً ممدمً العطاء الحاضرٌن للجلسة التولٌع على سجل فتح العطاءات. وتوزع نسخة من محضر جلسة فتح 

علومات الموجودة فً الذٌن سلموا عطاءاتهم فً الولت المحدد، كما تنشر الم العطاءات على جمٌع ممدمً العطاءات

 السجل على المولع اإللكترونً .

 

 

 هـ. تمٌٌم وممارنة العطاءات                                       

 السرٌة -28

التوصٌة بإرساء العطاء ت المتعلمة بالتدلٌك والتمٌٌم والممارنة والتؤهٌل الالحك وال ٌتم اإلفصاح عن المعلوما 28-1

 شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمً فً اعالن إرساء العطاء. ، أو أي للممدمٌن

 

 

إن أٌة محاولة من ممدم العطاء للتؤثٌر على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( فً عملٌة التدلٌك  28-2

 والتمٌٌم والممارنة وإرساء العطاء  تتسبب فً استبعاد العطاء الممدم منه.

 

 

 

( من التعلٌمات لممدمً العطاء، على ممدم العطاء أن ٌخاطب المشتري تحرٌرٌاً 2-28الفمرة )بؽض النظر عن  28-3

 أذا أراد االتصال به لشؤن ٌتعلك بالعطاء، وذلن فً الفترة الممتدة ما بٌن فتح العطاءات وحتى إرساء العطاء.

 

 توضٌح العطاءات -29

( بهدؾ المساعدة فً تدلٌك وتمٌٌم وممارنة العطاءات، أن ٌحك لجهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات  29-1

ٌطلب من ممدم العطاء توضٌح ما جاء بعطائه، وال ٌعتمد أي توضٌح بشؤن العطاء إذا لم ٌطلب منها . و ٌجب أن ٌكون 

ً ، وال ٌسمح بطلب أو تمدٌم أو السماح بتؽٌٌر األسعار إال إذ ً تحرٌرٌا ا كان ذلن طلب التوضٌح واإلجابة علٌه موثما

 من "التعلٌمات لممدمً العطاء". 31لتصحٌح خطؤ حسابً ٌكتشفه المشتري خالل عملٌة التمٌٌم وفما للفمرة 

 

 استجابة العطاءات -31

 ٌعتمد لرار المشتري فٌما إذا كان العطاء موافماً للشروط على محتوٌات العطاء نفسه. 31-1

 

وفً لجمٌع البنود والشروط والمواصفات المذكورة فً وثائك العطاء المستوفً للشروط هو العطاء المست 31-2

 المنالصة دون أي تؽٌٌر أو تحفظ أو حذؾ جذري. 

 

 : أن التؽٌٌر او التحفظ او الحذؾ الجذري هو الذي
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 ؛العطاءٌإثر بؤٌة طرٌمة كانت على نوعٌة أو أداء السلع والخدمات المحددة فً  ( أ)

 

 ووثائك المنالصة، من حموق المشتري أو واجبات ممدم العطاء؛ٌحد بؤٌة طرٌمة كانت، وبما ال ٌتوافك  ( ب)

 

 ٌإثر فً حالة لبول المشتري لهذا التحفظ او التؽٌٌر الجذري على المنافسة مع الممدمٌن اآلخرٌن. ( ت)

، وال ٌسمح للمتمدم بؤن ٌستوفً الشروط عن طرٌك  العطاءٌستبعد العطاء من المشتري إذا لم ٌستوؾ شروط  31-3

 حذؾ أو التحفظ على المعلومات الممدمة بعد جلسة الفتح العلنً للعطاءاتتؽٌٌر أو 

 

 

 ، األخطاء والحذؾ عدم مطابمة المواصفات -31

فً حالة استٌفاء العطاء للشروط األساسٌة المطلوبة، تستطٌع جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل  31-1 31-1

مات أو الوثائك الضرورٌة، خالل فترة زمنٌة معمولة لتعدٌل العطاءات ( أن تطلب من ممدم العطاء أن ٌسلم المعلو

النوالص التً ال تتعلك بالمادة األساسٌة والمتعلمة بؤؼراض التوثٌك. هذه النوالص أو الحذؾ ٌجب أن ال تتعلك بؤي 

طلوبة إلى شكل من األشكال باألسعار المذكورة فً العطاء . و ٌإدي عدم تمكن ممدم العطاء من تسلٌم المعلومات الم

 . عطائهاستبعاد 

 

 : إذا استوفى العطاء جمٌع الشروط، ٌحك للمشتري تصحٌح أٌة أخطاء حسابٌة حسب الشروط األتٌة 31-2

إذا كان هنان تعارض بٌن وحدة السعر وبٌن المجموع االجمالً للبنود الذي ٌنتج عن ضرب وحدة السعر  ( أ)

إذا رأت لجنة تحلٌل العطاءات أن هنان خطؤً فً العالمة بالكمٌات ، تعتمد وحدة السعر وٌصحح المجموع، إال 

 العشرٌة لوحدة السعر ٌحتسب عندها المجموع االجمالً وتصحح وحدة السعر.

 

إذا كان هنان خطؤ فً ناتج عملٌات جمع المبالػ اإلجمالٌة لكل بند تعتمد هذه المبالػ اإلجمالٌة وٌصحح  ( ب)

 المجموع.

واألرلام فً تحدٌد المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال إذا كان المبلػ إذا كان هنان تعارض بٌن الكلمات  ( ت)

ً بخطؤ حسابً.  الفمرتٌن الثانوٌة )أ( و  بموجب لألحكامتعتمد المٌمة الرلمٌة وفما  عند ذلنالمذكور متعلما

 )ب( اعاله .

 

 

التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات(، إذا لم ٌوافك ممدم العطاء الفائز على التصحٌحات التً تجرٌها جهة  31-4

 ٌفمد العرض أهلٌته، و ٌصادر ضمان العطاء الخاص به.

 

 

 التدلٌك األولً للعطاءات -32

تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدلٌك العطاءات للتؤكد أن جمٌع المستندات والوثائك  32-1

، وللتؤكد من اكتمال المعلومات الموجودة فً الوثائك  دمً العطاء موجودةمن التعلٌمات لمم 11المطلوبة فً الفمرة 

 المسلمة.

 

 

 ٌجب على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تإكد استالمها للمعلومات والمستندات األتٌة: 32-2

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.1-12العطاء، وفما للفمرة ) صٌؽة )أ(

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.2-12سعار وفما للفمرة ))ب( جدول األ

 من التعلٌمات لممدمً العطاء، إذا كان الضمان مطلوباً. 21وفما للفمرة  العطاء)ج( ضمان 

 مستبعداً. العطاءإذا لم تتوفر أي من هذه المعلومات أو المستندات ٌعتبر 

 ، والتمٌٌم الفنً تدلٌك الشروط والبنود -33
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جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدلٌك العطاء لتتؤكد من ان الشروط والبنود المحددة فً تموم  33-1

 شروط العمد العامة والخاصة لد تم لبولها من المتمدم دون أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات جذرٌة.

 

( من 18للمادة ) الممدم وفما )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( تمٌٌم الجوانب الفنٌة للعطاء تموم جهة التعالد 33-2

، للتؤكد من أن جمٌع المتطلبات المحددة فً الجزء السادس )جدول المتطلبات( موجودة دون  التعلٌمات لممدمً العطاء

 أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات مادٌة.

 

نً أن العطاء ال إذا لررت جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بعد تدلٌك الشروط والبنود والتمٌٌم الف 33-3

 من التعلٌمات لممدمً العطاءات، ٌعتبر العطاء مستبعداً. 31ٌستوفً الشروط المطلوبة بالفمرة 

 

 التؽٌٌر الى عملة موحدة -34

الؼراض المفاضلة والتمٌٌم ، على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( تحوٌل العمالت لمبالػ العطاءات 34-1

عطاء باعتماد نسبة التحوٌل الصادرة من البنن المركزي بالتارٌخ الذي اللة المحددة فً ورلة بٌانات المختلفة الى العم

 تحدده "ورلة بٌان العطاء" لتلن العملة.

 

 هامش االفضلٌة لممدمً العطاءات المحلٌٌن -35

، ما لم ٌنص على ذلن فً ال ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة للعطاءات الممدمة من لبل ممدمً العطاءات المحلٌٌن  35-1

 الى المٌمة المحددة للهامش فً ورلة بٌانات العطاء. اإلشارةورلة بٌانات العطاء، و عند ذان ٌتم 

 

 تمٌٌم العطاءات -36

ٌجب أن تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتمٌٌم جمٌع العطاءات التً وصلت إلى هذه المرحلة  36-1

 نها ٌستوفً الشروط المطلوبة.لتتؤكد من أن مضمو

 

تستخدم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً تمٌٌم العطاءات جمٌع العوامل واألسالٌب والمعاٌٌر  36-2

 من التعلٌمات لممدمً العطاء، وال ٌسمح باستخدام أٌة أسالٌب أو معاٌٌر أخرى. 36المحددة فً الفمرة 

 

 جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌؤتً: ، على عند تمٌٌم العطاء 36-3

 

 (؛14سعر العطاء الممدم وفما للمادة ) ( أ)

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.3-31تعدٌل األسعار ألؼراض تصحٌح األخطاء الحسابٌة وفما للفمرة ) ( ب)

 (  من التعلٌمات لممدمً العطاء؛4-14عدٌل األسعار الناجم عن الحسومات الممدمة وفما للفمرة ) ( ت)

التعدٌالت الناجمة عن تطبٌك معاٌٌر التمٌٌم المحددة فً الجزء الثالث من ورلة بٌانات العطاء )التمٌٌم  ( ث)

 ومعاٌٌر التؤهٌل(.

 

ٌجب أن ٌشمل تمٌٌم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( للعطاء ، عوامل أخرى ؼٌر األسعار وفما  36-4

( من التعلٌمات لممدمً العطاء. هذه العوامل لد تكون متعلمة بصفات وأداء وشروط شراء السلع 14دة ) للما

 والخدمات. 

 

، إن وجدت، ٌجب أن ٌوضح فً الشروط المالٌة لتسهٌل عملٌة الممارنة بٌن العطاءات، إال إذا  إن تؤثٌر هذه العوامل

التؤهٌل( ان االلٌة والمعاٌٌر واالسس الخاصة بالمفاضلة هً تلن  ذكر ؼٌر ذلن فً الجزء الثالث )معاٌٌر التمٌٌم و

 د( .-3-36المشار الٌها بالبند )
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اذا وردت فً وثائك المنالصة االحمٌة فً التجزئة والسماح لممدم العطاء بتمدٌم اسعاره لمائمة )الجزء( او  36-5

طنٌة فٌحك للمشتري التعالد مع اكثر من مجهز وتعتمد عند اكثر من الموائم ) األجزاء( المكونة للمنالصة  العامة الو

 ذلن معاٌٌر تمٌٌم وممارنه العطاءات المشار الٌها فً الفصل الثالث.

 

 ممارنة العطاءات -37

على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تمارن بٌن مضمون جمٌع العطاءات المستوفٌة للشروط لتتمكن 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 36االلل سعراً ) المستجٌب مالٌا و فنٌا وادارٌا ( وفما للفمرة من تحدٌد العطاء 

 

 

 تؤهٌل الالحك لممدمً العطاءال -38

 

على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن تمرر بعد اختٌار العطاء االلل كلفة )والمستجٌب مالٌا و  38-1

 كان ممدم العطاء مإهالً لتنفٌذ العمد بصورة مرضٌة.فنٌا وادارٌا( فٌما إذا 

 

 

من  17ٌصدر هذا المرار بعد تدلٌك ومراجعة جمٌع الدالئل الموثمة لمإهالت ممدم العطاء وفما للفمرة   38-2

 "التعلٌمات لممدمً العطاء".

 

شرطا اساسٌا إلحالة العطاء (، ٌعتبر التؤهٌل الالحك لممدم العطاء الفائز 2-38( ، )1-38فً ضوء الفمرتٌن) 38-3

 المشار الٌها اعاله ٌتم استبعاده ودراسة العطاء االلل كلفة الذي ٌلٌه. التؤهٌلوفً حالة عدم استٌفائه لشروط 

 

 

 حك المشتري فً رفض أو لبول أي عطاء -39

اءات الممدمة ، كما أن له الحك بإلؽاء المنالصة ورفض جمٌع العط للمشتري الحك برفض أو لبول أي عطاء 39-1

 ، دون تحمل أٌة مسإولٌة لانونٌة تجاه الممدمٌن. فً أي ولت لبل احالة العمد

 

 

 احالة العطاء و.                                           

 معاٌٌر االحالة -41
التؤكد من أهلٌته  ٌحال العطاء على ممدم العطاء االلل كلفة والمستوفً للشروط الواردة فً العطاء كافة وبعد 41-1

 ولدراته على تنفٌذ العمد بؤفضل صورة ممكنه.
 
 

 حك المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات ولت إحالة العطاء -41
 

ٌحتفظ المشتري عند احالة العطاء بحك تؽٌٌر الكمٌات المحددة الفصل السادس )جدول المتطلبات(، سواء  41-1
النسب المحددة فً ورلة بٌانات العطاء، ودون أي تؽٌٌر فً وحدة بالزٌادة أو النمصان، على أن ال ٌتجاوز التؽٌٌر 

 السعر أو أٌة شروط أخرى مذكورة فً وثائك المنالصة.
 
 
 

 التبلٌػ بإحالة العطاء -42
 

 على المشتري لبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان ٌبلػ ممدم العطاء الفائز تحرٌرٌاً بانه لد تم لبول عطائه. 42-1
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، على المشتري اشعار ممدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن بذلن  صدور كتاب المبول لممدم العطاء الفائزبمجرد  42-2
 ( الحما.5-42نصت علٌه الفمرة ) واعالمهم بسبب عدم فوزهم واطالق ضمان العطاء الممدمة منهم عدا ما

 
 

فً مولعه االلكترونً متضمنة ما  ، على المشتري نشر نتائج التحلٌل للعطاءات كذلن حال صدور كتاب المبول 42-3
 ٌؤتً:

 ا. اسماء ممدمً العطاءات الذٌن ساهموا بتمدٌم عطاءاتهم.
 ب. مبالػ العطاءات كما لرئت عند فتح العطاءات.

 ج. اسماء ممدمً العطاءات ومبالػ عطاءاتهم بعد التحلٌل.
 

 د. اسماء ممدمً العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.
 

 م العطاء الفائز ومبلػ عطائه ومدة التنفٌذ اضافة الى خالصة لوصؾ العمل المشمول بالعمد .هـ. اسم ممد
 
 

 ٌعتبر خطاب لبول العطاء عمدا ملزما لحٌن تولٌع العمد الرسمً.  42-4
 

( وتولٌعه للعمد ، ٌموم المشتري 44لحٌن تمدٌم ممدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء بموجب المادة ) 42-5
 الثالثة.ت المرشحٌن بالمرتبتٌن الثانٌة وحتفاظ بضمان العطاء لممدمً العطاءاباال
 

 تولٌع العمد -43
بعد إرسال "خطاب لبول العطاء" مباشرةً  ٌجب على المشتري أن ٌرسل لممدم العطاء صٌؽة العمد الرسمٌة  43-1

 وشروط العمد الخاصة.
 
 

 ( ٌوماً متضمنة مدة اإلنذار29أو تسعة وعشرون )( ٌوماً 14عن ) على ممدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تزٌد43-2
المبول  او بعد انتهاء فترة الطعن  أن ٌولع صٌؽة العمد  وٌثبت تارٌخه وٌعٌده إلى المشتري  من تارٌخ  استالم كتاب

وص علٌها فً وبخالفه ٌتحمل المجهز اآلثار المانونٌة المنص ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء
 تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة النافذة.

 
 

( من تعلٌمات الى ممدمً العطاءات المشار الٌها اعاله ، اذا لم ٌتم 2-43اضافة الى ما نصت علٌه الفمرة )  43-3
لن فً تولٌع العمد بسبب ٌعود الى معولات خاصة بالمشتري او بلد المشتري فال ٌكون ممدم العطاء ملزماً بعطائه كذ

حالة ظهور مثل هذه المعولات بتعلٌمات صادرة من بلد تجهٌز المواد او السلع او االنظمة او الخدمات فال ٌكون ممدم 
 العطاء ملزماً بعطائه اٌضاً .

 
على ممدم العطاء عند التمدم بطلب اعفائه من التزاماته ان ٌثبت وٌمنع المشتري بان عدم تولٌع العمد لم ٌكن بسبب 

او اخالله فً انجاز اٌة مسائل شكلٌة مطلوبة بموجب شروط العمد العامة وانه لد تمدم بطلب الحصول على اهماله 
 و السلع او االنظمة او الخدمات .االجازات والتخوٌالت الضرورٌة لتصدٌر المواد ا

 
 ضمان حسن االداء -44
ٌوماً من إرساء  29للعمد ، أن ٌإمن خالل  على ممدم العطاء اذا كان مطلوباً بموجب الشروط العامة والخاصة 44-1

العطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االداء ، ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء. وعلٌه أن 
ٌستخدم نموذج ضمان حسن االداء الموجود فً الفصل التاسع )نماذج العمد(، أو أي نموذج آخر ممبول من المشتري. 

-21باسم الممدم الفائز بالعطاء و اطالق ضماناتهم بحسب الفمرة ) العطاءاتتري إبالغ جمٌع ممدمً ٌتعٌن على المش
 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.4
 

ً إللؽاء اإلرساء  44-2 ً كافٌا ٌعتبر اخفاق ممدم العطاء الفائز فً تمدٌم ضمان حسن االداء أو تولٌع العمد سببا
لحالة ٌحك للمشتري أن ٌرسً العطاء على ممدم العطاء الذي ٌلٌه والمستوفً ومصادرة ضمان العطاء. وفً هذه ا

الالزمة لتحمٌل  اإلجراءاتالشروط المطلوبة وٌستطٌع تنفٌذ بنود العمد بؤفضل صورة ممكنة. وللمشتري اتخاذ  لجمٌع
 . الفرق بٌن سعري العطاءٌن الناكل
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 القسن الثاني: ورقت بياناث العطاء
 

تكمل البٌانات األتٌة الخاصة بالسلع المراد تجهٌزها وتلحك وتعدل الشروط الواردة فً التعلٌمات لممدمً العطاء . و فً حالة 
 وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة فً هذه البٌانات.

 
 ()التعلٌمات الخاصة باستكمال البٌانات مكتوبة بٌن لوسٌن

 

رلم الفمرة 
فً التعلٌمات 

لممدمً 
 العطاء

 عام –أ 

 : اسم المشتري 1-1

 [ شركة اور العامة ] 

للمرة االولى [0201/م/م/1رلم ] المحلٌة المنالصة العامةاسم ورلم المنالصة: ] 1-1  

م  1322بطول kv - 3 × 150 mm2  11تجهٌز ومد ودفن وحفر وربط وتشغٌل لابلو  : تنفٌذ

 .لمطلوبة الموضحة فً جدول المواصفات الفنٌة ا اصفات الفنٌةحسب الموو

 ٌوم  42فترة التجهٌز : 

 

للمرة االولى  0201/م/م/1رلم ] المحلٌة العامةالمنالصة أسم ورلم المشروع فً الموازنة الفدرالٌة:   0-1

 [0201على الموازنة التشغٌلٌة لعام 
 شراء مواد اولٌة 1111التبوٌب : 

حئحة بسسماء الشركات يٌر المهللة أو الممنوعة من العمل لد  وزارة التططٌط  / داحئرة العمود توجد ال 2-0

  (www.mop.gov.iqالعامة الحكومٌة )

 ب. محتوٌات وثاحئك العطاء 

 لغرض توضٌح اهداف العطاء فمط , عنوان المشتري هو:   7-1

 تماطع سوق الشٌوخ( –الناصرٌة  –ركة اور العامة فً محافظة ذي لار الممر الرئٌسً لش

 

 شعبة المنالصات / لجنة فتح العطاءات / الطابك االول  –الجهة التً تستلم العطاء : المسم التجاري 

 

 الناصرٌة ( -المدٌنة : ) ذي لار 

 الدولة : جمهورٌة العراق

 

 / المدٌر التجاري ةعادل خضٌر لفت( المهندس 37311011070هاتف: )

 البرٌد االلكترونً :

(urscoe@ur.industry.gov.iq) 
urcoe@gmail.com 

صباحا بتولٌت فً تمام الساعة التاسعة  11/10/0219بتارٌخ سٌعمد مهتمر طاص لإلجابة عن االستفسارات  7-1

المحلً لمدٌنة الناصرٌة وذلن على لاعة االجتماعات ، وأن كل االستفسارات المتعلمة بوثاحئك المنالصة ٌجب أن 

واذا صادف موعد انعماد المهتمر او موعد يلك  .تمدم فً موعد ألصاه سبعة أٌام تسبك تارٌخ انعماد المهتمر 

او موعد يلك المنالصة حسب الحال سٌكون فً الٌوم الذي ٌلً  المنالصة عطلة رسمٌة فسن موعد انعماد المهتمر

 . العطلة وبتمام الساعة المحددة فً التارٌخ األساس لعمد المهتمر وساعة الغلك

. 

 . تكون كافة صفحات العطاء طالٌة من الحن والشطب وبطالفه ٌهمل العطاء -

لعطاءات رلما وكتابة وتكون االسعار ساس المبلغ االجمالً وتثبت اسعار اأتمدٌم أسعار العطاء على   -

http://www.mop.gov.iq/
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
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 .يٌر لابلة للتفاوض
 ال ٌمكن لبول العروض الممدمة عن طرٌك البرٌد االلكترونً   -
 لمنتسبً الدولة والمطاع العام االشتران فً المنالصة  زال ٌجو -
 للشركة الحك بإلغاء المنالصة  -
 . بٌع وصل شراء المنالصة زال ٌجو -
ة تحمٌل وتفرٌغ المواد داطل الشركة وذلن بتوفٌر وساحئل التحمٌل والتفرٌغ ٌتحمل من ترسو علٌه المنالص  -

  والتتحمل شركتنا اي مسهولٌة فً االضرار التً تصاحب عملٌات التحمٌل والتفرٌغ وألي سبب كان .

 .صن بموجب العرالً بالدٌنار نمدا المالٌة المستحمات دفع ٌكون -

 وشركتنا يٌر ملزمة بمبول أوطئ االسعار فً وثاحئك العطاء( متطلبات التسلٌل المطلوبة : )كما مبٌنة -

ساس المبلغ االجمالً وتثبت اسعار العطاءات رلما وكتابة وتكون االسعار يٌر لابلة أتمدٌم أسعار العطاء على 

 .للتفاوض

 

 ج. إعداد العطاء 

 : العربٌة / لغة العطاء 12-1

 جاري بظرف مغلك مطتوم وظرف المستمسكات والتعهدات .ٌمدم العطاء على شكل جزحئٌٌن فنً وت )ح( 11-1

لعام صذقت هن وسارة التجارة نافذة الشزكت هن دائزة تسجيل الشزكاث ه تمدٌم شهادة تسسٌس وتسجٌل .1

0202 . 

 

 

  0201نافذة للعام لوٌة يرفة التجارة ولوٌة تصنٌف المماولٌن لشركات التجارة والمماوالت تمدٌم  .0

 

  نالصة )نسطة اصلٌة( ارفاق وصل شراء الم .1

 

صادر من او كتاب براءة ذمة نافذ للعام الحالً كتاب عدم ممانعة من االشتران فً المنالصة تمدٌم  .2

 .الهٌحئة العامة للضراحئب

 تمدٌم المستمسكات االربعة وكتاب حجب الحصة التموٌنٌة  .3

ٌوم من  102تمدٌم تسمٌنات أولٌة على شكل صن مصدق او ططاب ضمان ساري المفعول لمدة  .4

شركتنا      معنون الىتارٌخ الغلك ممدم حصرٌا باسم المدٌر المفوض للشركة او أحد المسالمٌن 

 وبطالفه ٌهمل العطاء .

 [عرض مكتوب بطط الٌد أيتكون العروض مطبوعة وٌتم المال 

  استبعاد العطاء الذي ٌزٌد باي نسبة على الكلفة التطمٌنٌة -7

( من المسم االول )الوثاحئك المكونة للعطاء ونموذج  10و 11جع الفمرة )كافة البٌانات االطر  را -8

 العطاء وجدول الكمٌات المسعرة (

ٌتم ملًء المسم الرابع من لبل ممدم العطاء ثم ٌمدم ورلٌا بعد طتمها بطتم جمٌع الوثاحئك المكونة  -9

  للعطاء وبعكسه ٌتم استبعاد العطاء .

  وثاحئك والمستمسكات اعاله ٌتم استبعاد العطاءمالحظة : فً حالة عدم تمدٌم ال

 

 [ العطاءات البدٌلة ] ال ٌسمح بها   11-1

 شروط التجارة الدولٌة 0212من اسالٌب االنكوترم  DAPٌعتمد اسلوب   12-3

 ( 0212ٌعتمد االصدار االطٌر المعمول به لالنكوترم )

 لابلة للتعدٌل( تكون اسعار العطاء الممدمة من ممدم العطاء )يٌر 12-4
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(% من 122ٌجب ان ال تمل البنود المسعرة فً كل لاحئمة )جزء( متطصصة من لواحئم العطاء التنافسً الوطنً عن ) 12-7

 مجموع البنود المكونة لتلن الماحئمة.

 احئم.(% من الكمٌات المهشرة ازاء كل بند من بنود المكونة لتلن المو122)        ٌجب ان ٌكون السعر نافذا بنسبة

 : تكون االسعار بالعملة األتٌة  13-1

 ( فمط بالدٌنار العرالًعملة ) 

 الفترة الزمنٌة المتولع أن تعمل فٌها السلع ]بهدف توفٌر لطع الغٌار[ 18-1
 [سنة واحدة] 

 تبدأ من تارٌخ تولٌع العمد  التنفٌذفترة 

 (مطلوبة) تطوٌل الجهة المصنعة لممدم العطاء المجهز )أ(19-1

 طدمات ما بعد البٌع )ب( 19-1

 يٌر مطلوبة[) 

 من تارٌخ يلك المنالصة [ ٌوما  92مدة نفاذ العطاء ] 02-1

فً العمود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة وتعدٌل االسعار ، وفً حالة تسطر صدور لرار االحالة فترة تزٌد   02-1

 تعدٌل االسعار . ادطل )ال ٌنطبك( عن ) ( ٌوما على تارٌخ نفاذ العطاء االبتداحئً فتتم مراجعة و

% هن هبلغ الكلفت 2] ]خطاب الضمان المصرفً او صن مصدق [  ] مطلوب [ضمان العطاء  01-1

الل  التً وٌتم استبعاد العطاء فً حالة التسمٌنات االولٌة الممدمة دٌنار (00322222) وبوبلغالتخوينيت الكليت[ 

   .طلوبة% من مبلغ التسمٌنات االولٌة الم82 من
بتولٌع مدٌر  لد  البنن المركزي العرالً المعتمدة المصارف احد  من صادروالمطلوب تمدٌمها مع العطاء 

معــزز بكتــاب رسمً  لسم ططابات الضمان ومدٌر الفرع والمدٌر العام أو المدٌر المفوض أو معاونٌهما
طلب تمدٌم ططاب ضمان تحدٌد حٌث ٌتصادر من المصرف المطتص  ٌهٌد فٌه صحة صدور لذا الططاب 

تمل عن أربعة أشهر من تارٌخ يلك المنالصة وٌذكر فٌه عبارة )تسمٌنات أولٌة( وتكون  مدة صالحٌته أل
التسمٌنات باسم الشركة أو المدٌر المفوض أو أحد المهسسٌن حصرا   وٌجب أن ٌكون ططاب الضمان 

ي العرالً وعدم لبول أي ططاب ضمان يٌر موجود موجود داطل المنصة االلكترونٌة التابعة للبنن المركز
  داطل المنصة 

 

والمطلوب تمدٌمها مع [ % من مبلغ العطاء1] )التأمٌنات االولٌة( ٌجب أن ٌكون مبلغ ضمان العطاء 01-0

 العطاء

شتري الحك فً )ب( من لذه الفمرة فللم ي من االعمال المذكورة فً البندٌن )أ( اوبسفً حالة لٌام ممدم العطاء   01-7

 (.سنتٌناعالن عدم اللٌة ممدم العطاء وتعلٌك مشاركته فً المنالصات المدة )

 العطاء ٌكون عدد النسخ أصلاضافة الى  00-1
 .مصورة نسخة ثالثة -

 
 د. تسلٌم وفتح العطاءات 

 ) أ ( 10-1
 

 [ للمتمدمٌن تسلٌم عطاءاتهم عبر البرٌد اإللكترونً. ال ٌحك] 

 : ، ٌجري تسلٌم العطاءات كما ٌستً كان لممدمً العطاءات حك تسلٌم عطاءاتهم إلكترونٌا  إذا  )ب( 10-1

 [ال ٌنطبك]

 )ج( 10-1
 

 :ٌجب أن تحمل المغلفات الداخلٌة والخارجٌة العالمات اإلضافٌة الخاصة

ات رلم واسم المنالصة والمواد المجهزة وتارٌخ الغلك ونوع المرفمات )عرض فنً , تجاري , مستمسك

( مع ختم واسم الشركة صاحبة العطاء ومعلومات االتصال بها )المولع والبرٌد أولٌةالشركة , تأمٌنات 

 االلكترونً ورلم الهاتف واسم المخول ورلم هاتفه واسم صاحب العمل )شركة اور العامة(
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 : , عنوان المشتري هو ألغراض تسلٌم العطاء 12-1

تماطع  -ري صندوق العطاءات العنوان : ممر الشركة فً الناصرٌة الى شركة أور العامة / المسم التجا

 / المدٌر التجاري عادل خضٌر لفتة( المهندس 37311011070هاتف: )سوق الشٌوخ 

 [الناصرٌة -ذي لار المدٌنة: ]

 الدولة : جمهورٌة العراق

 

 الموعد النهائً لغلك المنالصة هو:

[13/11/1311] 

فً حال صادف ٌوم الغلك  الناصرٌة لمدٌنة المحلً التولٌت حسب[ الظهر بعد الواحدة الساعة]الولت: 

 . عطلة رسمٌة ٌكون الغلك فً نفس الولت من الٌوم الذي ٌلٌه

 : اآلتٌٌن ٌتم فتح العطاء فً المكان والزمان 17-1

 الممر الرئٌسً لشركة اور العامة غرفة لجنة فتح العطاءات(العنوان ) 

 (ناصرٌة ال -ذي لار المدٌنة ) 

 (1311/ 11/11التارٌخ )

 (صباحاالساعة التاسعة الولت ) 

( من التعلٌمات لممدمً 1-01إذا كان من المسموح تسلٌم العطاءات عبر البرٌد اإللكترونً وفما للفمرة الفرعٌة ) 17-1

 : العطاء ، ستكون إجراءات فتح العطاءات كما ٌستً

 ]ال ٌنطبك[ 

 اءاتالتمٌٌم وممارنة العط - هـ 

 (المعتمدة العملة ادخل) من ٌعادلها ما الى تحول اخرى بعمالت الممدمة االسعار  02-1
 (العرالً المركزي البنن) العملة تحوٌل مصدر
 (العطاءات فتح ٌوم) التحوٌل سعر تارٌخ

 1 -11 الفمرة فً كما( فمط االمرٌكً الدوالر بعملة االسعار تمدٌم ٌتم

 ]ال ٌنطبك[

 . [ هامش األفضلٌة المحلٌة كعامل فً تحلٌل العطاءات. اذا كان ٌعتمد حدد المنهجٌة مدلن ٌعت ] 1.01

ورد فً جدول االسعار الحد  وإذاٌتم تمٌٌم العطاءات وممارنتها على اساس مجامٌع الفمرات )البنود(  ) أ ( 03-0

 مرات االخرى فً البند. ممدمً العطاءات فمرة غٌر مسعرة فٌتم اعتبار سعرها مغطى ضمن اسعار بمٌة الف

 (:العطاءات وممارنة التمٌٌم) الثالث الفصل فً الموجودة المعاٌٌر باستطدام التمٌٌم ٌجري )د( 03-0

 

 . اعاله المعاٌٌر حدود فٌها تتوفر ال التً العطاءات استبعاد ٌتم:  مالحظة

 التجهٌز تولٌتات فً االنحراف

 (ممبول يٌر) 

 اتالدفع تولٌتات فً االنحراف 

 (ممبول يٌر) 

 للمعدات البٌع بعد ما وطدمات الصٌانة أليراض االحتٌاطٌة والمواد لالستبدال المابلة االجزاء كلفة

 (ٌنطبك) العطاء فً المذكورة

 (ٌنطبك) العطاء فً الممدمة للمعدات المشتري بلد فً االحتٌاطٌة والمواد البٌع بعد ما طدمات توفر 

 للمعدات التشغٌلً للعمر والصٌانة التشغٌل أليراض المتولعة الكلفة - لـ

 (ٌنطبك) 

 

  الممدمة المعدات وانتاجٌة اداء -و

 (ٌنطبك)

 (  االعتبار بنظر بها االطذ ٌتطلب اطر  معاٌٌر اٌة ادطل) -ز

 . العطاءات وممارنة التمٌٌم معاٌٌر:  الثالث المسم إلى الرجوع
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 ، المكونة للعطاء التنافسً العامأكثر جزء او ممدمً العطاءات تمدٌم عطاءاتهم كال ٌحك ل 03-1

 

 و. إرساء العطاءات 
 %(12)الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها لزٌادة كمٌات بنفس االسعار  21-1

  %(13)الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها لتخفٌض الكمٌات بنفس االسعار 

 والتبلغ به تارٌخ صدور كتاب المبول منٌوم  ] 12 [ٌتم تولٌع العمد طالل  20-1

 والتبلغ بهمن تارٌخ صدور كتاب المبول ٌوم  ] 12 [ٌتم تمدٌم ضمان حسن االداء خالل 22-1

 



62 
 

 لعمود تجهٌز السلع : معاٌٌر التمٌٌم والمؤهالت المسم الثالث               

 

ٌكمل هذا المسم التعلٌمات لممدمً العطاء. وٌحتوي على المعاٌٌر التً ٌستخدمها المشتري/ لجنة تحلٌل 

لن العطاءات لتمٌٌم العطاء وتحدٌد فً ما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لدى ممدم العطاء. و

 تستخدم أٌة معاٌٌر أخرى.

 

، وله أن ٌدخل الصٌغة التً ٌراها  للمشتري أن ٌختار المعاٌٌر التً ٌراها مناسبة لتنفٌذ عملٌة التجهٌز

 ، أو أن ٌستخدم صٌغة أخرى ممبولة. مناسبة باستخدام العٌنات المدرجة فً أدناه

 المحتوٌات

 (د 3-36)التعلٌمات الى ممدمً العطاءات  معاٌٌر التمٌٌم .1
 (5-36العمود المتعددة ) التعلٌمات الى ممدمً العطاءات  .2

 
 (2-33متطلبات التأهٌل الالحك ) التعلٌمات الى ممدمً العطاءات  .3

 ( 3-36لممدمً العطاءات )د(  )تعلٌمات. معاٌٌر التمٌٌم 1

لى الفمرة  ٌؤخذ بنظر االعتبار عند تمٌٌم عطاء ما من المشتري اضافة الى سعر العطاءات استناداً ا

( من التعلٌمات الى ممدمً العطاءات ، واحد او اكثر من العوامل األتٌة المنصوص علٌها بالفمرة 14-6)

)د(   من ورلة بٌانات العطاء باستخدام المعاٌٌر  3-36من التعلٌمات لممدمً العطاءات و  3-36)د( 

 : المنهجٌة االتٌة

 ار الٌها فً ورلة بٌانات العطاءالمش (جدول التسلٌم ) بموجب لواعد االنكوترم .أ 
 االبتدائًٌفترض أن تسلم السلع الموجودة فً جدول السلع خالل المدة الزمنٌة الممبولة )أي بعد الموعد 

للتسلٌم ولبل حلول الموعد النهائً( المحددة فً الفصل السادس، )جدول التسلٌم(. لن تعطى أفضلٌة 

مل العطاءات التً ستسلم السلع بعد الموعد النهائً على أنها ، وستعا للسلع المسلمة لبل الموعد المبكر

التمٌٌم فمط تعدٌل أسعار العطاءات التً تسلم السلع بعد "الموعد المبكر  ألغراضغٌر مستجٌبة. لد ٌتم 

، )جدول التسلٌم ( اذا نص على ذلن فً ورلة بٌانات العطاء، كما  للتسلٌم" المحدد فً الفصل السادس

 د ( من ورلة بٌانات العطاء 6-36رة )موضح فً الفم

 تعدٌل جدول الدفعات .ب 
ٌتم تمدٌم االسعار من ممدمً العطءات بموجب جدول الدفعات المشار الٌه فً شروط العمد الخاصة وٌتم 

تمٌٌم العطاءات وفك االسس المحددة فً ذلن الجدول. ٌُسمح لممدمً العطاء تمدٌم جدول دفعات بدٌل 

سعار الواردة بعطائهم االصلً فً حالة المبول بالبدٌل الممترح من لبلهم. والتراح تخفٌض على اال

للمشتري الحك فً االخذ بنظر االعتبار جدول الدفعات الممترح البدٌل كذلن نسبة التخفٌض الممترحة 

 على االسعار.

البٌع  ) ادخل  والمواد االحتٌاطٌة االلزامٌة وخدمات ما بعد لالستبدال كلفة االجزاء الرئٌسٌة المابلة .ج 
 احد البدائل األتٌة(

. ٌتم اضافة كلفة المواد االحتٌاطٌة االلزامٌة واالجزاء المابلة لالستبدال وخدمات ما بعد البٌع بموجب 1

الصٌانة ولفترة العمر  ألغراضالموائم الممدمة من المجهز والمعدة وفك توصٌة الجهة المصنعة للسلع 

الممارنة  ألغراضمن ورلة بٌانات العطاء الى مبلغ العطاء  3-13فمرة التشغٌلً للسلع المشار الٌه بال

 (.3-13والمفاضلة بٌن العروض او )

السرٌعة االستهالن والعالٌة الكلفة والمواد االحتٌاطٌة  لألجزاءلائمة باالحتٌاج  بإعداد. ٌموم المشتري 2

من ورلة بٌان العطاء  3-13ة بالفمرة االلزامٌة والكمٌات التخمٌنٌة خالل فترة التشغٌل االولً المحدد

 الممارنة فمط. ألغراضوٌتم تسعٌرها من ممدم العطاء واضافتها الى مبلغ العطاء 
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 االحتٌاطٌة فً بلد المشتري توفٌر خدمات ما بعد البٌع للسلع والموادد. 

تامٌن خدمات )د(  من ورلة بٌانات العطاء غلى لٌام ممدم العطاء بعرض كلفة ل 3-36اذا نصت الفمرة 

ما بعد البٌع من صٌانة وتامٌن المواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري ٌتم اضافة كلفة هذه الخدمات الى مبلغ 

 الممارنة. ألغراضالعطاء 

 هـ .الكلفة المخططة للتشغٌل و الصٌانة

الممارنة فمط  ألغراضاضافة هامش تعدٌل على كلفة التشغٌل والصٌانة للسلع تضاف الى مبلغ العطاء 

. وٌتم تحدٌد هامش الكلفة هذه بموجب  }و) هـ( ) د(3-36}اذا تم النص على ذلن بموجب الفمرة

 و) ه ({. (د (3-36{المنهجٌة المشار الٌها فً ورلة بٌانات العطاء بالفمرة 

 و.  اداء وانتاجٌة المعدات

الممترحة من ممدم العطاء   اضافة هامش تعدٌل فً الكلفة محسوبة غلى اساس اداء وكفاءة السلع

 3-36 {بالممارنة مع كفاءة واداء السلع المشار الٌها فً وثائك العطاء اذا تم النص بذلن فً الفمرة

 ألغراضمن ورلة بٌانات العطاء وفك المنهجٌة المحددة بالفمرة ذاتها الى مبلغ العطاء })د(و)و( 

 الممارنة فمط.

 

 ٌة معاٌٌر اضافٌة اخرىأز. 

د (  )  3 -36{ة الحاجة الى اضافة معاٌٌر اخرى للمفاضلة والممارنة تتم االشارة الٌها بالفمرةفً حال

 من ورلة بٌانات العطاء. } )و)ز

 (5-36العمود المتعددة )التعلٌمات لممدمً العطاء  .2

عة ٌحك للمشتري أن ٌموم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء الممدم الذي ٌعرض المٌمة األدنى لمجمو

( والذي ٌستوفً جمٌع المعاٌٌر المطلوبة فً  عطاء من العطاءات )بحٌث ٌكون هنان عمد واحد لكل

من التعلٌمات لممدمً العطاء 2-33مرحلة التأهٌل الالحك )المشار الٌها فً المسم الثالث، الفمرة 

 "متطلبات التأهٌل الالحك"(.

 على المشتري أن:

الدنى للنسب المحددة بالتعلٌمات لممدمً العطاء فمط فٌما ٌتعلك ٌمٌّم العطاء الذي ٌحمك الحد ا )أ(

 -14بالفمرات المؤشرة بالموائم المتخصصة والكمٌات المؤشرة ازاء تلن الفمرات وكما هو محدد بالفمرة 

 . من التعلٌمات لممدمً العطاء 3

 

 وٌأخذ بعٌن االعتبار: )ب(

 .العطاءات االلل كلفة ازاء كل لائمة متخصصة (1)

 ( التخفٌض فً السعر لكل لائمة متخصصة ، ومنهجٌة تطبٌمه كما عرضها ممدم العطاء فً عطائه.2)

 

 متطلبات التأهٌل الالحك معاٌٌر ممدم العطاء )المدرة المالٌة + المدرة الفنٌة( . .3

 22066666اوال : احتساب معدل االٌراد السنوي     معدل االٌراد السنوي المطلوب = 

 ( سنة .06 - 0ً كحد أدنى وللسنوات التً تتراوح بٌن ) دٌنار عرال

 دٌنار عرالً كحد أدنى 22066666ثانٌا : احتساب السٌولة النمدٌة المطلوبة   

 ثالثا: تمدٌم الحسابات الختامٌة التً تظهر تحمٌك االرباح خالل السنتٌن االخٌرة

 رابعا : الخبرة التخصصٌة )االعمال المماثلة(

 ( عمل3-0لمماثلة من )عدد االعمال ا
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ال ٌسمح بجمع عدد من العمود لتلبٌة لٌمة العمل المطلوب أي ٌنظر الى لٌمة كل عمل 

 مماثل على حدة 

( سنة وٌجب ان 06 -0عدد سنوات الواجب طلب االعمال المماثلة خاللها تتراوح ما بٌن )

عرالً كحد أدنى .  دٌنار 22066666تكون مرتبطة بالعمود المماثلة . مبلغ العمل المماثل 

على ممدم العطاء أن ٌمدم دلٌالً موثما ٌوضح أن السلع التً ٌعرضها تفً بمتطلبات  )ج(

االستخدامات األتٌة: ارفاق المواصفات الفنٌة الممدمة من الشركة المصنعة . شهادة فحص 

ل مختبرٌة تبٌن نتائج الفحوصات المختبرٌة وأي شهادة أخرى حاصلة علٌها فً هذا المجا

الشركات التً لٌس لدٌها اعمال حدٌثة ٌتم احتساب كفاءتها المالٌة ألخر سنتٌن لبل  -4.

   2114عام 

 

دلٌالً موثما ٌوضح أن السلع التً ٌعرضها تفً بمتطلبات  أن ٌمدم ممدم العطاءعلى  )ج(

 األتٌة: االستخدامات

 

 .ارفاق المواصفات الفنٌة الممدمة من الشركة المصنعة  .1
 

أخرى حاصلة علٌها فً ي شهادة أو ة تبٌن نتائج الفحوصات المختبرٌةص مختبرٌشهادة فح .2
 هذا المجال .
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 العطاء استماراتالرابع /  لقسما

 لعقود تنفٌذ األشغال

 االستماراتجدول 

    استمارة تقدٌم العطاء

       

     مالحق العطاء

    

   جدول )أ( الدفع بالعملة العراقٌة.         

   

 .جدول )ب( الدفع بالعملة األجنبٌة   
      

  .جدول )ج( خالصة بعمالت الدفع  
     

     جدول الكمٌات 

      

 .نموذج لجدول الكمٌات    
      

  / ًالعمالة. -1نموذج لجدول أسعار العمل الٌوم 
      

  / ًالمواد. -2نموذج لجدول أسعار العمل الٌوم 
     

  / ًمعدات المقاول. -3نموذج لجدول أسعار العمل الٌوم
     

 .ًنموذج لجدول خالصة العمل الٌوم  
      

 (.االختٌارٌةإلضافٌة )الفقرات نموذج لجدول المبالغ ا  

 موذج خالصة لمبلغ العطاء.ن   
     

     المقترح الفنً 

    

 .الهٌكل التنظٌمً فً الموقع   
      

  التنفٌذمنهجٌة.    
       

 .منهاج التهٌئة    
       

 .منهاج تنفٌذ األشغال    
      

 جدول بالعاملٌن    
      

  وعائدٌتها.جدول بالمعدات المطلوبة للعمل  
     

 الجداول التخصصٌة للمعدات   
     

 النشرات الفنٌة للجهات المنتجة للمعدات والمواد 
     

 أخرى     
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 التأهٌل لمقدمً العطاءات ) الذي لم ٌتم تأهٌله سابقا(

     

  معلومات مقدم العطاء )شركة منفردة(. استمارةنموذج 
    

 عطاء )مشروع مشترك(.نموذج استمارة معلومات لمقدم ال
     

 .نموذج قائمة بالدعاوى القضائٌة غٌر المحسومة 
      

 .ًنموذج جدول الوضع المال   
     

 .نموذج جدول حجم اإلٌرادات السنوٌة  
      

 .نموذج جدول الموارد المالٌة   
     

 .نموذج جدول العقود المستمرة   
     

  مقدم العطاء.الخبرة اإلنشائٌة العامة ل استمارةنموذج 
     

  الخبرة اإلنشائٌة التخصصٌة لمقدم العطاء. استمارةنموذج
     

الخبرة التخصصٌة لبعض الفعالٌات الرئٌسة للعقد  استمارةنموذج 

 لمقدم العطاء.
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 تقذَى انؼطبء استًبسح

 اٌزبع٠ز :

  األٌٌٍّٚٝغح   0201/َ/َ/1 علُ إٌّبلظخ :

 علُ وزبة اٌضػٛح :

 (شغوخ اٚع اٌؼبِخٌٝ : )ا

 ٔذٓ اٌّٛلؼْٛ فٟ اصٔبٖ ٔؼٍٓ ثإٔٔب : 

ٔإ٠ض ثبٕٔب لّٕب ثضعاؿخ  ٚرضل١ك ٚصبئك اٌؼطبء ٚال رٛجض  -أ

ٌض٠ٕب أ٠خ رذفظبد ثظضص٘ب ٚثأٞ ِٓ اٌزؼض٠الد اٌزٟ رّذ 

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد 6ثّٛجت اٌّبصح )

 ........................ 

ا ٌزٕف١ظ االشغبي اٌّج١ٕخ الدمب ٔزمضَ ثؼغضٕب ٘ظ -ة

 ٚثّٛجت ِب ٘ٛ ِذضص فٟ ٚصبئك اٌؼطبء 

أٞ ِٓ اٌذـِٛبد  اؿزضٕبءاٌـؼغ اٌىٍٟ ٌؼطبئٕب ثؼض  -ط

 اٌٛاعصح فٟ ػطبئٕب ٚاٌّج١ٕخ فٟ اٌفمغح )ص( أصٔبٖ ٠جٍغ

اٌذـِٛبد اٌٛاعصح فٟ ػطبئٕب ٚطغ٠مخ رطج١مٙب ٟ٘ وّب  -ص

 ِج١ٓ أصٔبٖ

 

ٌّضح ................. ٠َٛ ِٓ اٌزبع٠ز ٘ـ. ٠ىْٛ ػطبؤٔب ٔبفظا   

إٌٙبئٟ اٌّذضص ٌزـ١ٍُ اٌؼطبء فٟ ٚصبئك اٌؼطبء ٠ٚجمٝ 

 ٍِؼِب ٌٕب ِٚمجٛالً ِٕب  اٌٝ د١ٓ أزٙبء فزغح ٔفبطٖ .

 

. 

 

فٟ دبٌخ لجٛي ػطبئٕب ٔزؼٙض ثزمض٠ُ ضّبْ دـٓ االصاء  -ٚ

ت اٌّشبع ا١ٌٗ فٟ ٚصبئك اٌؼطبء ٚ اٌذضٛع ٌزٛل١غ اٌؼمض ثّٛج

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد  1 -01ٚ 0-02اٌزٛل١زبد اٌّذضصح ثبٌفمغر١ٓ )

ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد ،  ٚ فٟ سالف طٌه رطجك ثذمٕب أدىبَ اٌفمغح 

 .( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد01-0)

 ألٞٔإوض ثبٕٔب ٚأٞ ِٓ ِمب١ٌٕٚب اٌضب١٠ٛٔٓ ، أٚ اٌّجٙؼ٠ٓ  -ػ 

 جؼء ِٓ اٌؼمض ٔذًّ اٚ ؿٛف ٔذًّ جٕـ١بد ِٓ اٌضٚي

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ 0 -0اٌّإٍ٘خ ٚثّٛجت ادىبَ اٌفمغح )

 اٌؼطبء .

 

 

.  

 

 

 

 



66 
 

 

ٔإوض ثؼضَ ٚجٛص أٞ رضبعة فٟ اٌّظبٌخ ٌٕب ٚال ألٞ ِٓ  -ح

جؼء ِٓ اٌؼمض اٌّشبع ا١ٌٙب  ألٞ ٚاٌّجٙؼ٠ِٓمب١ٌٕٚب اٌضب١٠ٛٔٓ 

 ( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبء 3-0ثبٌفمغح )

 

ا ػطبئٕب ٘ظا ثأ٠خ ٔإوض ػضَ ِشبعوزٕب ثأٞ ػطبء أسغ ػض -ط

اٌفمغح  ثأدىبَطفخ وبٔذ ٌّمضَ اٌؼطبء أٚ ِمبٚي صبٔٛٞ ، ػّال 

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبء ،ػضا اٌؼطبءاد اٌجض٠ٍخ 0-3)

ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ  13اٌّمضِخ ِٓ لجٍٕب ثّٛجت اٌّبصح 

 اٌؼطبء.

ٔإوض ػضَ طضٚع أٞ لغاع ِٓ ٚػاعح اٌزشط١ظ اٚ اٞ جٙخ  -ٞ

لبٔٛٔب ٍِؼِخ ٌضٌٚخ اٌؼغاق رزضّٓ ػضَ ا١ٍ٘زٕب اسغٜ ِؼزّضح 

أٚ اٌٛضغ ثبٌمبئّخ اٌـٛصاء ثذمٕب ٚثذك أٞ ِٓ ِمب١ٌٕٚب 

اٌضب١٠ٛٔٓ أٚ ِجٙؼ٠ٕب ألٞ جؼء ِٓ اٌؼمض ، وظٌه ػضَ طضٚع 

 أٞ لغاع ِٓ االُِ اٌّزذضح / ِجٍؾ االِٓ ثٙظا اٌظضص .

 ٔإوض ثإٔٔب ٌـٕب جٙخ دى١ِٛخ / أٚ ٔذٓ جٙخ دى١ِٛخ ٍِج١خ -ن

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ 5-0ٌٍّزطٍجبد اٌّذضصح فٟ اٌفمغح   )

 اٌؼطبءاد .

َجٍُ ثأَُب قًُب ثذفغ / أو سُذفغ انؼًىالد , انهذاَخ أو االجىس  -ل

 راد انؼالقخ ثإجشاءاد انتقبػذ أو تُفُز انؼقذ .

اؿمممممممممُ 

 اٌّـزٍُ

 اٌّجٍغ      اٌـجت اٌؼٕٛاْ     

    

 ٠ٛجض ( اٌضفغ ألٞ ادض ٠زُ رأش١غ ال ) اطا ٌُ ٠زُ اٌضفغ اٚ ٌٓ ٠زُ 

ٔذٓ ٔضعن ثأْ ٘ظا اٌؼطبء ٚلجٌٛىُ اٌزذغ٠غٞ ٌٗ ثّٛجت وزبة  -َ

سطبة اٌمجٛي )االدبٌخ( اٌظٞ ؿ١ظضع الدمب ؿ١ىْٛ ثّضبثخ ػمض ٍِؼَ 

ث١ٕٕب ٌذ١ٓ أػضاص ط١غخ ػمض عؿّٟ ٚ ئثغاِٗ )ٚفٟ دبي ٔىٌٕٛب ػٓ 

زجؼبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّب١ٌخ اٌزٟ رٛل١غ اٌؼمض فٕذٓ ٍِؼ١ِٓ ثزذًّ اٌ

رزغرت ثظِزٕب جغاء طٌه ٚدـت االدىبَ ا١ٌّٕٙخ ثٙظا اٌشأْ 

إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌزشغ٠ؼبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌشبطخ ثبٌزؼبلضاد 

 اٌذى١ِٛخ ٚاالجغاءاد اٌشبطخ ثظٌه فٟ ادىبَ ٘ظٖ اٌٛص١مخ(. 

ٚٔذٓ ٔضعن ثأٔىُ غ١غ ٍِؼ١ِٓ ثمجٛي أٚطأ اٌؼطبءاد أٚ أٞ  -ْ

 أسغ ِـزٍُ ِٓ لجٍىُ .ػطبء 

ٚٔزؼٙض ثبرشبطٔب اإلجغاءاد وبفخ ٌضّبْ أْ أٞ ِٓ ِٕزـج١ٕب أٚ   -ؽ 

 أٞ ششض ٠ؼًّ ٌظبٌذٕب     ؿٛف ٌٓ ٠مَٛ ثأٞ ِّبعؿخ ٌٍغشٛح .

 أؿُ ِمضَ اٌؼطبء :                                                  إٌّظت:

 اٌزٛل١غ :

. 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػٓ :أؿُ اٌّشٛي ٌزٛل١غ اٌؼطبء ١ٔبثخ 

 ِإعر فٟ: 

 ٠َٛ /شٙغ/ؿٕخ

 

 يهحق انؼطبء

 جذاول ثُبَبد تؼذَم األسؼبس

 

فٍ انجذاول )أ( ,)ة( , )ج( , انًذسجخ الحقب , ػهً 

)أ( يجهغهب ثبنؼًهخ  اِتٍيقذو انؼطبء أٌ َحذد 

انؼشاقُخ انىاججخ انذفغ)ة( ,انًصبدس انًقتشحخ  

د وانقًُخ األسبسُخ وانًؤششاد نهزِ انًكىَب

ثبنؼًالد انًختهفخ ,)ج( انثقم انًقتشح نكم يكىٌ 

ثبنؼًهخ انؼشاقُخ واالجُجُخ انىاججخ انذفغ, )د( يؼبيم 

تحىَم انًجبنغ انً انؼًهخ  ألغشاضانتحىَم انًؼتًذ 

ألجُجُخ . فٍ انؼقىد انكجُشح وانًؼقذح , قذ َتطهت ا

ػذح يؼبدالد نتؼذَم االسؼبس و حست طجُؼخ  استخذاو

          ل.فقشاد األشغب
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سيز انًؤششاد 

 نًكىَبد كهفخ

 انفقشح

وصف 

 انًؤششاد

يصذس كهفخ 

 انًؤششاد

انقًُخ 

األسبسُخ و 

 انتبسَخ

انًجهغ ثؼًهخ يقذو 

 انؼطبء

ثقم  انًكىَبد 

انًقتشح يٍ قجم 

 يقذو انؼطبء

 أ=     

 ب=     

 =ج     

 د=     

 ه=     

 1  انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول )أ( _الدفع بالعملة العراقٌة
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 ( )أجىس انؼًبل(1جذول انؼًم ثبنُىيُخ سقى )

 

 

سقى 

 انفقشح

يؼذل  انىحذح وصف انفقشح

 االَتبجُخ

األجش 

ثبنسبػخ 

سقًب 

 وكتبثخ

انًجهغ 

سقًب 

 وكتبثخ

 

 

     

      

  انًجًىع                                                             

ٔـجخ لضع٘ب ............. ػٓ اٌزذ١ّالد االصاع٠خ ٚاالعثبح اٌّـزذمخ  ثاضبفخ 

 ة(  3ٌٍّمبٚي ثّٛجت اٌفمغح )

 (--اٌّجّٛع إٌٙبئٟ ) ٠ٕمً اٌٝ اٌشالطخ طفذخ

 

 

سقًب انسؼش  انكًُخ انىحذح وصف انفقشح

 وكتبثخ

انًجهغ نًجًىع 

انفقشح سقًب 

 وكتبثخ

تجهٌز ومد ودفن وحفر وربط وتشغٌل 

بطول kv - 3 × 150 mm2  11قابلو 

 م 1011

    

     

     

. 

 
    

     

     

     

     

 المجموع للجدول رقم ...

 (--) ٌنقل الى جدول الخالصة الصفحة 
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 انًىاد( ( ) اسؼبس2جذول انؼًم ثبنُىيُخ سقى )

 

 

انكًُخ  انىحذح ًىادوصف ان انفقشح

 انًطهىثخ

انسؼش 

سقًب 

 وكتبثخ 

انًجهغ سقًب 

 وكتبثخ

      

      

  انًجًىع 

 َضبف َسجخ ................. ػٍ انتحًُالد االداسَخ واالسثبح

 (--انًجًىع انُهبئٍ) َُقم انً انخالصخ صفحخ

 

 

 

 

: اجىس  3ثبنُىيُخ سقى  انًُفزحجذول انفقشاد 

 يخانًستخذانًؼذاد 

 

 انفقشح

 وصف انفقشح
االَتبجُخ 

 ثبنسبػخ

األجش  

األسبسٍ 

ثبنسبػخ 

 سقًب وكتبثخ

انًجهغ سقًب 

 وكتبثخ

  

 

   

   انًجًىع

  َضبف َسجخ ........... ػٍ انتحًُالد االداسَخ واالسثبح

   انًجًىع نهؼًم ثبنُىيُخ : يؼذاد انًقبول 

 (--)َُقم انً انخالصخ صفحخ
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  م ثبنُىيُخيستخهص كهفخ انؼً

انًجهغ سقًب  انخالصخ

 وكتبثخ

َسجخ انًجهغ سقًب 

 وكتبثخ 

   يجًىع فقشاد انؼًم ثبنُىيُخ ) اجىس انؼًبل (  -1

   يجًىع فقشاد انؼًم ثبنُىيُخ )كهفخ انًىاد( -2

   يجًىع فقشاد انؼًم ثبنُىيُخ )يؼذاد انًقبول( -3

 انًجًىع انكهٍ نفقشاد انؼًم انُىيُخ 

 (--انخالصخ  ً صفحخ)تُقم ان

  

 

 

 

 

 

 خالصخ كهفخ انفقشاد االحتُبطُخ
 

سقى جذول 

 انكًُبد

سقى 

 انفقشح
 يجهغهب سقًب وكتبثخ وصفهــــــب

1.    

0.    

3.    

0.    

 يجًىع يجبنغ انفقشاد االحتُبطُخ سقًب وكتبثخ  

 (--)َُقم انً انخالصخ صفحخ 
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 انخالصخ انُهبئُخ

 انؼقذ:اسى 

 سقى انؼقذ: 

 

 

 

 

 انًجهغ سقًب وكتبثخ سقى انصفحخ انًهخص انؼبو

   ( 1جضٚي علُ )

   ( 0جضٚي علُ )

   ( 3جضٚي علُ )

   ........اٌز 

  )أ( االدز١بط١خِجّٛع اٌجضاٚي أػالٖ ثضْٚ اٌّجبٌغ 

  )ة( اٌؼًّ ثب١ِٛ١ٌخ ِجّٛع

  )ط( اٌؼبَ االدز١بط

   

   ة + ط(ِجّٛع إٌٙبئٟ )أ +

 

 

 

 

 

 

 

 انًقتشح انفٍُ

 

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّٛلغ 
 ًِّٕٙج١خ اٌؼ 
 ِٕٙبط اٌز١ٙئخ 
 ِٕٙبط اٌزٕف١ظ 
 اٌىٛاصع 



61 
 

 اٌّؼضاد 
 اٌجضاٚي اٌزشظظ١خ ٌٍّؼضاد 
  إٌشغاد اٌف١ٕخ ٌٍجٙبد اٌّظٕؼخ ٌٍّؼضاد

 ٚاٌّٛاص
 ٜاسغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهُكم انتُظًٍُ فٍ انًىقغ
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 ُهجُخ انؼًم ي
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 يُهبج انتهُئخ 
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 التنفٌذيُهبج 
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 العاملٌن

  

(: اؿممّبء اٌىممبصع اٌم١ممبصٞ اٌّمزممغح 1اؿممزّبعح اٌؼممب١ٍِٓ علممُ )

ػٍٝ ِمضِٟ اٌؼطمبءاد رممض٠ُ لبئّمخ ثمبٌىٛاصع اٌم١بص٠مخ اٌىفمإح 

ج١مممخ اٌّزطٍجمممبد اٌّذمممضصح فمممٟ اٌمـمممُ اٌضبٌمممش ٠ٚمممزُ رممممض٠ُ ٌزٍ

 اٌّؼٍِٛبد ػٓ سجغرُٙ ثّٛجت اٌجضٚي الدمب:

 

 

 

 كًب هى يحذد ثبنقسى انثبنث
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 1 االسى:

  انًُصت:

  انًؤهم انؼهًٍ:

  انخجشح

 2 االسى 

  انًُصت

  انًؤهم انؼهًٍ

  انخجشح:

 3 االسى 

  انًُصت

  انًؤهم انؼهًٍ

  انخجشح

 4 االسى 

  انًُصت

  انًؤهم انؼهًٍ

  انخجشح

 

 

: استًبسح انخجشح نهكىادس  2انؼبيهٍُ سقى  استًبسح 

 انقُبدَخ

 

 أؿُ ِمضَ اٌؼطبء 

 إٌّظت 

 ِؼٍِٛبد ششظ١خ

 رأع٠ز اٌٛالصح االؿُ

 ٌشجغح ا١ٌّٕٙخا
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 اٌٛظ١فخ اٌذب١ٌخ

 اؿُ عة اٌؼًّ :

 ػٕٛاْ اٌؼًّ:

 اٌزٍفْٛ
ي )ِض٠غ / ِٛظف / ٚاٌّـإ اٌششض

 األفغاص(

 اٌؼٕٛاْ االٌىزغٟٚٔ فبوؾ

 ؿٕٛاد اٌشضِخ ٌضٜ عة اٌؼًّ ٘ظا  اٌؼٕٛاْ اٌٛظ١فٟ

 

 

( 02أصعط فممٟ أصٔممبٖ سالطممخ اٌشجممغح ا١ٌّٕٙممخ ٌٍـممٕٛاد اي ) 

اٌـبثمخ اثزضاء ِمٓ اٌٛلمذ اٌذمبٌٟ ِٛضمذب ا٠مخ سجمغاد  ف١ٕمخ 

 رزؼٍك ثبٌّشغٚع اٌذبٌٟ  ٚئصاع٠خ

 

 اٌشغوخ / اٌّشغٚع / إٌّظت / اٌشجغح اٌف١ٕخ ٚاالصاع٠خ طاد اٌؼاللخ ٝاٌ ِٓ

   

   

   

 

 

 استمارة المعدات

بصورة  إلثباتعلى مقدم العطاء تقدٌم المعلومات 

دقٌقة امكانٌة تأمٌن االحتٌاج للمعدات الرئٌسة 

المطلوبة لتنفٌذ العقد المشار الٌها فً القسم الثالث 

لمفاضلة( ٌتطلب ملء استمارة )معاٌٌر التقٌٌم وا

منفصلة لكل معدة مدرجة أو ٌقترحها مقدم العطاء 

. 

 ٔٛع اٌّؼضح 
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 ٍِى١خ اٌّؼضح اؿُ ِبٌه اٌّؼضح

 ػٕٛاْ اٌّبٌه

 رٍفْٛ فبوؾ اؿُ ِٕٚظت ِّضً اٌّبٌه

  اٌّٛلغ االٌىزغٟٚٔ

 رفبط١ً رأج١غ ، اؿزئجبع ، رظ١ٕغ اٌّؼضاد اٌّطٍٛثخ ٌٍّشغٚع

 

 االرفبل١خ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الجداول التخصصٌة للمعدات 

 

 

 

 ِؼٍِٛبد ػٓ اٌّؼضح  أؿُ اٌّظٕغ  اٌطغاػ ٚلضعرٙب اٌذظب١ٔخ 

 اإلٔزبج١خ ؿٕخ اٌظٕغ 

 ٚضؼٙب اٌذبٌٟ  ِٛلغ ػٍّٙب اٌذبٌٟ 

 ٚطف ػٍّٙب اٌذبٌٟ 

 اصعاط ِظضع اٌّؼضح اٚ اال١ٌخ 

 وخ ٌّمضَ اٌؼطبء      ِـزأجغح       ِإجغح      ِظٕؼخ سظ١ظب  ٍِّٛ

 ِظضع٘ب 
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 النشرات الفنٌة للجهات المنتجة للمعدات والمواد 
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 أخشي 
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مؤهالت مقدمً العطاء المطلوبة فً حالة عدم  

 أجراء التأهٌل المسبق

 

ت المشار ؤهالملغرض أثبات تمتع مقدم العطاء بال

الٌها فً القسم الثالث)معاٌٌر التقٌٌم والمؤهالت ( 

لتنفٌذ العقد على مقدم العطاء تقدٌم المعلومات 

المدرجة الحقا . االستماراتالمطلوبة بموجب   
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يؼهىيبد ػٍ  استًبسح( / 1استًبسح سقى ) 

 يؤهالد يقذيٍ انؼطبء ) ششكخ يُفشدح (

 قذو انؼطبءانًؼهىيبد ػٍ ي

 االؿُ اٌمبٟٔٛٔ ٌّمضَ اٌؼطبء  

 فٟ دبٌخ ِشغٚع ِشزغن االؿُ اٌمبٟٔٛٔ ٌىً شغ٠ه  

 صٌٚخ اٌزأؿ١ؾ ٌٍشغوخ  

 ربع٠ز رأؿ١ؾ اٌشغوخ 

  اٌزأؿ١ؾاٌؼٕٛاْ اٌمبٟٔٛٔ فٟ ثٍض  

 ٛاْ االٌىزغٟٚٔ (اٌّّضً اٌّشٛي ِمضَ اٌؼطبء ،اٌمبٟٔٛٔ ) االؿُ ، اٌؼٕٛاْ ، علُ اٌٙبرف ، علُ اٌفبوؾ ، اٌؼٕ 
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(/ استًبسح يؼهىيبد ػٍ يؤهالد 2استًبسح سقى ) 

 يقذيٍ انؼطبء )انًششوع انًشتشك(

ػهً كم ششكخ يشبسكخ فٍ انًششوع انًشتشك أٌ تًأل 

 هزِ االستًبسح

 

 نًقبول انثبَىٌ انًتخصصانًؼهىيبد ػٍ انًششوع انًشتشك أو ا

 االؿُ اٌمبٟٔٛٔ ٌّمضَ اٌؼطبء  

 أؿّبء اٌشغوبد فٟ اٌّشغٚع  اٌّشزغن اٚ اٌّمبٚي اٌضبٔٛٞ اٌّزشظض  

 اٌشغوخ اٌّىٛٔخ ٌٍّشغٚع اٌّشزغن ٚاٌّمبٚي اٌضبٔٛٞ اٌّزشظض رأؿ١ؾثٍض  

 ٌٍشغوخ اٌّىٛٔخ ٌٍّشغٚع اٌّشزغن ٚاٌّمبٚي اٌضبٔٛٞ اٌّزشظض اٌزأؿ١ؾؿٕخ  

 ٌٍشغوبء فٟ اٌّشغٚع اٌّشزغن ٚاٌّمبٚي اٌضبٔٛٞ اٌّزشظض   اٌزأؿ١ؾاٌؼٕٛاْ اٌمبٟٔٛٔ فٟ ثٍض  

االؿممُ ٚاٌؼٕممٛاْ ٚعلممُ اٌٙممبرف ٚعلممُ اٌفممبوؾ ٚاٌؼٕممٛاْ االٌىزغٚٔممٟ ٌٍّّضممً اٌّشممٛي ِممٓ لجممً اٌّشممغٚع  

 اٌّشزغن ٚاٌّمبٚي اٌضبٔٛٞ اٌّزشظض 

 أدَبِ انًشافقبد َسخ يٍ انىثبئق األصهُخ انًذسجخ فٍ

 ( ِٓ رؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد.  1-0غح )ٟٔٛٔ اٌّـّٝ فٟ أػالٖ ثّٛجت اٌفمالرذبص أٚ اٌّشغٚع اٌّشزغن اٌمبا  ٚصبئك رأؿ١ؾ -1

 ( ِٓ رؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبء. 0-02وزبة اٌزش٠ًٛ ٌّّضً اٌّشغٚع اٌّشزغن اٌّـّٝ أٔفب ثّٛجت اٌفمغح ) - 0    

وخ ِٓ اٌضٌٚخ اٌٛصبئك اٌزٟ رضجذ االؿزمال١ٌخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّب١ٌخ ٚرؼًّ ثّٛجت اٌمٛا١ٔٓ اٌزجبع٠خ ثّٛجت فٟ دبٌخ اٌشغوبد اٌٍّّٛ -3     

 ( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبء. 0-5اٌفمغح )

 

 

 

 

 

 

 

 انًشفقبد َسخ يٍ انىثبئق األصهُخ انًذسجخ فٍ أدَبِ 

( ِٓ 0-0( ،)1-0اٌمبٟٔٛٔ ٌٍشغوخ ثّٛجت اٌّبصح ) االرذبصفٟ دبٌخ اٌشغوخ إٌّفغصح ، اٌفمغاد اٌّزؼٍمخ ثبٌزأؿ١ؾ اٚ  -1

 اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد.

 ( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبء 0-02ٖ ثّٛجت اٌفمغح  )اٌزش٠ًٛ ٌّّضً اٌّشغٚع اٌّشزغن اٌّشبع ا١ٌخ اػال  0 -

فٟ دبٌخ اٌّشغٚع اٌّشزغن ٠زُ رمض٠ُ ارفبل١خ اٌّشغٚع اٌّشزغن اٚ عؿبٌخ اٌغغجخ فٟ رشى١ً ِشغٚع ِشزغن ثّٛجت -3 

 ( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد. 1-0اٌفمغح ) 

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد 0-5(  أفب ٚثّب ٠ٕطجك ِغ اٌفمغح )1خ ثب اٌفمغح )فٟ دبٌخ شغوخ ٍِّٛوخ ٌٍضٌٚخ ا٠خ ٚصبئك اضبف١خ غ١غ صاسٍ -0

 ٌّمضِٟ اٌؼطبءاد. 
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 استمارة الدعاوى القضائٌة غٌر المحسومة 

 

ٌتم ملء هذه االستمارة من كل مقدم عطاء سواء كاان شاركة 

 ً المشروع المشتركمنفردة أم شرٌك ف

 

 اٌّطبٌجبد غ١غ اٌّذـِٛخ

 قًُخ انًطبنجخ غُش انًحسىيخ يىضىع انًطبنجخ انسُخ

 سقًب وكتبثخ

َسجخ قًُخ انًطبنجخ غُش 

 انًحسىيخ يٍ صبفٍ 

 سأس انًبل سقًب وكتبثخ 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 (: الوضع المالً 1) استمارة مالٌة

 

من مقدم العطاء سواء كان شركة  ٌتم ملء هذه االستمارة

 منفردة أم شرٌك فً المشروع المشترك

 

 اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍـٕٛاد اٌضالس 

 3ؿٕخ   0ؿٕخ   1ؿٕخ 

 

 

 

 المعلومات من استمارة المٌزانٌة 
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    االطٛي اٌى١ٍخ 

    اٌض٠ْٛ اٌى١ٍخ 

    اٌغأؿّبي اٌظبفٟ 

    األطٛي اٌجبع٠خ 

    اٌض٠ْٛ اٌجبع٠خ

 

 

 

 المعلومات عن شهادات الوضع المالً 

 

 

  اٌٛاعصاد اٌى١ٍخ 

  األعثبح لجً اٌّذبؿجخ اٌضغ٠ج١خ

  االعثبح ثؼض اٌّذبؿجخ اٌضغ٠ج١خ

اٌّغفمبد ٔـز ِٓ شٙبصاد اٌٛضغ اٌّبٌٟ ) ا١ٌّؼا١ٔخ اٌشزب١ِخ ِزضّٕخ اٌّالدظبد وبفخ ٚشٙبصاد اٌضسً ٌٍـٕٛاد اٌضالس       

 ٚثبٌزطبثك ِغ اٌشغٚط األر١خ:اٌـبثمخ وّب ِج١ٓ 

 .٘ظٖ اٌٛصبئك رؼىؾ اٌٛضغ اٌّبٌٟ ٌّمضَ اٌؼطبء اٚ اٌشغوبء فٟ اٌّشغٚع اٌّشزغن ٚال رشًّ اٌشغوبد األَ إٌّجضمخ ػٕٙب 

  ٟٔٛٔاٌٛضغ اٌّبٌٟ اٌـبثك ٠جت اْ ٠ىْٛ طبصعاً ِٓ ِضلك لب 

 ّاٌٛاعصح فٟ اٌشٙبصاد اٌّب١ٌخ وبفخخ اٌّالدظبد ٕاٌشٙبصاد اٌّب١ٌخ اٌـبثمخ ٠جت اْ رىْٛ ِزىبٍِخ ِٚزض 

  شٙبصح اٌزضل١ك اٌمبٟٔٛٔ ثظضص٘ب اٌشٙبصاد اٌّب١ٌخ اٌـبثمخ ٠جت اْ رّضً اٌفمغاد اٌـبثمخ إٌّجؼح ٚاٌزٟ رُ طضٚع

 اٌشٙبصاد اٌّب١ٌخ اٌّغد١ٍخ غ١غ ِطٍٛثخ ٌٚٓ رمجً ( )

 

 

 

 

 

 ( يؼذل اإلَشاداد انسُىَخ إلػًبل انتشُُذ2استًبسح يبنُخ) 

 ن مقدم العطاء و كل شرٌك فً المشروع المشتركتمأل م

 

 

 ث١بٔبد اال٠غاصاد اٌـ٠ٕٛخ ٌٍـٕٛاد اٌضالس ) االٔشبئ١خ (

   اٌـ٠ٕٛخ ثبٌؼٍّخ اٌّؼزّضح اإل٠غاصاد اٌـٕخ
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  ِؼضي اال٠غاصاد اٌـ٠ٕٛخ ػٓ االػّبي االٔشبئ١خ 

 

 ثبإل٠غاصاد٠جت اْ رّضً اٌّؼٍِٛبد اٌشبطخ  

اٌّمضِخ ِٓ ِمضَ اٌؼطبء ) شغوخ ِٕفغصح(  اٌـ٠ٕٛخ

أٚ وً شغ٠ه فٟ اٌّشغٚع اٌّشزغن ِجبٌغ االػّبي 

إٌّجؼح اٌزٟ رُ رمض٠ُ اٌـٍف ثّٛججٙب اٌٝ عة 

اٌؼًّ ٌىً ؿٕخ ٌألشغبي اٌّـزّغح أٚ إٌّجؼح ثؼض 

رذ٠ٍٛٙب اٌٝ اٌضٚالع ثـؼغ اٌظغف اٌـبئض فٟ ٔٙب٠خ 

 اٌـٕخ. 

 

 د انًبنُخ ( : انًىاس3استًبسح يبنُخ ) 

 

دضص اٌّظبصع اٌّب١ٌخ اٌّمزغدخ ٌز٠ًّٛ اٌؼمض ِضبي طٌه 

، ٚاٌّٛجٛصاد اٌؼمبع٠خ غ١غ  اٌجبع٠خاٌذـبثبد 

اٌّغ٘ٛٔخ ، ٚ اٌض٠ْٛ ، ٚا٠خ ِٛاعص ِب١ٌخ ، ٚ 

اٌّـزذمبد إٌٙبئ١خ ٌالٌزؼاِبد اٌذب١ٌخ ٚاٌزٟ رضّٓ 

مٛص ٚوّب ِذضص رب١ِٓ اٌـ١ٌٛخ إٌمض٠خ ٌٙظا اٌؼمض أٚ اٌؼ

 ( بضٍخ ٚاٌزم١١ُِؼب١٠غ اٌّفمـُ اٌضبٌش )فٟ اٌ

 

 

اٌّجٍغ ثؼٍّخ إٌّبلظخ اٚ اٞ ػٍّخ  ِظبصع اٌز٠ًّٛ د

 اسغٜ

1   

0   

3   

 

 

 

 

 

 

انتؼبقذَخ انحبنُخ /  االنتزايبد( : 4استًبسح يبنُخ ) 
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 األػًبل انًستًشح 

ػٍٝ وً ِمضَ ػطمبء وشمغوخ ِٕفمغصح اٚ ومً شمغ٠ه فمٟ 

اٌّؼٍِٛمممبد ػمممٓ اٌزؼاِمممبرُٙ اٌّشمممغٚع اٌّشمممزغن رممممض٠ُ 

اٌّب١ٌممخ ػممٓ اٌؼمممٛص وبفممخ  اٌزممٟ أثغِٛ٘ممب أٚ ٌزٍممه اٌزممٟ 

طضع ٌُٙ وزت اإلدبٌخ ٌٙب أٚ ٌٍؼمٛص اٌزمٟ أٚشمىذ ػٍمٝ 

 ٌُٚ رظضع ٌٙب شٙبصح اٌمجٛي  اإلٔجبػ

 

 

ػٕٛاْ ِّضً طبدت  أؿُ اٌؼمض

اٌؼًّ ٚعلُ اٌٙبرف ٚعلُ 

اٌفبوؾ ٚاٌؼٕٛاْ 

 االٌىزغٟٚٔ

ل١ّخ االػّبي غ١غ 

ّٕجؼح ثؼٍّخ اٌ

 إٌّبلظخ 

اٌزبع٠ز اٌّزٛلغ 

 إلٔجبػ٘ب

ِؼضي اٌـٍف اٌّضفٛػخ 

سالي اٌـزخ اشٙغ اٌـبثمخ 

 ثؼٍّخ إٌّبلظخ 

     

     

     

 

 

 

 

( : الخبرة العامة فً مجال 1استمارة خبرة ) 

 االنشاءات

من مقدم العطاء سواء كان شركة منفردة  ٌجب ان تمأل

لمشتركأم كان شرٌكاً فً المشروع ا  

 اٌشجغح اٌؼبِخ فٟ ِجبي االٔشبءاد

شٙغ ٚؿٕخ 

 اٌّجبشغح

شٙغ 

ٚؿٕخ 

 االٔزٙبء

ػضص 

 اٌـ١ٕٓ

 اؿُ ٚرؼغ٠ف ثبٌؼمض ٚاؿُ ٚػٕٛاْ طبدت

 إٌّفظح  ٌألشغبياٌؼًّ ٚٚطف ِشزظغ  

 ِٓ ِمضَ اٌؼطبء

 يهبو يقذو انؼطبء

 فٍ االشغبل انًُفزح 
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نتخصصُخ فٍ أ( : انخجشح ا2استًبسح خجشح) 

 االَشبءاد

 رّأل اؿزّبعح ٚادضح ٌىً ػمض.

 

 

 العقود ذات الطبٌعة والحجم المماثل لهذا العقد

 تعرٌف العقد -من –رقم العقد 

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ االحالة

دور مقدم العطاء فً 
 العقد 

 ثانويمقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول 

 دوالر قٌمة العقد الكلٌة 

اذا كان شرٌكاً فً 
مشروع مشترك او 

مقاوالً ثانوٌاً حدد 
حجم االلتزام من 
 مبلغ العقد الكلً 

 مبلغ االلتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلً 

اسم صاحب العمل 
وعنوانه ورقم 

الهاتف ورقم الفاكس 
 والعنوان االلكترونً 

 

 )ا( من القسم الثالث2-4-2معاٌٌر المحددة بالفقرة صف أوجه التماثل بموجب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(:الخبرة المتخصصة فً 2استمارة خبرة)

 الفعالٌات الرئٌسٌة
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 اٌؼمٛص طاد اٌفؼب١ٌبد اٌغئ١ـخ اٌّّبصٍخ 

 رؼغ٠ف اٌؼمض علُ اٌؼمض 

 ربع٠ز االٔزٙبء  ربع٠ز االدبٌخ 

 ِمبٚي ئصاعح ػمض               ِمبٚي صبٔٛٞ                          ِمبٚي               صٚعٖ فٟ اٌؼمض 

 ثؼٍّخ إٌّبلظخ  اٌىٍفخ اٌى١ٍخ ٌٍؼمض 

اطا وبْ اٌشغ٠ه فٟ 

ِشغٚع ِشزغن اٚ ِمبٚالً 

صب٠ٛٔبً دضص دجُ االٌزؼاَ 

 اٌىٍٟ اٌّٛطٛف ثبٌؼمض 

ِٓ االٌزؼاَ  اٌزؼاِٗإٌـجخ اٌّئ٠ٛخ ٌذجُ 

 اٌىٍٟ 

 

ًّ ػٕٛأٗ اؿُ طبدت اٌؼ

ٚعلُ اٌٙبرف ٚعلُ اٌفبوؾ 

 ٚاٌؼٕٛاْ االٌىزغٟٚٔ

 

 )ة( ِٓ اٌمـُ اٌضبٌش  0-0-0ٚطف اٌفؼب١ٌبد اٌغئ١ـخ ثّٛجت اٌّؼب١٠غ ثبٌفمغح اٌّغلّخ 
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Bid Guarantee Form (Bank Guarantee) 

 

[ 

 

 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(

 

نموذج الكفالة  المصرف/مقدم العطاء]إذا لزم األمر، ٌمأل 

 المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس.[

____________________________________

_ 

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[

 

 : ]أدخل اسم وعنوان صاحب العمل[المستفٌد

 : ]أدخل التارٌخ[التارٌخ

 : ]أدخل الرقم[ضمان عطاء رقم

 

غنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء؛ إذا كان مشروعا مشتركا تم إبال

أدرج األسماء القانونٌة الكاملة للشركاء[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم 

العطاء"( قد سلمكم عطاءه المؤرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ٌلً 

ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ  ]أدخل اسم العقد[ بموجب الدعوة لمقدمً 

 . ] ادخل الرقم  [العطاءات رقم 

إضافة، فإننا نعً، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات ٌجب أن تدّعم 

 بضمان عطاء. 

وبموجب طلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ 

ملتزمون بموجب هذه الوثٌقة بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ ال 

تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ 

ا عراقٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً بالكلمات[ دٌنار

مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه 

 )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء: 

)أ(   قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذٌة العطاء المحددة من مقدم 

 العطاء فً نموذج عطاء؛ أو

 

حب العمل خالل فترة نفاذٌة )ب( مع تبلٌغه بقبول عطائه من صا

( فشل او رفض تنفٌذ اتفاقٌة العقد، إن كان مطلوبا، أو 1العطاء، )

( فشل او رفض أن ٌقدم كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات 2)

 لمقدمً العطاء. 
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تنتهً صالحٌة هذا الضمان: أ( إذا كان مقدم العطاء هو الذي 

الموقعة من مقدم أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد 

العطاء وكفالة حسن التنفٌذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو 

ب( إذا لم ٌرس العطاء على مقدم العطاء، تحقق االقرب من 

( تسلمنا نسخة من تبلٌغكم مقدم العطاء بأن 1: )اآلتٌٌنالحدثٌن 

( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء 2العطاء لم ٌرس علٌه، أو )

 عطاء مقدم العطاء.  نفاذٌة

وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم من 

 قبلنا فً المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، الصادرة 

 . وفقا للقانون العراقً

____________________________ 

 [)المخولٌن( المخولثلٌن( )المم ]توقٌع )تواقٌع( الممثل
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 الجزء الثانً
 
 

 متطلبات 
 لتنفٌذ عقود االشغال الصغٌرة

 

 

 : جدول المتطلبات الخامسالقسم                                       

 لتنفٌذ عقود االشغال الصغٌرة                                                  

 

 لمحتوٌاتا

  وجدول التسلٌم االشغالقائمة  .1

     لمتصلة بها وجدول االكمالقائمة الخدمات ا .2

   المواصفات الفنٌة  .3

    المخططات  .4

 .  االختبار والفحص الهندس5ً

 

 مالحظات حول أعداد جدول المتطلبات
 
 

ً للسلع والخدمات التً سٌتم تزوٌدها  ٌضمن المشتري جدول المتطلبات فً وثائق العطاء ، وٌجب أن تغطً كحد أدنى وصفا
 لٌم.باإلضافة إلى جدول التس

 
 
 

إن هدف جدول المتطلبات هو توفٌر معلومات كافٌة تمكن ممدمً العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دلٌك وفاعل، وخاصة 
 جدول األسعار، الذي ٌوجد له نموذج خاص فً المسم الرابع.

 
 
 
 

فً الكمٌات عند إرساء باإلضافة إلى ذلن، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جدول األسعار أساسٌان فً حالة وجود فروق 
 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 14العطاء وفما للفمرة 

 
 
 
 

 ٌجب ان تكون تولٌتات وزمن تجهٌز السلع محددة بصورة دلٌمة مع االخذ بنظر االعتبار:
 
 

أ. المواعد الخاصة بشروط التسلٌم المحددة فً التعلٌمات لممدمً العطاءات وفما لمواعد االنكوترم )لواعد 

FCA,FOB,CIP,CIF,EXW .والتً تحدد طرق تسلٌم السلع الى النالل ) 

 
 
 

ب. التارٌخ المحدد فً الوثائك ازاء التزامات المشتري لدر تعلك االمر ) بإصدار كتاب المبول )كتاب االحالة( ،تولٌع العمد ، 
 فتح وتثبٌت االعتمادات المستندٌة(.
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 صلة بها تتىافق مع المعايير والمىاصفات الفنية األتية:السلع والخدمات المت ملخص المىاصفات الفنية

رقم 

 البند

والخدمات المتصلة  االشغالأسماء 

 بها
 المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة

]أدخل 

رقم 

 البند[

 ]ادخل المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة[ ]ادخل االسم[

تجهٌز ومد ودفن وحفر وربط  1

 kv - 3 × 150وتشغٌل قابلو 

mm2  11 م 1511بطول 

 بموجب المواصفات الموضحة فً جدول المواصفات ادناه 

2   
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 تفاصٌل المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة ]حٌثما ضروري[                                       

 دناهأ 83ً صفحة حسب المواصفات الموضحة ف ]أدخل وصفاً مفصالً للمواصفات الفنٌة[                       

 الخاص بمصانع االلمنٌوم  11kvالمواصفات الفنٌة وجدول الكمٌات لتجهٌز قابلو             

( مسلح  ( 3x150mm2 قٌاس   11KVتجهٌز و مد وربط ودفن قابلوا كهربائً     

  متر من محطة االلمنٌوم الرئٌسٌة الى محطات مصانعها  وٌتضمن العمل 1511بطول 

 :ما ٌلً 

متر من مناشئ  1511( مسلح  بطول (  11KV     3x150mm2     قابلوتجهٌز  -1

معتمدة و تقدٌم شهادة فحص معتمدة حسب مواصفات وزارة الكهرباء العراقٌة 

 موقعٌه مصدقة 

رفع اغطٌة المسار القدٌم وتنظٌفه  ومناطق عبور الشارع  ورفع القابلو القدٌم   -2

 المعطوب 

سم   وٌكون القابلو  01سم وعرض   31بارتفاع  دفن طبقة من الرمل الناعم -3

 خاللها على طول المسار وحسب الذرعة 

مد القابلو المجهز  ضمن المسار القدٌم من محطة الرئٌسٌة الى المصانع وبعدد   -4

 ( اربع مسارات بٌن المحطات وحسب وتوجٌه لجنة االشراف 4)

مة للربط والتشغٌل وجهاز ٌتضمن العمل تجهٌز كافة نهاٌات القابلو والمعدات االز -5

 ( وجمٌع المواد غربٌة المنشأ  1للفحص عدد) 5KVمٌكر

  رسم  مع دفن بالرمل والشتا ٌك 51سم وعرض  ( 01حفر مسار قابلوا بعمق ) -6

( متر تقرٌبا وحسب الذرعة ضمن المسار القدٌم بٌن محطة االكسدة  111وبطول )

 والدرفلة الخدمٌة  

 ر القابلوا بمادة عازلة لمنع دخول الماء والقوارض غلق االنابٌب المخصصة لعبو -7

 ربط القابلوا وتشغٌله لمدة ثالثة اٌام قبل االستالم لضمان وعمله  -0

ازالة جمٌع االنقاض ومخلفات العمل ونقل القابلوات المعطوبة الى مخازن  -9

 المخلفات بعد انجاز العمل

 ٌوم   61مدة التنفٌذ   -11
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 المخططات -4
 

 مخططات. ]ال تتضمن[هذه وثائق العطاء 
 
 

 ]أدخل قائمة المخططات األتٌة إذا كانت هذه الوثائق سٌتم تضمٌنها[
 

 
 
 

 لائمة المخططات

 الغرض اسم المخطط رلم المخطط

   

 

 االختبار والفحص الهندسً -5
 

 ٌة[سٌتم إجراء االختبارات والفحوص الهندسٌة األتٌة: ]أدخل لائمة االختبارات والفحوص الهندس
 

 

 لائمة االختبارات والفحص الهندسً

رلم 

 البند
 االختبار و/أو الفحص الهندسً وصف ملخص لكل بند

4 

تجهٌز ومد ودفن وحفر طرٌمة فحص 

 kv - 3 × 150وربط وتشغٌل قابلو 

mm2  11 م 1511بطول 

مختبرات ٌتم اجراء الفحوصات المختبرٌة فً بعد وصول المواد .  4

 .لهاجراء تشغٌل تجرٌبً واشركة اور العامة 



04 
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 الجزء الثالث 

 العقذ واستماراتشزوط 

 لعقىد تنفيذ األشغال
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 السابع المسم

 الشروط العامة

 لعمود تنفٌذ األشؽال 
 

 

 

 

 شروط العامة للعمدال

 الفهرســــت
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  -1 أحكام عامة 

 1/1 التعارٌؾ 

 1/2 التفسٌر 

 1/3 االتصاالت 

 1/4 المانون واللؽة 

 1/5 أولوٌة الوثابك 

 1/6 أتفالٌة العمد 

 1/7 التنازل 

 1/8 العناٌة بالوثابك والتزوٌد بها 

 1/9 تؤخر أصدار المخططات أو التعلٌمات 

 1/11 استخدام صاحب العمل لوثابك المماول 

 1/11 استعمال المماول لوثابك صاحب العمل 

 1/12 تفاصٌل السرٌةال 

 1/13 التمٌد بالموانٌن 

 1/14 المسإولٌات المشتركة والمفردة 

 1/15 لالكشؾ والتدلٌك من صاحب العم 

  -2 صاحب العمل 

 2/1 حك الدخول الى المولع 

 2/2 تالتصارٌح أو التراخٌص أو الموافما 

 2/3 أفراد صاحب العمل 

 2/4 الترتٌبات المالٌة لصاحب العمل 

 2/5 مطالبات صاحب العمل 

  -3 المهندس 

 3/1 واجبات وصالحٌة المهندس 

 3/2 التفوٌض من المهندس 

 3/3 تعلٌمات المهندس 

 3/4 استبدال المهندس 
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 3/5 التمدٌرات 

  -4 المماول 

 4/1 االلتزامات العامة للمماول 

 4/2 ضمان حسن االداء 

 4/3 ممثل المماول 

 4/4 المماولون الفرعٌون )المماولون الثانوٌون أو المماولون من الباطن( 

 4/5 ن المماولة الفرعٌةالتنازل ع 

 4/6 التعاون 

 4/7 تثبٌت االبعاد  

 4/8 اجراءات السالمة 

 4/9 توكٌد الجودة 

 4/11 بٌانات المولع  

 4/11 كفاٌة "مبلػ العمد الممبولة" 

)العوابك الخارجة عن ارادة الظروؾ المادٌة ؼٌر المنظورة  

 المماول(

4/12 

 4/13 حك المرور والتسهٌالت 

 4/14 تجنب التدخل  

 4/15 الطرق الموصلة 

 4/16 نمل مستلزمات التنفٌذ 

 4/17 معدات المماول 

 4/18 حماٌة البٌبة 

 4/19 الكهرباء والماء والؽاز 

 4/21 معدات والفمرات التً ٌمدمها صاحب العمل  

 4/21 تمارٌر تمدم العمل 

 4/22 األمن فً المولع  

 4/23 ولععملٌات المماول فً الم 

 4/24 االثرٌات 

  -5 المماولون الفرعٌون )الثانوٌون( المسمون 
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 5/1 تعرٌؾ المماول الفرعً )المماول من الباطن( المسمى 

 5/2  االعتراض على التسمٌة  

 5/3 .الدفعات للمماولٌن الفرعٌٌن )مماولً الباطن( المسمٌن 

 5/4 أثبات الدفعات 

  -6 المستخدمون والعمال 

 6/1 ن المستخدمٌن والعمال تعٌٌ 

 6/2 معدالت االجور وشروط العمل  

 6/3 االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل  

 6/4 لوانٌن العمل  

 6/5 ساعات العمل  

 6/6 المرافك للمستخدمٌن والعمال  

 6/7 الصحة والسالمة  

 6/8 رلابة المماول 

 6/9 مستخدمو المماول  

 6/11 سجالت العمال ومعدات المماول  

 6/11 السلون ؼٌر المنضبط  

 6/12 العمالة األجنبٌة 

 6/13  التجهٌزات الؽذابٌة 

 6/14  تجهٌز الماء 

 6/15 .ة من الحشرات الضارة والمزعجةالولاٌ 

 6/16 المشروبات الكحولٌة والمخدرات 

 6/17 األسلحة واألعتدة 

 6/18 األحتفاالت والمناسبات الدٌنٌة 

 6/19 مراسٌم الجنازات 

 6/21 أستخدام الموة والتهدٌد فً تعٌٌن العمال 

 6/21 عدم جواز تشؽٌل األطفال 

 6/22 العمال  اشتؽالتمارٌر  

 -7 التجهٌزات اآللٌة والفمرات والمصنعٌة 
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 7/1 طرٌمة التنفٌذ 

 7/2 العٌنات  

 7/3 الفحص  

 7/4 الفحص  

 7/5 الرفض 

 7/6 ل االصالحات أعما 

 7/7 ملكٌة التجهٌزات اآللٌة والفمرات  

 7/8 عوابد حك الملكٌة 

 -8 المباشرة... تأخٌر االنجاز وتعلٌك العمل  

 8/1 المباشرة العمل  

 8/2 مدة االنجاز  

 8/3 منهاج العمل  

 8/4 تمدٌد مدة االنجاز  

 8/5 السلطات التؤخٌر بسبب 

 8/6 نسبة تمدم العمل  

 8/7 الؽرامات التؤخٌرٌة 

 8/8 تعلٌك العمل 

 8/9 تبعات تعلٌك العمل 

 8/11 الدفع ممابل التجهٌزات اآللٌة والفمرات فً حالة تعلٌك العمل 

 8/11 التعلٌك الطوٌل األمد. 

 8/12 استبناؾ العمل 

 -9 حوصات عند االكمال الف 

 9/1 التزامات المماول 

 9/2 الفحوصات المتؤخرة 

 9/3 إعادة الفحص  

 9/4 االخفاق فً اجتٌاز الفحوصات عند االكمال  

 -11 العمل تسلم األشغال من صاحب  

 11/1 تسلم االشؽال وألسام االشؽال  
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 11/2 تسلم اجزاء من االشؽال  

 11/3 التدخل فً ٳجراء الفحوصات عند االكمال  

 11/4 األسطح التً ٌطلب اعادتها الى وضعها السابك 

 -11 المسؤولٌة عن العٌوب  

 11/1 واصالح العٌوب إكمال االعمال المتبمٌة  

 11/2 كلفة اصالح العٌوب  

 11/3 تمدٌد فترة الصٌانة ) خالل فترة الصٌانة (  

 11/4 االخفاق فً اصالح العٌوب  

 11/5 إزالة االشؽال المعٌبة  

 11/6 الفحوصات الالحمة 

 11/7 ول الى المولعحك الدخ 

 11/8 واجب المماول فً البحث عن االسباب 

 11/9 شهادة االستالم النهابً لألشؽال 

/11 االلتزامات ؼٌر المنفذة  

11 

/11 تنظٌؾ المولع  

11 

 -12 لٌاس االشغال وتمدٌر المٌمة   

 12/1 اس االشؽاللٌ 

 12/2 أسلوب المٌاس 

 12/3 تمدٌر المٌمة 

 12/4 االلؽاءات  

 -13 التغٌٌرات والتعدٌالت  

 13/1 صالحٌة احداث التؽٌٌر 

 13/2 التمٌٌم الهندسً 

 13/3 إجراءات التؽٌٌر  

 13/4 الت المعتمدةالدفع بالعم 

 13/5 المبالػ االحتٌاطٌة  

 13/6 العمل بالٌومٌة 
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 13/7 التعدٌالت بسبب تؽٌٌر التشرٌعات 

 13/8 التعدٌالت بسبب تؽٌر التكالٌؾ  

 -14 مبلغ العمد والدفعات  

 14/1 مبلػ العمد  

 14/2 السلفة الممدمة  

 14/3 تمدٌم طلبات السلؾ المرحلٌة. 

 14/4 جدول الدفعات 

التجهٌزات اآللٌة والفمرات الممصود استعمالها فً االشؽال  

 )التحضٌرات( 

14/5 

 14/6 اصدار السلؾ المرحلٌة 

 14/7 ماولالدفع للم 

 14/8 االستمطاعات النمدٌة 

 14/9 دفع المبالػ المحجوزة 

/14 السلفة النهابٌة )عند تسلم االشؽال(  

11 

/14 طلب الحساب النهابً )المستخلص النهابً( 

11 

/14 الذرعة النهابٌة  

12 

/14 اصدار الحساب النهابً 

13 

/14 ٌة صاحب العملانتهاء مسإول 

14 

/14 عمالت الدفع 

15 

 -15 إنهاء العمد من صاحب العمل 

 15/1 االشعار بالتصحٌح  

 15/2 انهاء العمد من لبل صاحب العمل  

 15/3 التمٌٌم بتارٌخ انهاء العمد  

 15/4 الدفع بعد انهاء العمد 

 15/5 حك صاحب العمل فً انهاء العمد  
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 15/6 ممارسة األحتٌال والفساد  

 -16 تعلٌك العمل وانهاء العمد من المماول  

 16/1 حك المماول فً تعلٌك العمل 

 16/2 انهاء العمد من لبل المماول  

 16/3 ماول التولؾ عن العمل وازالة معدات الم 

 16/4 الدفع عند انهاء العمد  

 -17 المخاطر والمسؤولٌة  

 17/1 الؽرامات   

 17/2 اعتناء المماول باالشؽال  

 17/3 مخاطر صاحب العمل 

 17/4 تبعات مخاطر صاحب العمل 

 17/5 حموق الملكٌة الفكرٌة والصناعٌة  

 17/6 تحدٌد المسإولٌة 

 17/7 أستخدام ممرات دوابر الدولة وألامة صاحب العمل  

 -18 التأمتن  

 18/1 لعامة للتؤمٌن المتطلبات ا 

 18/2 التؤمٌن على االشؽال ومعدات المماول 

 18/3 التؤمٌن ضد اصابة االشخاص واالضرار بالممتلكات 

 18/4 التؤمٌن على مستخدمً المماول  

 -19 الموة الماهرة  

 19/1 رة تعرٌؾ الموة الماه 

 19/2 االشعار بوجود الموة الماهرة 

 19/3 واجب التملٌل من التؤخٌر 

 19/4 تبعات الموة الماهرة 

 19/5 الموة الماهرة التً تإثر على المماول الفرعً  

 19/6 قانهاء العمد اختٌارٌا ، الدفع واالطال 

 19/7 االخالء من مسإولٌة األداء بموجب المانون  

 -21 المطالبات والخالفات والتحكٌم 
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 21/1 مطالبات المماول 

 21/2 تعٌٌن مجلس فض الخالفات )المجلس( 

 21/3 خفاق فً االتفاق على تعٌٌن )المجلس(اال 

 21/4 اتخاذ المرار من لبل مجلس فض الخالفات )المجلس( 

 21/5 التسوٌة الرضابٌة 

 21/6 التحكٌم  

 21/7 عدم االمتثال لمرار )المجلس( 

 21/8 انمضاء فترة تعٌٌن )المجلس( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أحكام عامة -المادة األولى 

 :  التعارٌف – 1/1

ٌكون للكلمات والمصلحات األتٌة حٌثما 

وردت فً شروط العمد هذه ) العامة 

،والخاصة بجزبٌها )أ( و )ب( المعانً 

المخصصة لها فً أدناه ، وكما أن 

الكلمات التً تشٌر الى االشخاص أو 

االطراؾ تشمل الشركات والكٌانات 

المانونٌة األخرى ، ما لم ٌمتض السٌاق 

 ؼٌر ذلن :

     :العمد  -1/1/1

 العمد  - 1/1/1/1

، وهذه  اإلحالةٌعنً اتفالٌة العمد، كتاب 

العامة  والشروط الخاصة،  الشروط 

والمواصفات والمخططات، والجداول، 

وكتاب العطاء وأٌة وثابك أخرى )ان 

 وجدت( مدرجة فً اتفالٌة العمد.
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 اتفالٌة العمد : -1/1/1/2

الفمرة تعنً اتفالٌة العمد المشار الٌها فً 

(1/6.) 

)خطاب  اإلحالةكتاب  - 1/1/1/3

 الترسٌة( : 

الرسمى لكتاب العطاء  اإلحالةٌعنً كتاب 

مولعا من صاحب العمل وشامال ألٌة 

مذكرات ٌتم االتفاق علٌها بٌن الطرفٌن، 

وٌمومان بتولٌعها. واذا لم ٌتم إصدار 

)خطاب الترسٌة( فان هذا  اإلحالةكتاب 

العمد"، وعندها  المصطلح ٌعنً "اتفالٌة

ٌعتبر التارٌخ الذي ٌتم فٌه تولٌع "اتفالٌة 

 اإلحالةالعمد" هو تارٌخ اصدار كتاب 

 )خطاب الترسٌة(.

 كتاب العطاء :  -1/1/1/4

ٌعنً الوثٌمة المسماة كتاب العطاء )كتاب 

عرض المنالصة( او كتاب العطاء والذي 

تم إكماله من المماول، وٌشمل العرض 

ل الذي ولعه المماول المتعلك باألشؽا

 ولدمه الى صاحب العمل.

 المواصفات :  -1/1/1/5

تعنً الوثٌمة المسماة "المواصفات" والتً 

تحدد مواصفات االشؽال كما ٌتضمنه 

العمد وأٌة تعدٌالت واضافات الٌها تتم 

 العمد. ألحكاموفما 

 المخططات :  -1/1/1/6

تعنً "مخططات األشؽال" كما هً 

، وأٌة مخططات اضافٌة مشمولة فً العمد

ومعدلة ٌصدرها صاحب العمل )او من 

 ٌنوب عنه(، بموجب أحكام العمد.

 الجداول :  -1/1/1/7

تعنً الوثٌمة أو الوثابك المسماة "الجداول" 

كما استكملها المماول ولدمها مع كتاب 

العطاء، وتضم الى وثابك العمد بهذه 
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الصفة وٌمكن أن تشمل هذه الجداول 

مٌات والبٌانات والموابم جداول الك

 وجداول األسعار و/أو  االجور. 

 

 

 
 العطاء :  -1/1/1/8

تعنً كتاب العطاء وجمٌع ما لدمه 

المماول من وثابك أخرى معه، كما هو 

 مذكور فً العمد.

"جداول الكمٌات"  -1/1/1/9

و"جداول العمل الٌومٌة "و"جداول 

 عمالت الدفع":

ان تعنً الوثابك المسماة  كذلن "

 وجدت" والمشمولة ضمن الجداول.

 بٌانات العمد  -1/1/1/11

تعنً  الصفحات  المستكملة من 

"صاحب العمل" والمسماة بٌانات العمد 

والتً تشكل الجزء )أ( من الشروط 

 الخاصة. 

االطراف )الفرلاء(   -1/1/2

  واالشخاص :

 الطرف ) الفرٌك ( :  -1/1/2/1

ا ٌعنً صاحب العمل أو المماول كم

 ٌدل علٌه السٌاق. 

 صاحب العمل :  -1/1/2/2

ٌعنً الشخص المسمى بصاحب العمل 

فً بٌانات العمد وكذلن خلفاءه 

 المانونٌٌن. 

 المماول :  -1/1/2/3

ٌعنً الشخص )األشخاص( المسمى 

بالمماول فً كتاب العطاء الذي وافك 
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علٌه صاحب العمل ، وٌشمل كذلن 

 خلفاءه المانونٌٌن. 

 لمهندس : ا -1/1/2/4

ٌعنً الشخص الذي ٌعٌنه صاحب 

العمل للمٌام بمهام المهندس ألؼراض 

هذا العمد، والمسمى فً بٌانات العطاء 

بهذه الصفة، أو أي شخص أخر ٌموم 

صاحب العمل بتعٌٌنه كبدٌل للمهندس 

من ولت ألخر، وٌبلػ المماول عن ذلن 

( )استبدال 4/3التعٌٌن وفما للفمرة )

 المهندس(. 

  ممثل المماول : -1/1/2/5

ٌعنً الشخص الذي ٌسمٌه المماول 

لتمثٌله فً العمد، أو من ٌعٌنه من ولت 

( لٌتصرؾ 3/4ألخر بموجب للفمرة )

 نٌابة عنه. 

  أفراد صاحب العمل : -1/1/2/6

ٌعنً المهندس ومساعدٌه المشار الٌهم 

( وؼٌرهم من موظفً 2/3فً الفمرة )

وعمال المهندس وصاحب العمل، 

لن اٌا من االفراد الذٌن ٌموم وكذ

المهندس أو صاحب العمل بإبالغ 

 المماول انهم من أفراد صاحب العمل.
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 مستخدمو المماول :  -1/1/2/7

ٌعنً ممثل المماول وجمٌع من ٌستخدمهم 

المماول فً المولع، بضمنهم الموظفون 

والعمال وؼٌرهم من جهاز المماول أو 

الشخاص جهاز أي مماول ثانوي، وا

االخرٌن الذٌن ٌساعدون المماول فً تنفٌذ 

 االشؽال.

المماول الثانوي أو المماول   -1/1/2/8

  من الباطن  :

ٌعنً أي شخص ٌسمى فً العمد كمماول 

ثانوي، أو أي شخص ٌتم تعٌٌنه كذلن 

لتنفٌذ جزءاً ما من االشؽال، والخلفاء 

 المانونٌٌن ألي من هإالء. 

فات ) مجلس فض الخال -1/1/2/9

 النزاعات ( : 

ٌعنً الشخص أو االشخاص الثالثة الذٌن 

ٌسمون بهذه الصفة فً العمد، أو أي 

اشخاص اخرٌن ٌتم تعٌٌنهم بموجب 

 (. 3/20( أو الفمرة )2/20احكام الفمرة )

التوارٌخ ، الفحوصات ، المدد  -1/1/3

 واالنجاز :

 التارٌخ االساس : -1/1/3/1

موعد النهابً ٌعنً التارٌخ الذي ٌسبك ال

( 28عروض المنالصات بـ ) إلٌداع

 ٌوما.

  تارٌخ المباشرة : -1/1/3/2

ٌعنً التارٌخ الذي ٌحدد لمباشرة العمل 

 (.1/8وٌتم االشعار به وفما للفمرة )

)مدة تنفٌذ  مدة االكمال -1/1/3/3
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 :  األشغال(

االشؽال أو أي  إلنجازتعنً المدة المحددة 

( بموجب لسم منها )حسب والع الحال

( محسوبة من تارٌخ 2/8للفمرة )

المباشرة، كما ٌتم تحدٌدها فً بٌانات 

العمد، مع أي تمدٌد لهذه المدة ٌتم بموجب 

 (.4/8الفمرة )

 الفحوصات عند االكمال : -1/1/3/4

تعنً الفحوصات المنصوص علٌها فً 

العمد، أو المتفك علٌها بٌن الطرفٌن، أو 

، والتً التً تطلب بموجب اوامر تؽٌٌر

ٌتم اجراإها بموجب احكام "المادة 

التاسعة" لبل ان ٌتم تسلم االشؽال أو أي 

لسم منها )حسب والع الحال( من صاحب 

 العمل.

األولً   االستالمشهادة  -1/1/3/5

 لألشغال: 

األولً لألشؽال   االستالمتعنً شهادة 

والتً ٌتم اصدارها بموجب احكام "المادة 

 العاشرة" .
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 الفحوصات بعد االكمال :  -1/1/3/6 

تعنً تلن الفحوصات )ان وجدت( 

المنصوص علٌها فً العمد، والتً ٌتم 

اجراإها وفما للمواصفات، بعد ان ٌتم تسلٌم 

االشؽال أو أي لسم منها )حسب والع الحال( 

 من صاحب العمل.

 

 فترة الصٌانة :  –1/1/3/7

تعنً الفترة الزمنٌة التً ٌتم تحدٌدها بموجب 

العٌوب فً  بإصالح لإلشعار( 1/11للفمرة )

االشؽال أو أي لسم منها )حسب والع الحال( 

شهرا ما لم ٌنص على  12والتً تمتد لفترة 

خالؾ ذلن فً بٌانات العمد مع أي تمدٌد لها 

(( محسوبة من 3/11ٌتم بموجب الفمرة )

تارٌخ انجاز االشؽال، أو أي لسم منها، كما 

األولً   الستالماٌتم تحدٌده فً شهادة 

 (.1/10لألشؽال بموجب للفمرة )

 

 

النهائً  االستالمشهادة  -1/1/3/8

 لألشغال: 

تعنً الشهادة التً ٌتم اصدارها بموجب 

 (. 9/11الفمرة )

 الٌوم :  -1/1/3/9

( 365ٌعنً ٌوما شمسٌا، والسنة تعنً )

 ٌوما.

  المبالغ والدفعات : -1/1/4

 مبلغ العمد الممبول:  -1/1/4/1

تعنً مبلػ العمد كما تم لبوله فً "كتاب 

خطاب الترسٌة" ممابل تنفٌذ   – اإلحالة
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 االشؽال واكمالها واصالح أٌة عٌوب فٌها.

 )مبلغ العمد الفعلٌة (  مبلغ العمد -1/1/4/2

 : 

تعنً مبلػ العمد المعرؾ بموجب للفمرة 

( وتشمل أٌة تعدٌالت علٌه تتم وفما 1/14)

 العمد. ألحكام

 الكلفة :  -1/1/4/3

تعنً جمٌع النفمات التً تكبدها أو سوؾ 

ٌتكبدها المماول بصورة معمولة، داخل 

المولع أو خارجه، بما فً ذلن النفمات 

 تشمل الربح. االدارٌة وما ٌماثلها، ولكنها ال

 

 شهادة الحساب النهائً:  -1/1/4/4

تعنً شهادة الحساب النهابً التً ٌتم 

 (.13/14اصدارها بموجب للفمرة ) 

 

 كشف الحساب النهائً :  -1/1/4/5

ٌعنً المستخلص كشؾ الحساب النهابً 

 (.11/14المعرؾ بموجب للفمرة )
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 العملة األجنبٌة :  -1/1/4/6 

تعنً أٌة عملة ٌتم تحدٌدها لدفع جزء ما من 

 مبلػ العمد )أو كله(، ما عدا العملة المحلٌة.

 شهادة السلفة المرحلٌة:  -1/1/4/7

نً أٌة شهادة دفع ٌتم اصدارها بموجب تع

احكام "المادة الرابعة عشرة" ؼٌر الحساب 

 النهابً.

 العملة المحلٌة :  -1/1/4/8

 تعنً العملة العرالٌة )الدٌنار العرالً(.

 السلف :  -1/1/4/9

تعنً أي شهادة دفع ٌتم اصدارها بموجب 

 احكام "المادة الرابع عشر" .

 

 اطً : المبلغ االحتٌ -1/1/4/11

ٌعنً أي مبلػ )ان وجد( ٌتم تحدٌده بهذه 

الصفة فً العمد لؽرض تنفٌذ جزء ما من 

االشؽال أو لتزوٌد مواد أو تجهٌزات آلٌة أو 

 (.5/13لتمدٌم خدمات بموجب الفمرة )

 

 النمدٌة :  االستمطاعات -1/1/4/11

تعنً مجموع المبالػ التً ٌحتجزها صاحب 

( والتً 3/14العمل من الدفع بموجب الفمرة)

 (.9/14ٌموم بردها بموجب الفمرة )

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/12

ٌعنً أي كشؾ للعمل المنجز ٌمـــدمه 

بموجب  ،الممـــاول كجـــزء من طلب السلؾ

 احكــــام )المادة الرابعة عشر( .

 االشغال ومستلزمات التنفٌذ : -1/1/5
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 معدات المماول :  -1/1/5/1

زة والمعدات والعربات تعنً جمٌع األجه

وؼٌرها من االشٌاء الالزمة لتنفٌذ االشؽال 

 وانجازها واصالح أٌة عٌوب فٌها، ولكنها ال

تشمل االشؽال المإلتة وال معدات صاحب 

العمل )ان وجدت( وال التجهٌزات اآللٌة أو 

أو االشٌاء االخرى التً شكلت أو  المواد

 لصد بها تشكٌل جزء من األشؽال الدابمٌة.

 مستلزمات التنفٌذ :  -1/1/5/2

تعنً معدات المماول والمواد والتجهٌزات 

اآللٌة واالشؽال المإلتة أو أي منها، حسبما 

 هو مناسب. 

  المواد : -1/1/5/3

تعنً االشٌاء من كل االنواع )عدا 

التجهٌزات اآللٌة( التً شكلت أو لصد بها 

، بما فً  تشكٌل جزء ما من األشؽال الدابمٌة

المواد المجهزة فمط )ان وجدت( والتً ذلن 

 ٌطلب من المماول تمدٌمها بموجب العمد. 
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 األشغال الدائمٌة :  -1/1/5/4

تعنً األشؽال الدابمٌة التً سٌتم تنفٌذها من 

 لبل المماول بموجب العمد.

 

  التجهٌزات اآللٌة : -1/1/5/5

تعنً األجهزة والمعدات والعربات التً 

بها تشكٌل جزء ما من  شكلت أو ٌمصد

األشؽال الدابمٌة والتً تتضمن وسابط النمل 

تنفٌذ او  ألؼراضالمشتراة لصاحب العمل 

 تشؽٌل المشروع.

 لسم :  -1/1/5/6

تعنً أي لسم من االشؽال ٌتم النص علٌه فً 

 ن وجد(.إبٌانات العمد كمسم من االشؽال ) 

 االشغال المؤلتة :  -1/1/5/7

المإلتة من كل نوع تعنً جمٌع االشؽال 

)باستثناء معدات المماول( التً ٌمتضً 

وجودها فً المولع لتنفٌذ األشؽال الدابمٌة 

 وانجازها واصالح أٌة عٌوب فٌها.

  االشغال : -1/1/5/8

تعنً األشؽال الدابمٌة واالشؽال المإلتة، أو 

 أي منها حسبما هو مناسب.    

 تعارٌف أخرى : -1/1/6

 ماول : وثائك الم -1/1/6/1

تعنً المذكرات الحسابٌة وبرامج الحاسوب 

والمخططات واالدلة والمجسمات وؼٌرها 

ن وجدت( )إمن الوثابك ذات الطابع الفنً 

 التً ٌمدمها المماول بموجب العمد.

 الدولة :  -1/1/6/2

 تعنً جمهورٌة العراق.
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 معدات صاحب العمل :  -1/1/6/3

ن )إتعنً األجهزة والمعدات والعربات 

وجدت( التً ٌمدمها صاحب العمل لؽرض 

استعمالها من المماول فً تنفٌذ االشؽال كما 

تشمل  هً محددة فً المواصفات، ولكنها ال

تلن التجهٌزات اآللٌة التً لم ٌمم صاحب 

 العمل بتسلمها بعد.

  الموة الماهرة : -1/1/6/4

 كما هً معرفة فً )المادة التاسعة عشر(. 

 الموانٌن :  -1/1/6/5

والتعلٌمات  و االنظمة  التشرٌعاتتعنً 

واالوامر العرالٌة  و الصادرة عن أٌة سلطة 

 عامة مشكلة لانوناً فً جمهورٌة العراق. 
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 :  ضمان حسن االداء -1/1/6/6 

ن وجدت( المطلوبة إٌعنً الضمان )أو الضمانات ، 

 (.2/4بموجب الفمرة )

 المولع :  -1/1/6/7

م تنفٌذ األشؽال الدابمٌة علٌها تعنً االماكن التً سٌت

متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل 

والموالع التً ٌتم  تسلٌم التجهٌزات اآللٌة والمواد 

فٌها، وكذلن أٌة أماكن أخرى ٌنص العمد تحدٌدا 

 جزءا من المولع. اعتبارهاعلى 

 غٌر المنظور : -1/1/6/8

ٌعنً ما لم ٌكن بوسع مماول متمرس ان ٌتولعه 

صورة معمولة بتارٌخ فً )التارٌخ االساس( لتمدٌم ب

 العطاء.

 التغٌٌر ) االمر التغٌٌري ( :  -1/1/6/9

ٌعنً أي تؽٌٌر فً االشؽال ٌتم اصدار امر تؽٌٌر به 

او الموافمة علٌه كتؽٌٌر بموجب احكام )المادة الثالثة 

 عشر(.

 التفسٌر :  – 1/2

فا لذلن، باستثناء ما ٌمتضٌه السٌاق خال، فً العمد

 تكون 

الكلمات التً تشٌر الى أحد الجنسٌن تنصرؾ الى  -أ 
 الجنس اآلخر. 

الكلمات التً تشٌر الى المفرد تنصرؾ أٌضاً الى  -ب 
الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرؾ أٌضاً 

 الى المفرد. 
األحكام التً تتضمن كلمة )ٌوافك( أو )موافك علٌه(  -ج 

افمة موثمة أو )اتفاق( ٌشترط ان تكون تلن المو
 كتابٌاً. 

)خطٌا أو كتابة( تعنً التحرٌر بخط الٌد أو اآللة  -د 
الكتابٌة أو المطبعة أو الطباعة االلكترونٌة بحٌث 

 تشكل سجال دابم. 
 أما الكلمات الهامشٌة وؼٌرها من العناوٌن فإنها ال

 تإخذ فً االعتبار لدى تفسٌر هذه الشروط.

لعمد، اال اذا نص على خالؾ ذلن فً بٌانات ا
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من الكلفة فً العبارة  %5فٌعتمد هامش الربح بنسبة 

)كلفة زابد هامش الربح( اٌنما وردت فً هذه 

 الشروط.

 االتصاالت :  – 1/3

أو اصدار أٌة  إعطاءأٌنما تنص هذه الشروط على 

موافمات أو شهادات أو لبول او تمدٌرات أو 

 أو طلبات ، فان هذه االتصاالت ٌجب :  إشعارات

ن محررة خطٌا وأن ٌتم تسلٌمها أن تكو - أ
بالٌد ) ممابل اشعار باالستالم ( ، أو أن ٌتم ارسالها 

بالبرٌد أو بواسطة شخص ما أو منمولة الكترونٌا 
 حسبما ٌنص علٌه فً بٌانات العمد، و...

أن ٌتم تسلٌمها أو نملها أو ارسالها الى  - ب
عنوان المرسل الٌه المبٌن فً بٌانات العمد، ومع 

 ذلن : 
اذا كان المرسل الٌه لد ارسل اشعارا بتؽٌٌر  1-

 عنوانه فٌجب ارسالها وفما لذلن. 

اذا لم ٌمم المرسل الٌه بتحدٌد آخر للعنوان عندما  2-

ٌطلب لبوال أو موافمة، جاز ارسالها على العنوان 

 الذي صدر منه الطلب. 

ٌجوز االمتناع عن اعطاء مثل هذه الموافمات أو  ال

مدٌرات أو المبول أو تؤخٌر اصدارها الشهادات أو الت

دون مبرر معمول، كما انه ٌتعٌن على الطرؾ الذي 

ٌصدر مثل هذا االشعار الى الطرؾ األخر أو الى 

المهندس، أن ٌرسل نسخة منه الى المهندس أو الى 

 الطرؾ األخر حسبما تطلبه الحالة.

 المانون واللغة :  – 1/4 

 ٌة.ٌخضع هذا العمد للموانٌن العرال

تكون لؽة العمد والمراسالت كما مثبتة فً بٌانات 

أكثر من لؽة  للعمد، فٌتم  اعتمادالعمد و فً حالة 

فً  اختالؾتحدٌد  اللؽة المعتمدة عند حصول 

 التفسٌر فً بٌانات العمد.   

 

 أولوٌة الوثائك :  – 1/5

تعتبر مجموعة الوثابك التً ٌتكون منها العمد مفسرة 

على أنه لؽاٌات تفسٌر العمد تكون لبعضها البعض ، 
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 :  اآلتًأولوٌة الترجٌح بٌن الوثابك حسب التسلسل 

  . اتفالٌة العمد )ان وجدت( .1
 . الشروط الخاصة )أ( .2
    )ب(..الشروط الخاصة .3
 الشروط العامة.   .4
 . اإلحالةكتاب  .5
  المخططات.  .6
الجداول، وأٌة وثابك أخرى تشكل جزءا  .7

  من العمد. 
  المواصفات.  .8
 ب العطاء. كتا .9

أما اذا تبٌن أن هنالن ؼموضا فً الوثابك، أو تباٌنا 

فٌما بٌنها ، فانه ٌتعٌن على المهندس اصدار 

 التعلٌمات أو االٌضاح الالزم بخصوص ذلن.

 

 

 

 العمد : اتفالٌة – 1/6

العمد خـــالل  اتفالٌةٌتعٌن على الطــرفٌن ابرام 

 حالةاإل( ٌوما من بعد تسلم الممـــاول لكتاب 28)

)خطاب الترسٌة(، اال اذا نص على خالؾ ذلن فً 

بٌانات العمد. وتكون هذه االتفالٌة حسب النموذج 

المرفك بالشروط الخاصة. كما ٌتعٌن على المماول 

أن ٌدفع رسوم الطوابع وؼٌرها من النفمات المشابهة 

)ان وجدت( والتً لد تتحمك بموجب المانون عند 

 ابرام هذه االتفالٌة. 

 التنازل :  – 1/7

ٌحك ألي طرؾ أن ٌتنازل عن العمد أو أي جزء  ال

منه أو عن أٌة فابدة أو مصلحة فً العمد أو بموجبه. 

 اال انه ٌجوز ألي طرؾ : 

أن ٌتنازل عن العمد أو أي جزء منه بموافمة  - أ
الطرؾ األخر المسبمة، وللطرؾ األخٌر وحده 

 فً هذا الشؤن .  حرٌة التمدٌر
له أو ٌستحك له من مبالػ تحوٌل ما أستحك  - ب

بموجب العمد كضمان لمصلحة أي بنن أو مإسسة 
 مالٌة 
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 العناٌة بالوثائك والتزوٌد بها :  – 1/8

تحفظ المواصفات والمخططات تحت عناٌة صاحب العمل . 

وما لم ٌنص فً العمد على ؼٌر ذلن ، ٌتم تزوٌد المماول 

الحما،  بنسختٌن من العمد وأٌة مخططات ٌتم اصدارها

 منها. إضافٌةوٌتحمل المماول نفمات استصدار أٌة نسخ 

)وثابك المماول( كافة تبمى محفوظة تحت عناٌة المماول 

حتى ٌتم تسلمها من صاحب العمل. ما لم ٌنص على ؼٌر 

( 6)ذلن فً العمد، فانه ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم للمهندس 

 نسخ من كل من )وثابك المماول(.

مماول أن ٌحتفظ فً المولع بنسخة من العمد، ٌتعٌن على ال

والنشرات المشار الٌها فً المواصفات ووثابك المماول )ان 

وجدت(، والمخططات، والتؽٌٌرات، وؼٌرها من 

صاحب العمل  ألفرادالمراسالت المتعلمة بالعمد. وٌحك 

 االطالع على جمٌع هذه الوثابك فً كل االولات المعمولة.

راؾ خطؤ أو عٌبا فً أي من الوثابك اذا اكتشؾ احد االط

التً تم اعدادها لؽاٌة استعمالها فً تنفٌذ االشؽال، فانه 

ٌتعٌن على هذا الطرؾ أعالم الطرؾ األخر فورا بمثل هذا 

 الخطؤ أو العٌب.

 

 تأخر اصدار المخططات أو التعلٌمات : – 1/9

 ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم الى المهندس أشعاراً خطٌاً حٌنما

ٌتعرض تنفٌذ األشؽال الى التؤخٌر أو االعالة بسبب عدم 

لٌام المهندس بتزوٌده بمخططات أو تعلٌمات خالل فترة 

محددة، على أن تكون تلن الفترة معمولة، شرٌطة أن 

ٌتضمن هذا االشعار تفاصٌل المخططات أو التعلٌمات 

، وموعد الحاجة إلصدارهاالضرورٌة واالسباب الداعٌة 

ان ما لد ٌترتب على التؤخر فً اصدارها من الٌها، وبٌ

 اعالة للعمل أو تؤخٌره.

اذا تكبد المماول تؤخٌراً و/أو أٌة كلفة بسبب أخفاق المهندس 

فً اصدار أٌة مخططات أو تعلٌمات ضمن ولت معمول 

مما كان لد أشعره بشؤنها مع بٌان أسباب الحاجة الٌها، فانه 

آخر الى المهندس لتمدٌر  ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم أشعاراً 

( 1/20استحمالات المماول بشؤنها، مع مراعاة احكام الفمرة )

 من حٌث :

أي تمدٌد فً مدة االنجاز بسبب ذلن التؤخٌر اذا  - أ
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كان االنجاز لد تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر وذلن بموجب الفمرة 
(8/4.) 

أي كلفة مع هـــامش ربح معمول )عن بعض  - ب
 .الى مبلػ العمد ألضافتهمااالعـــالـــات(، 

لهذا االشعار اآلخر  استالمهكما ٌتعٌن على المهنــدس بعد 

(، باالتفاق على تلن االمور أو /5 3أن ٌموم استناداً للفمرة )

 أعداد تمدٌراته بشؤنها.

صدار التعلٌمات نتٌجة خطؤ ااال أنه اذا تؤخر المهندس فً 

ر أو تؤخر بسبب فعل المماول بما فً ذلن أي خطؤ أو تؤخ

ٌحك  فً اصدار وثابك المماول، فانه فً مثل هذه الحالة، ال

للمماول أي تمدٌد فً مدة االنجاز أو أي تعوٌض عن أي 

 كلفة أو ربح.

صاحب العمل لوثائك  استخدام – 1/11 

 المماول :

فً العاللة بٌن الطرفٌن، ٌحتفظ المماول 

بحك التؤلٌؾ وحموق الملكٌة الفكرٌة فٌما 

المماول( والتصامٌم التً لام ٌتعلك )بوثابك 

 هو بإعدادها )أو تم اعدادها لصالحه(.

ٌعتبر المماول بمجرد تولٌعه على اتفالٌة 

العمد أنه ٌعطً صاحب العمل حما كامال 

ؼٌر منموص الستنساخ أو استخدام أو 

التداول لوثابك المماول، بما فً ذلن إدخال 

 التعدٌالت علٌها ، وهذا الحك :

خالل فترة العمر الفعلً أو ٌعتبر مطبماً  -أ 
الممصود لتشؽٌل أجزاء االشؽال ذات 

 .العاللة، أٌهما أطول
ٌخول أي شخص تإول الٌه  -ب 

ملكٌة ذلن الجزء من االشؽال استنساخ 
واستخدام والتداول بوثابك المماول الى ؼاٌة 
انجاز االشؽال وتشؽٌلها وصٌانتها وتعدٌلها 

 واصالحها وهدمها.
ثابك الممـــاول ذات ٌسمــح باستخــدام و -ج 

الطابع الحــاسوبً وبرمجٌاتها، بواسطــة 
أي جهـــاز   حــــاسوب فً المولع أو أٌة 

أماكن ٌحددها العمد، بما فً ذلن استبدال أٌة 
أجهزة حاسوب ٌكون الممـاول لد لام 

 بتزوٌدها.
ٌسمح صاحب العمل )أو من  ٌنبؽً أن ال

 ٌنوب عنه( بان ٌموم طرؾ ثالث باستخدام

أو استنساخ أو التداول لوثابك المماول 
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وؼٌرها من وثابك التصمٌم التً اعدها )أو 

تم اعدادها لصالحه( دون موافمة المماول، 

ؼٌر تلن المسموح بها بموجب  ألؼراض

 هذه )الفمرة(.

 

أستعمال المماول لوثائك صاحب  –1/11

 :العمل 

فً العاللة بٌن الطرفٌن، ٌحتفظ صاحب 

ٌؾ وحموق الملكٌة الفكرٌة العمل بحك التؤل

األخرى لكل من المواصفات والمخططات 

وؼٌرها من الوثابك التً أعدها صاحب 

العمل )أو التً تم اعدادها لصالحه(. ٌجوز 

للمماول، على نفمته الخاصة، أن ٌستعمل أو 

ٌستنسخ أو ٌتداول بهذه الوثابك لؽاٌات العمد. 

نه وما لم تكن هنان ضرورة ٌتطلبها العمد، فا

ٌجوز للمماول أن ٌسمح ألي طرؾ ثالث  ال

باستخدام تلن الوثابك أو استنساخها أو 

 ألؼراضالتداول بها، باستثناء ما لد ٌلزم 

 العمد.

 التفاصٌل السرٌة : – 1/12

ٌتعٌن على المماول و ممثلً صاحب العمل 

ان ٌفصحا عن كل المعلومات السرٌة 

 وؼٌرها بصورة معمولة لضمان تنفٌذ العمد

 وفك احكامه.

كما ٌتعٌن على كل  منهم ان ٌتعامل مع 

تفاصٌل العمد بصورة خاصة وسرٌة، للمدى 

الضروري لتحمٌك التزامات كل منهم فمط 

 بموجب العمد او الموانٌن المعمول بها. و ال

منهم نشر او االفصاح عن اي   أليٌجوز 

اعمال تم اعدادها من الطرؾ االخر دون 

ح للمماول االفصاح عن موافمته. اال انه ٌسم

اٌة معلومات منشورة بصورة عامة او اٌة 

اهلٌته فً  إلثباتمعلومات اخرى مطلوبة 

 المنافسة فً المشارٌع االخرى.
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1- 

  

 التمٌد بالموانٌن : – 1/13

ٌتعٌن على المماول فً سٌاق تنفٌذه للعمد، أن 

ٌتمٌد بالموانٌن الواجبة التطبٌك، وما لم ٌنص 

 فً الشروط الخاصة، فانه : على ؼٌر ذلن

ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌكون لد  - أ
سٌحصل( على التصارٌح  حصل )أو

الالزمة بشؤن تعلٌمات التخطٌط، و التنظٌم ، 
و تراخٌص البناء، و التراخٌص المتعلمة 

باألشؽال الدابمٌة، وأٌة تراخٌص أخرى تم 
تحدٌدها فً المواصفات وٌتعٌن على 

سٌاق حماٌة المماول صاحب العمل فً هذا ال
ضد أي ضرر نتٌجة أخفاق صاحب العمل 

 فً المٌام بذلن .
ٌتعٌن على المماول أن ٌموم  - ب

بإرسال االشعارات، وتسدٌد الرسوم 
والضرابب، والحصول على التصارٌح 

والموافمات التً تتطلبها الموانٌن فٌما ٌتعلك 
بتنفٌذ االشؽال وانجازها واصالح أٌة عٌوب 

ً على المماول أن ٌتحمل اٌة فٌها. كما ٌنبؽ
اضرار لد تصٌب صاحب العمل نتٌجة 

اخفاق المماول فً المٌام بذلن. اال اذا اعٌك 
المماول من تحمٌك ذلن  ولدم ادلة على سعٌه 

 للحصول على تلن التصارٌح .
 المسؤولٌات المشتركة والمفردة : – 1/14

اذا شكل المماول )بموجب الموانٌن الواجبة 

شروعاً مشتركاً أو أبتالفاً أو أي التطبٌك( م

تجمع من شخصٌن أو أكثر فً شكل ٌختلؾ 

 عن الشركة، فانه ٌجب مراعاة ما ٌؤتً :

ٌعتبر هإالء األشخاص مسإولٌن  . أ
بالتضامن وبشكل فردي أمام صاحب العمل 

 فً تنفٌذ العمد.
ٌبلػ هإالء األشخاص صاحب العمل  . ب
لابد المشروع المشترن ، بحٌث تكون  باسم

صالحٌات  المماول وإدارة  هإالء له 
األشخاص المكونٌن للمشروع المشترن أو 

 .االبتالؾ
أن ال ٌموم الممــاول بتؽٌٌر تكوٌن  . ت

أو كٌانه  االبتالؾالمشروع المشترن أو 
المانونً بدون الموافمة المسبمة من صاحب 

 العمل.
الكشف والتدلٌك من صاحب العمل  -1/15
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: 

لصاحب العمل ٌتعٌن على المماول السماح 

و/أو من ٌعٌنهم بالكشؾ على المولع 

وحساباته وسجالته المتعلمة بتنفٌذ ذلن العمد، 

التعالد التً  إجراءاتفً العمود الناجمة عن 

اعتمد فٌها أسلوب الدعوة المباشرة أو 

أسلوب العطاء الواحد، و ان ٌسمح بتدلٌك 

تلن الحسابات و السجالت من لبل المدلمٌن 

صاحب العمل إن تطلب األمر المعٌنٌن من 

 ذلن.

وٌجب على المماول بصورة عامة و للعمود 

( و التً 15/6الى الفمرة ) االنتباهكافة 

نصت فً حالة ممارسة المماول ألٌة أعالة 

ألحمٌة صاحب العمل بالكشؾ و التدلٌك 

( فً حالة 1/15المشار الٌها فً الفمرة )

ثبوت تورطه باي من حاالت الفساد و 

، وما ٌترتب علٌها من اجراءات الاالحتٌ

المماول ؼٌر مإهل  اعتبارأنهاء العمد و 

بموجب أمر سلطة االبتالؾ المإلتة 

او اي  2114( لسنة 87)المنحلة( رلم )

 لانون ٌحل محله.
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 المادة الثانٌة : صاحب العمل

 حك الدخول فً المولع : – 2/1

ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌعطً المماول 

دخول الى جمٌع أجزاء المولع وتمكٌنه حك ال

منه لتنفٌذ االعمال، فً الولت )أو األولات( 

المحددة فً بٌانات العمد، إال أن حك الدخول 

ٌخص بها المماول  والتمكٌن ٌمكن أن ال

 وحده.

إذا نص العمد على أن صاحب العمل 

مطلوب منه أن ٌعطً المماول حك الدخول 

شؤ أو او التمكن من أي اساسات أو من

تجهٌزات آلٌة أو طرٌك وصول، فانه ٌتعٌن 

على صاحب العمل المٌام بذلن فً المواعٌد 

وبالطرٌمة المحددة فً المواصفات، اال انه 

ٌجوز لصاحب العمل منع حك الدخول أو 

 التمكٌن حتى ٌتسلم ضمان حسن التنفٌذ.

اذا لم ٌتم تحدٌد موعد لتسلٌم المولع فً 

على صاحب العمل  بٌانات العمد، فانه ٌتعٌن

أن ٌعطً المماول حك الدخول الى المولع 

والتمكن منه ضمن االولات التً تمكن 

المماول من مباشرة تنفٌذ االشؽال والسٌر 

فٌها وفما لبرنامج العمل المشار الٌه فً 

 (.3/8الفمرة )

اذا تكبد المماول تؤخراً و/أو كلفة ما نتٌجة 

خول صاحب العمل فً تمكٌنه من الد إلخفاق

الى المولع أو التمكن منه خالل ذلن الولت، 

فعلى المماول أن ٌرسل اشعاراً الى المهندس 

لتمدٌر استحمالات المماول بشؤنها، مع مراعاة 

 ( للبت فً :1/20أحكام الفمرة )

أي تمدٌد لمدة االنجاز بسبب ذلن  - أ
التؤخٌر، اذا كان االنجاز لد تؤخر أو سوؾ 

 .(4/8فمرة ) ٌتؤخر، وذلن بموجب أحكام ال
أي كلفة مع هامش ربح،  - ب

 الى مبلػ العمد. ألضافتهما
وٌتعٌن على المهندس بعد 
تسلم هذا االشعار ان ٌموم 

التمدٌرات المترتبة  بؤعداد
على ذلن بموجب الفمرة 
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( سواًء باالتفاق علٌها 5/3)

 أو اجراء تمدٌراته بشؤنها.
و اذا تؤخر صاحب العمل )والى المدى الذي 

هذا التؤخر( ناتجا عن خطؤ أو ٌكون فٌه 

تؤخٌر من المماول، بما فً ذلن أي خطؤ أو 

تؤخر فً تمدٌم )وثابك المماول(، ففً هذه 

ٌستحك للمماول أي تمدٌد أو  الحالة ال

 تعوٌض عن أي كلفة أو ربح.

التصارٌح أو التراخٌص أو  – 2/2

 الموافمات :

ٌمدم صاحب العمل  المساعدة المعمولة 

 ٌؤتً : طلبه( للحصول على ما للمماول )عند

نسخ لوانٌن البلد المتعلمة بالعمد مما هو  -أ 
 ؼٌر متوفر بصورة عادٌة.

أو التراخٌص، أو  ،التصارٌح -ب 
 الموافمات المطلوبة بموجب لوانٌن البلد:

( 1/13فٌما ٌتعلك بمتطلبات الفمرة ) -1
 .)التمٌد بالموانٌن(

تورٌد مستلزمات التنفٌذ، بما فً ذلن  -2
 مركً.التخلٌص الك

لتصدٌر معدات المماول عند ازالتها من  -3
 المولع.
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2 

 أفراد صاحب العمل : – 2/3

ٌكون صاحب العمل مسإوالً عن أفراده 

ومستخدمً المماولٌن اآلخرٌن العاملٌن معه 

 فً المولع لضمان :

التعاون مع المماول فً جهوده حسب  - أ
 .(6/4أحكام الفمرة )

 إجراءاتااللتزام بتوفٌر  - ب
مة كما هً مطلوبة من المماول بموجب السال

(، 8/4البنود )أ،ب،ج( من الفمرة )

حماٌة البٌبة بموجب الفمرة  وبإجراءات
(18/4.) 

 :الترتٌبات المالٌة لصاحب العمل  – 2/4

على صاحب العمل تمدٌم االدلة الالزمة 

( ٌوما 28وبفترة تسبك تارٌخ المباشرة بـ)

الٌة الالزمة بانه لد لام بتؤمٌن الترتٌبات الم

للعمد والتً تمكنه من تسدٌد اي طلب 

)المادة  ألحكامللمماول بصورة عاجلة وفما 

الرابع عشر( )كلفة العمد والدفعات( وعلى 

صاحب العمل اشعار المماول بؤٌة تؽٌٌرات 

ٌجرٌها على تلن  الترتٌبات المالٌة بصورة 

 تفصٌلٌة.

 

 

 : مطالبات صاحب العمل – 2/5

لعمل ٌعتبر أن له حما فً اذا كان صاحب ا

تلمً دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه 

الشروط، أو لؽٌر ذلن من االسباب المتعلمة 

بالعمد، و/أو أي تمدٌد لفترة الصٌانة، فإنه 

ٌتعٌن علٌه، أو على المهندس، اشعار 

المماول بذلن وتزوٌده بالتفاصٌل. و على 

الرؼم من ذلن فانه ؼٌر مطلوب منه أن 

اشعارات تتعلك بالمبالػ المستحمة  ٌرسل أٌة

له بخصوص استهالن الماء والكهرباء 

(، أو ممابل 19/4والؽاز بموجب الفمرة )

المعدات والفمرات التً ٌمدمها صاحب العمل 

(، أو ممابل أٌة خدمات 20/4إعماال للفمرة )
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 أخرى ٌطلبها المماول.

ٌنبؽً ارسال االشعار فً ألرب ولت ممكن 

ٌوما عن  28 تزٌد عن عملٌا وبفترة ال

الموعد الذي كان صاحب العمل على دراٌة 

أو كان علٌه ان ٌكون على دراٌة بالوالعة أو 

الظروؾ التً أدت الى نشوء مثل هذه 

المطالبات، أما اإلشعار بتمدٌد )فترة 

 الصٌانة( فانه ٌجب اصداره لبل انمضابها.

ٌتعٌن أن تحدد هذه التفاصٌل )المادة والفمرة( 

لعمد أو األسس األخرى للمطالبة، وأن فً ا

تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل 

بتلن المبالػ و/أو فترات التمدٌد التً ٌعتبر 

أن له حما فٌها بموجب العمد. وٌتعٌن على 

المهندس فً مثل هذه الحالة أن ٌدرس تلن 

( لالتفاق 5/3الطلبات بموجب أحكام الفمرة )

 : أو اعداد التمدٌرات لما ٌؤتً

أٌة مبالػ )ان وجد( ٌكون صاحب العمل  -أ 
 مستحماً للحصول علٌها من المماول.

أي تمدٌد )ان وجد( لفترة  -ب 
 (.3/11الصٌانة، وفما الفمرة )

هذه المبالػ ٌمكن تضمٌنها كخصم فً مبلػ 

العمد وشهادات الدفع. ٌحك لصاحب العمل 

وضع حجز أو أجراء خصم فمط  من 

أو  لفة،الكمٌات المصادق علٌها فً الس

خالؾ ذلن أجراء المطالبة بموجب  هذه 

 الفمرة.
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 لمادة الثالثة : المهندسا

 واجبات وصالحٌة المهندس : –3/1

ٌعٌن صاحب العمل )المهندس( للمٌام بالواجبات 

 مستخدموالمحددة له فً العمد. وٌجب أن ٌكون 

المهندس من مهندسٌن ومهنٌٌن متمتعٌن بالكفاٌة 

 ألداء هذه الواجبات. الالبمة ومإهلٌن

 لٌس للمهندس صالحٌة فً تعدٌل أحكام العمد.

للمهندس ممارسة الصالحٌات المنوطة به تحدٌدا فً 

العمد، أو تلن المفهومة من العمد ضمنٌا بحكم 

الضرورة. واذا كان مطلوباً من المهندس أن ٌحصل 

على موافمة صاحب العمل لبل ممارسته لصالحٌة 

متطلبات ٌجب النص علٌها فً ما، فان مثل هذه ال

الشروط الخاصة. على صاحب العمل اعالم المماول 

فورا باٌة تؽٌرات اجراها على الصالحٌات الممنوحة 

 للمهندس.

وفً كل االحول ، فعندما ٌموم المهندس بممارسة 

صالحٌاته التً تتطلب الحصول على موافمة صاحب 

وافك العمل، فانه لؽاٌات هذا العمد تعتبر وكؤنها م

 علٌها من صاحب العمل.

باستثناء ما هو منصوص علٌه فً هذه الشروط فؤنه 

: 

عندما ٌموم المهندس بؤداء واجباته أو ممارسة  -أ 
صالحٌته، سواء نص علٌها صراحة فً العمد، أو 
كانت مفهومة ضمنٌا منه، فانه ٌموم بها بالنٌابة عن 

 صاحب العمل.
ن لٌس للمهندس صالحٌة أعفاء أي من الطرفٌ -ب 

من أي من الواجبات أو االلتزامات أو المسإولٌات 
 المحددة فً العمد.

أن أٌة مصادلة أو تدلٌك أو شهادة أو لبول أو  -ج 
فحص أو تفتٌش أو اصدار أٌة تعلٌمات أو اشعار، أو 

، أو طلب الفحص، أو أي تصرؾ مماثل من  التراح
المهندس )بما فً ذلن أؼفال عدم الموافمة( ال تعفى 

ن أٌة مسإولٌة ٌتحملها بموجب أحكام المماول م
العمد، بما فً ذلن مسإولٌته عن االخطاء أو 

أو التنالضات أو حاالت عدم التمٌد  اإلؼفاالت
 بالشروط.

أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب  -د 
( ٌوما 28المماول ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌا وخالل )

من تارٌخ تمدٌم الطلب، اال أذا نص على خالؾ ذلن 
 المدرجةرة واضحة فً العمد وتعتمد الضوابط بصو

 الحما :
على المهندس الحصول على موافمة صاحب العمل 

بصدد اي  بصورة خاصة لبل أتخاذ أي اجراءات 

 من الحاالت المإشرة بالفمرات األتٌة :

الموافمة على اضافة مدة و/او  زٌادة كلفة  - أ
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 (.4/12بموجب الفمرة )
( اال 13/1الفمرة )االٌعاز بإجراء تؽٌٌر بموجب  - ب

 فً الحاالت األتٌة :
 كما ٌحددها المهندس. الطوارئحاالت  -1

اذا كان التؽٌٌر سوؾ ٌإدي الى زٌادة كلفة العمد  -2
 مل عن ما محدد فً بٌانات العمد.تالممبولة بنسبة 

المصادفة على ممترح تؽٌٌر من المماول عمال  - ج
الؽٌار الممترح من  وألوامر( 13/3الفمرة ) بؤحكام

 (.13/2( او )13/1ماول بموجب الفمرتٌن )الم
تحدٌد المبالػ المستحمة للدفع بموجب أي من      -د

(. من 13/4العمالت المعتمدة عمال بؤحكام الفمرة )

دون أؼفال االلتزامات المحددة أنفا بصدد ضرورة 

لٌام المهندس أستحصال الموافمة المسبمة من صاحب 

أي المهندس بان كان فً ر واذاالعمل لتنفٌذ العمل 

هنالن حالة طاربة تتعلك بسالمة العاملٌن أو االشؽال 

أو الممتلكات المجاورة فٌحك للمهندس دون أعفاء 

المماول من أي من التزاماته وواجباته  بموجب 

العمد، االٌعاز الى المماول بتنفٌذ اي من االشؽال او 

االجراءات الضرورٌة  التً تضمن تفادي او تملٌص 

لناجم عن تلن الحالة الطاربة وعلى  المماول  الخطر ا

االستجابة  الفورٌة لتنفٌذ ذلن التوجٌه الصادر من 

المهندس على الرؼم من عدم أستحصال الموافمة 

المسبمة لصاحب العمل علٌه وعلى المهندس تحدٌد 

لٌمة المبلػ الواجب اضافته الى العمد عن تنفٌذ ذلن 

دة الثالثة عشرة العمل االضافً عمال بؤحكام الما

وإشعار كل من المماول وصاحب العمل  بذلن 

 تحرٌرٌا.

 



154 
 

 

  
 التفوٌض من المهندس : – 3/2

أن ٌسند الى أي  –من ولت آلخر  –للمهندس 

من مساعدٌه المٌام بؤي من الواجبات أو ٌفوضه 

بؤي من الصالحٌات المنوطة به، كما ٌجوز له 

وٌشمل أن ٌلؽً مثل هذا االسناد أو التفوٌض. 

هإالء المساعدون : المهندس الممٌم و/أو أي 

مفتشٌن مستملٌن ٌعٌنون للتفتٌش على بنود 

التجهٌزات اآللٌة أو الفمرات أو فحصها. ٌجب 

أن ٌكون التعٌٌن أو التفوٌض أو االلؽاء خطٌاً، 

وال ٌعتبر مثل هذا االجراء نافذا االبعد تسلم 

ٌحك  الطرفٌن اشعارات بذلن. اال أنه ال

التمدٌرات  بإعدادمهندس تفوٌض صالحٌته لل

(، اال اذا وافك الطرفان على 5/3إعماال للفمرة )

 مثل هذا التفوٌض.

ٌشترط فً هإالء المساعدٌن أن ٌكونوا من 

ذوي الكفاٌة الالبمة، ومإهلٌن ألداء واجباتهم 

والمٌام بالصالحٌة المنوطة بهم، وأن ٌكونوا 

حددة فً متمرسٌن باستعمال لؽة االتصال الم

 ( من العمد.4/1الفمرة )

ٌتعٌن على كل من مساعدي المهندس، الذٌن تم 

اسناد واجبات الٌهم أو تفوٌضهم بصالحٌة ما، 

أن ٌصدروا التعلٌمات الى المماول، وأن 

ٌتصرفوا ضمن حدود الصالحٌة المحددة لهم 

بالتفوٌض. وتعتبر أٌة مصادلة أو تدلٌك أو 

و تفتٌش أو اصدار أ اختبارشهادة أو موافمة أو 

، أو طلب أو التراحتعلٌمات، أو اشعار ، أو 

فحص، أو المٌام بؤي أجراء مماثل ٌموم به أي 

وكؤنها صادرة  –ضمن حدود تفوٌضه  –منهم 

 عن المهندس، وعلى الرؼم من ذلن :

فؤن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس فً  - أ
 رفض أي عمل أو تجهٌزات آلٌة أو مواد ال

ٌحول  دلة علٌها، وبالتالً فؤنه الٌعنى المصا
دون ممارسة المهندس لحمه فً رفض تلن 

 االعمال أو التجهٌزات اآللٌة أو المواد.
اذا أعترض المماول على أٌة تمدٌرات أو  - ب

تعلٌمات أصدرها مساعد المهندس، فؤنه ٌجوز 
للمماول أن ٌحٌل الموضوع على المهندس، الذي 

دها أو نمضها أو ٌنبؽً علٌه، دون توان، إما تؤٌٌ
 تعدٌل مضمونها.

 تعلٌمات المهندس : – 3/3

للمهندس أن ٌصدر الى المماول فً أي ولت، 

تعلٌمات ومخططات إضافٌة أو معدلة، اذا كانت 
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ضرورٌة والزمة لتنفٌذ االشؽال أو اصالح أٌة 

 عٌوب فٌها، عمال بؤحكام العمد.

ال ٌتلمى المماول التعلٌمات اال من المهندس، أو 

أي من مساعدٌه المفوضٌن رسمٌا بموجب  من

)المادة(. أما اذا كانت أي من هذه  هذهاحكام 

التعلٌمات تشكل تؽٌٌرا )أمراً تؽٌٌرٌاً( فانه ٌتم 

 تطبٌك احكام )المادة الثالثة عشرة( علٌها.

ٌتعٌن على المماول أن ٌتمٌد بالتعلٌمات التً 

تصدر الٌه من المهندس أو مساعده المفوض 

أمر ٌتعلك بالعمد. وكلما كان ذلن حول أي 

عملٌاً، فؤن التعلٌمات ٌجب اصدارها خطٌاً... 

 أما اذا لام المهندس أو مساعده المفوض :

 أمر شفوي. بإصدار -أ 
وتسلم تثبٌتاً خطٌاً من المماول )أو من ٌنوب  -ب 

عنه( بخصوص االمر الشفوي خالل ٌومً عمل 
 من تارٌخ صدورها.

رفض و/أو ولم ٌمم بالرد علٌه خطٌا بال -ج 
اصدار تعلٌمات بشؤنه خالل ٌومً عمل من 

 تارٌخ تسلمه اشعار المماول.
عندبذ ٌعتبر تثبٌت المماول لمثل هذا االمر 

الشفوي وكؤنه أمر خطً صادر عن المهندس أو 

 مساعده المفوض، حسب والع الحال.

 

 

3 

 استبدال المهندس : -3/4

إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، 

( 21تمل عن ) ٌتعٌن علٌه وخالل مدة الفإنه 

ٌوما من تارٌخ االستبدال أن ٌشعر المماول 

بذلن، وأن ٌحدد فً اشعاره اسم وعنوان 

وتفاصٌل خبرة المهندس البدٌل. اذا لم تتوفر 

للمماول  المناعة بالمهندس البدٌل المرشح فله 

حك االعتراض علٌه من خالل تمدٌم أشعار 

 باألسبابعززا الى صاحب العمل بذلن م

وعلى صاحب العمل أتخاذ  المرار المناسب 

 الذي ٌراه عند ذلن.
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 التمدٌرات : -3/5

حٌثما تمتضً هذه الشروط أن ٌموم المهندس 

االتفاق أو  ألؼراضبؤعمال هذه )الفمرة( 

اعداد التمدٌرات ألي أمــر، فإنه ٌتعٌن على 

المهــندس أن ٌتشاور مع كل من الطـــرفٌن 

عى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا فً مس

لـــــم ٌتم التوصل الى أتفاق، فإنه ٌتعٌن على 

المهندس أن ٌعد تمدٌراته بصورة منصفة 

بموجب أحكام العمد، آخذا فً االعتبار كل 

 الظروؾ ذات العاللة.

ثم ٌشعر المهندس كالً من الطرفٌن عن أي 

أتفاق أو تمدٌرات ٌتوصل الٌها، مع 

( ٌوما من 28المإٌدة خالل ) التفصٌالت

استالمه االعتراض او الطلب اال اذا نص 

على خالؾ ذلن وٌتعٌن على كل من 

الطرفٌن أن ٌلتزم باالتفاق أو التمدٌرات 

الواردة فً االشعار، اال اذا تمت )أو الى أن 

تتم( أعادة النظر فٌها، بموجب أحكام )المادة 

 م(.الخالفات والتحكٌ العشرٌن( )المطالبات،
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 المادة الرابعة : المماول

 االلتزامات العامة على المماول :  – 4/1

ٌتعٌن على المماول أن ٌصمم )الى المدى المنصوص علٌه فً 

العمد( وأن ٌنفذ االشؽال وٌنجزها بموجب أحكام العمد ووفما 

 لتعلٌمات المهندس، وأن ٌصلح أٌة عٌوب فٌها. 

هٌزات اآللٌة و)وثابك ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم التج

المماول( المحددة فً العمد، وجمٌع أفراد جهازه المنفذ، 

ومستلزمات التنفٌذ والفمرات االستهالكٌة وؼٌرها من 

االشٌاء والخدمات، سواء كانت ذات طبٌعة مإلتة أو دابمة، 

 وإنجازمما هو مطلوب منه ألداء مهام التصمٌم والتنفٌذ 

ا. ٌجب أن تكون مناشًء االشؽال واصالح أٌة عٌوب فٌه

جمٌع المعدات والفمرات والخدمات الداخلة فً صلب 

االشؽال او المطلوبة لها من الدول المإهلة المحددة من 

 صاحب العمل. 

ٌعتبر المماول مسإوال عن كفاٌة واستمرار وسالمة جمٌع 

عملٌات المولع وعن جمٌع اسالٌب االنشاء، وباستثناء ما هو 

 مد، فان المماول :منصوص علٌه فً الع

ٌعتبر مسإوالً عن جمٌع )وثابك المماول(، واالشؽال  -أ 
المإلتة وتصمٌم أي بند من التجهٌزات اآللٌة والفمرات كما 

 هو مطلوب لٌكون هذا البند موافما لمتطلبات العمد. 
فٌما عدا ذلن، ال ٌعتبر المماول مسإوال عن تصمٌم  -ب 

 ومواصفات األشؽال الدابمٌة. 
أن ٌمدم  –كلما طلب منه المهندس ذلن  –لمماول ٌتعٌن على ا

للمهندس تفاصٌل ترتٌبات وأسالٌب تنفٌذ االشؽال التً ٌمترح 

المماول أتباعها لتنفٌذ االشؽال. وال ٌجوز للمماول أن ٌحدث 

تؽٌٌرا جذرٌا فً هذه الترتٌبات أو االسالٌب بدون أعالم 

 . إجراءاتهالمهندس مسبما عن 

سإولٌة المماول عن المٌام بتصمٌم جزء اذا نص العمد على م

ما من األشؽال الدابمٌة، فعندها ومالم ٌنص على ؼٌر ذلن 

 فً الشروط الخاصة : 

ٌتعٌن على المماول ان ٌمدم الى المهندس )وثابك  -أ 
 لإلجراءاتالمماول( لهذا الجزء من االشؽال وفما 

 المنصوص علٌها فً العمد. 
طابمة مع المواصفات ٌشترط ان تكون )وثابك المماول مت -ب 

والمخططات، وأن تتم صٌاؼتها بلؽة االتصال المحددة فً 
( وأن تشتمل على المعلومات االضافٌة كما 4/1الفمرة )

الى المخططات بؽرض التنسٌك  إلضافتهاٌطلبها المهندس 
 .بٌن تصامٌم كل من الطرفٌن
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ٌعتبـر المماول مسإوالً عن هـــذا الجـــزء مــن االشؽال،  -ج 
محمماً ٌكون هذا الجزء بعد تنفٌذه وانجاز االشؽال وأن 

 من أجله كما هو مطلوب فً العمد.   أنشاللؽرض الذي 
لبل مباشرة  –ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم الى المهندس  -د 

مخططات المنشؤ )أو ذلن   –اجراء الفحوصات عند االنجاز 
الجزء منه( )كما تم تنفٌذه(، واذا تطلب ذلن دلٌل الصٌانة 

التشؽٌل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، حتى و
ٌتمكن صاحب العمل من صٌانته وتشؽٌله وفكه وتركٌبه 

ومعاٌرته واصالحه وال ٌعتبر هذا الجزء من االشؽال إنه لد تم 
( اال بعد تمدٌم هذه 1/10انجازه لؽرض تسلمه بموجب الفمرة )
 الوثابك ودلٌل التشؽٌل الى المهندس.
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 ضمان حسن االداء  : – 4/2

ٌتعٌن على المماول أن ٌستصدر )وعلى حسابه( 

، لألشؽالضمان حسن االداء لؽاٌة االنجاز الالبك 

وبالمبلػ والعملة المحددٌن فً بٌانات العمد، واذا 

لم ٌكن لد تم تحدٌد المبلػ فً  بٌانات العمد فعندها 

 ال تطبك أحكام هذه )الفمرة(.

ٌمدم ضمان حسن االداء الى ٌتعٌن على المماول أن 

( ٌوما من تارٌخ تسلمه 28صاحب العمل خالل )

( وأن ٌرسل نسخة منه الى اإلحالة)كتاب 

 المهندس.

ٌنبؽً أن ٌكون الضمان صادرا عن مصرؾ أو 

مإسسة مالٌة ٌوافك علٌها صاحب العمل، وأن ٌتم 

اعداده حسب النموذج المرفك بالشروط الخاصة، 

 علٌها صاحب العمل.أو بصٌؽة أخرى ٌوافك 

ٌتعٌن على المماول ان ٌتؤكد من أن ضمان حسن 

االداء ساري المفعول الى أن ٌنفذ المماول 

االشؽال وٌنجزها وٌصلح أٌة عٌوب فٌها. أما اذا 

شروط الضمان على تارٌخ النمضابه،  احتوت

وتبٌن أن المماول لن ٌكون مخوال بتسلم "شهادة 

رٌخ ٌسبك الموعد النهابً لألشؽال" بتا االستالم

( 28النهابً لصالحٌة ضمان حسن االداء بــ )

ٌوما، فانه ٌتعٌن علٌه أن ٌموم بتمدٌد سرٌان 

الضمان الى أن ٌتم انجاز االشؽال واصالح أٌة 

 عٌوب فٌها.

ٌتعٌن على صاحب العمل أن ال ٌمدم مطالبة 

بخصوص ضمان حسن االداء اال فٌما ٌخص 

 لعمد.المبالػ التً ٌستحمها بموجب ا

ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌعوض المماول وٌمٌه 

من جمٌع األضرار والخسابر والنفمات )بما فً  

ذلن أتعاب ونفمات التماضً( مما لد ٌنتج عن 

مطالبة صاحب العمل بخصوص الضمان، وذلن 

الى المدى الذي ٌعتبر فٌه صاحب العمل أنه ؼٌر 

 محك فً مطالبته.

ٌد ضمان حسن ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌع

( ٌوما من تارٌخ 28االداء الى المماول خالل )
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 النهابً لألشؽال. االستالمتسلمه لشهادة 

أضافة الى الشروط الواردة فً هذه الفمرة فكلما 

لرر المهندس الحاجة الى زٌادة أو انماص مبلػ 

المماولة نتٌجة التؽٌٌرات فً االسعار، أو 

بنسبة تزٌد التشرٌعات، أو نتٌجة اوامر التؽٌٌر 

% آلي مبلػ من العمد محدد بعملة معٌنة 25عن 

فعلى المماول بناء على طلب المهندس أتخاذ 

االجراءات الفورٌة لزٌادة او أنماص مبلػ ضمان 

حسن االداء وحسب متطلبات الحالة بتلن العملة 

 وبنسبة متساوٌة.
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 ممثل المماول :  – 4/3

مماول" وأن ٌعطٌه على المماول أن ٌعٌن "ممثل ال

كامل الصالحٌة الضرورٌة للنٌابة عنه بموجب 

 ممتضٌات العمد. 

وما لم ٌكن لد تمت تسمٌة ممثل المماول فً العمد ، 

 –لبل تارٌخ المباشرة  –فانه ٌتعٌن على المماول 

أن ٌمدم الى المهندس، اسم ومإهالت الشخص الذي 

ٌمترحه كممثل له للحصول على موافمته. واذا لم 

تتم الموافمة علٌه أو تم حجبها الحما من المهندس 

)ممثلً المماول(، أو اذا اخفك  6/9استنادا للفمرة 

الممثل فً ممارسة عمله كممثل للمماول، فإنه ٌتعٌن 

على المماول أن ٌتمدم بنفس الطرٌمة باسم 

 ومإهالت شخص آخر ٌكون مناسباً لهذا التعٌٌن. 

ممثله أو أن  ال ٌحك للمماول أن ٌلؽً استخدام

ٌستبدله، بدون الحصول على موافمة المهندس 

 المسبمة على ذلن. 

ٌجب أن ٌكون ممثل المماول متفرؼا بصورة كاملة 

الدارة تنفٌذ اشؽال المماول، واذا ما تطلبت 

الظروؾ تؽٌب هذا الممثل مإلتا عن المولع أثناء 

تنفٌذ األشؽال، فانه ٌتعٌن على المماول أن ٌسمً 

اسبا بموافمة المهندس المسبمة، وان ٌتم بدٌال من

 اشعار المهندس بذلن. 

ٌتعٌن على ممثل المماول أن ٌتسلم التعلٌمات نٌابة 

( و ٌجوز لممثل 3/3عن المماول، إعماال للفمرة )

المماول أن ٌفوض بعض سلطاته أو مهامه أو 

صالحٌته الى أي شخص مإهل، وأن ٌلؽً هذا 

ن مثل هذا التفوٌض فً أي ولت الحك. ولك

التفوٌض أو االلؽاء ال ٌعتبر نافذا اال اذا وافك 

المهندس علٌه، بعد أن ٌتسلم اشعارا مسبما مولعا 

من ممثل المماول ٌتضمن اسم هذا الشخص 

المفوض ومإهالته والسلطة أو المهام أو الصالحٌة 

 التً فوض بها أو التً تم إلؽاإها. 

ٌجب أن ٌكون ممثل المماول وجمٌع هإالء 

االشخاص ضلٌعٌن باستعمال لؽة االتصال المحددة 
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(، وبخالفه ٌتعٌن على المماول 4/1بموجب الفمرة )

تؤمٌن مترجمٌن من ذوي الخبرة بصورة مستمرة 

ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من 

 المهندس.
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المماولون الثانوٌون )أو المماولون من الباطن (  - 4/4  4

 : 

عهد بكامل االشؽال الى مماولٌن ٌجوز للمماول أن ٌ ال

ثانوٌٌن ولكن ٌجوز له أن ٌعهد الٌهم بجزء من االشؽال بعد 

 الحصول على الموافمة الخطٌة من المهندس. 

وٌعتبر المماول مسإوال عن افعال واخطاء أي مماول 

ثانوي أو وكٌله أو مستخدمٌه، كما لو كانت تلن االفعال أو 

، وما لم ٌنص على ؼٌر االخطاء صادرة عن المماول نفسه

 ذلن فً الشروط الخاصة، فانه : 

ال ٌطلب من المماول الحصول على الموافمة بشؤن  -أ 
موردي الفمرات، أو بشؤن أٌة مماولة ثانوٌة تم ذكر اسم 

 المماول الثانوي بخصوصها نصا فً العمد. 
ٌتعٌن على المماول الحصول على موافمة المهندس  -ب 

 نوٌٌن اآلخرٌن. المسبمة على المماولٌن الثا
ٌتعٌن على المماول أن ٌرسل للمهندس اشعارا فً  -ج 

( ٌوما من التارٌخ المستهدؾ لمباشرة 28تمل عن ) مدة ال
عمل أي مماول ثانوي، وعن المباشرة الفعلٌة لمثل هذا 

 العمل فً المولع.
ٌشترط فً اتفالٌة كل مماولة ثانوٌة أن تحتوي  -د 

تنازل عن هذه على نصوص تخول صاحب العمل أن ٌتم ال
( )عندما ٌلزم 5/4المماولة الثانوٌة الٌه، بموجب الفمرة )

تطبٌمها(، أو فً حالة انهاء العمد من صاحب العمل 
 (. 2/15بموجب احكام الفمرة )

ٌتعهد المماول بالتزام مماولٌه الثانوٌٌن بالشروط ذاتها 

 المتعلمة بالمحافظة على السرٌة. 1/12الملزمة الٌه بالفمرة 

عٌن على المماول االجنبً أعطاء الفرصة العادلة ٌت

للمماولٌن المحلٌٌن للعمل بصفة مماولٌن ثانوٌٌن فً تنفٌذ 

 االشؽال التً بعهدته.

 

 

 التنازل عن المماولة الثانوٌة :   - 4/5

فً حالة استمرار التزامات المماول الثانوي الى ما بعد 

هذا التارٌخ( انمضاء "فترة الصٌانة"، ولٌام المهندس )لبل 

بالطلب الى المماول، ان ٌموم بالتنازل عن هذه المماولة 

الثانوٌة الى صاحب العمل، فانه ٌتعٌن على المماول أن 

 ٌموم بذلن. 

وفً مثل هذه الحالة ال ٌعتبر المماول مسإوال امام 
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صاحب العمل عن أي عمل ٌإدٌه المماول الثانوي بعد أن 

لم ٌنص على ؼٌر ذلن فً تصبح عملٌة التنازل نافذة، ما 

 كتاب التنازل.
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 التعاون : – 4/6

ٌتعٌن على المماول، كما هو منصوص علٌه فً العمد، أو 

استجابة لتعلٌمات المهندس، أن ٌمدم التسهٌالت المناسبة 

 لتنفٌذ أٌة اعمال من :

 افراد صاحب العمل. -أ 
 أي مماولٌن آخرٌن ٌستخدمهم صاحب العمل. -ب 
 سلطات عامة مشكلة لانونٌا.العاملٌن لدى أٌة  -ج 
ممن ٌتم استخدامهم لتنفٌذ أعمال فً المولع أو  -د 

 بجواره، من ؼٌر االعمال المشمولة فً العمد.
إن مثل هذه التعلٌمات سوؾ تعتبر تؽٌٌرات الى المـدى 

اعمالـه و/او تحمل  لتؤخٌرالذي ٌتعرض فٌه المماول 

لبها تكالٌؾ ؼٌر منظورة. ان مثل هذه الخدمات التً ٌتط

هإالء المستخدمون أو المماولون اآلخرون ٌمكن أن تشمل 

استعمال معدات المماول واالشؽال المإلتة وترتٌبات 

 الدخول الى المولع والتً تعتبر من مسإولٌة المماول.

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العمد أن ٌعطً 

المماول حٌازة أي اساس أو منشؤ أو تجهٌزات آلٌة أو حك 

خول بموجب "وثابك المماول" فإنه ٌتعٌن على المماول أن د

ٌمدم الى المهندس مثل هذه الوثابك فً الولت وبالطرٌمة 

 المحددٌن فً المواصفات.

 

 تثبٌت االبعاد : -4/7

ٌتعٌن على المماول أن ٌموم بتثبٌت االشؽال بالنسبة للنماط 

 األصلٌة واالستمامات والمناسٌب المرجعٌة الموصوفة فً

العمد، أو تلن التً ٌزوده المهندس بها. كما ٌعتبر المماول 

مسإوال عن دلة التثبٌت لجمٌع اجزاء االشؽال، وعلٌه أن 

أي خطؤ فً أماكن أو مناسٌب أو مماٌٌس أو  بإصالحٌموم 

 استمامات االشؽال.

صاحب العمل مسإوال عن أٌة اخطاء فً تحدٌد تلن  ٌعتبر

ا فً العمد، أو تلن التً النماط المرجعٌة المنصوص علٌه

زود المماول بها، اال أنه ٌتعٌن على المماول ان ٌبذل 

 لصارى جهده فً التحري عن دلتها لبل استخدامها.

اذا تكبد المماول تؤخرا فً تنفٌذ االشؽال و/أو فً كلفتها 

بسبب تنفٌذ اشؽال اعتماداً على معلومات مؽلوطة فً 

ماول خبٌر أن ٌكتشؾ النماط المرجعٌة، ولم ٌكن بممدور م

مثل تلن االخطاء بصورة معمولة وأن ٌتالفى التؤخٌر و/أو 
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زٌادة الكلفة المترتبة علٌها، فانه ٌتعٌن على المماول ان 

ٌرسل اشعارا الى المهندس لتمدٌر استحمالاته بشؤنها، مع 

 ( لما ٌؤتً :1/20مراعاة احكام الفمرة )

، اذا كان أي تمدٌد لمدة االكمال بسبب ذلن التؤخٌر -أ 
وجب الفمرة ــــاالكمال لد تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر، وذلن بم

(8/4.) 

الى مبلػ  ألضافتهماأي كلفة مع هامش ربح،  -ب 
 العمد.

 

لدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، فانه ٌتعٌن علٌه 

(، ان ٌموم باالتفاق علٌها أو اعداد 3/5إعماال للفمرة )

 التمدٌرات الالزمة لما ٌؤتً :

ذا كان اكتشاؾ الخطؤ متعذرا بصورة فٌما ا .1
 معمولة، والى أي مدى.

االمرٌن المذكورٌن فً الفمرتٌن )أ، ب( أعاله،  .2
 ولكن ضمن هذا المدى.
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 اجراءات السالمة :  – 4/8

 ٌتعٌن على المماول : 

 أن ٌتمٌد بجمٌع تعلٌمات السالمة المطلوب تطبٌمها.  -أ 
لهم  العناٌة بسالمة جمٌع االشخاص الذٌن ٌحك -ب 

 التواجد فً المولع. 
أن ٌبذل جهوداً معمولة للمحافظة على المولع  -ج 

واالشؽال خــــالٌة من العوابك ؼٌر الضــــرورٌة، بمصد 
 تجنب تعرض هإالء االشخاص للخطر. 

توفٌر االسٌجة واالنارة والحراسة ومرالبة االشؽال  -د 
 .  الى أن ٌتم أنجازها وتسلٌمها بموجب احكام "المادة العاشرة"

توفٌر أٌة اشؽال مإلتة )بما فٌها الطرلات والممرات  -ه 
والحراسات واالسٌجة( ممـا لد ٌلزم، بسبب تنفٌذ االشؽال، 

 لألرضالستعمال وحماٌة الجمهور والمالّن والمستعملٌن 
 المجاورة للمولع.

 ضمان النوعٌة :  – 4/9

 ألثباتٌتعٌن على المماول أن ٌضع نظاما لضمان الجودة 

متطلبات العمد، على أن ٌكون هذا النظام متوافما مع التمٌد ب

تفاصٌل العمد، كما ٌحك للمهندس تدلٌك أي من مظاهر هذا 

 النظام. 

ٌجب تمدٌم تفاصٌل جمٌع االجراءات ووثابك المطابمة الى 

لبل مباشرة أي من مراحل التصمٌم  –ألعالمه  –المهندس 

الى المهندس،  والتنفٌذ، وعند اصدار أٌة وثٌمة ذات طابع فنً

فانه ٌجب أن ٌظهر على هذه الوثٌمة ما ٌثبت المصادلة 

 المسبمة من المماول نفسه علٌها. 

أن التمٌد بنظام ضمان الجودة ال ٌعفً المماول من أي من 

 واجباته أو التزاماته أو مسإولٌاته الواردة فً العمد. 

 بٌانات المولع :  –4/11

د وضع تحت تصرؾ ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌكون ل

المماول الطالعه، لبل موعد "التارٌخ االساس" ما ٌتوفر لدٌه 

من البٌانات الخاصة بالظروؾ تحت السطحٌة والهٌدرولوجٌة 

 فً المولع، بما فً ذلن الظواهر البٌبٌة.

كما ٌتعٌن علٌه كذلن أن ٌضع تحت تصرؾ المماول أٌة 

إال أن معلومات ٌحصل علٌها بعد موعد التارٌخ األساس، 

 المماول ٌعتبر مسإوال عن تفسٌره لجمٌع تلن المعلومات. 

كما أنه والى المدى الممكن عملٌاً )مع األخذ فً الحسبان 

عاملً الولت والكلفة(، ٌعتبر المماول انه لد حصل على 

بالمخاطر واالحتماالت  المعلومات الضرورٌة المتعلمة

عرضه أو الطاربة وؼٌرها من الظروؾ التً لد تإثر على 
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على األشؽال. والى المدى ذاته ، ٌعتبر المماول انه لد عاٌن 

وتفحص المولع وما ٌجاوره، وانه اطلع على جمٌع 

المعلومات التً سبك ذكرها، وانه لد التنع شخصٌا لبل تمدٌم 

عرض المنالصة بكل األمور ذات العاللة، وبضمنها ولٌس 

 على سبٌل الحصر ما ٌؤتً :

ع، بما فً ذلن أحوال الطبمات شكل وطبٌعة المول -أ 
 تحت السطحٌة. 

 األحوال الهٌدرولوجٌة والمناخٌة.  -ب 
ممدار وطبٌعة العمل ومستلزمات التنفٌذ الالزمة  -ج 

 لتنفٌذ األشؽال وانجازها وإصالح أٌة عٌوب فٌها.
 لوانٌن الدولة، واجراءاتها وممارسة العمل فٌها.  -د 

ى المولع، متطلبات المماول فٌما ٌتعلك بالدخول إل  -هـ 

والسكن، والمرافك، والمستخدمٌن، والطالة، والنمل، والماء، 

      وؼٌرها من الخدمات. 
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 كفاٌة " مبلغ العمد الذي وافك علٌه ": - 4/11 

 ٌفترض فً المماول انه :

لد ألتنع بدلة وكفاٌة "مبلػ العمد الذي وافك  -أ 
 علٌه". 

أنه لد وضع عرضه ذلن بناء على المعلومات  -ب 
ٌر والبٌانات الضرورٌة والكشوؾ والفحوص والتفس

ولناعاته بكل االمور التً تمت االشارة الٌها فً الفمرة 
(4/10 .) 

وباستثناء ما لد ٌرد خـــالفا لذلن فً العمد، فان "مبلػ 

العمد الذي وافك علٌه" ٌجب أن ٌؽطً جمٌع التزامـات 

طٌة المماول المطلوبة فً العمد )بمــا فٌها المبالػ االحتٌا

إن وجدت( وكل االشٌاء الضرورٌة لتنفٌذ االشؽال   –

 وانجازها بشكل البك واصالح أٌة عٌوب فٌها. 

 

الظروف المادٌة غٌر المنظورة )العوائك   - 4/12

 الخارجة عن ارادة المماول ( :

ٌمصد بمصطلح "الظروؾ المادٌة" بموجب هذه 

الفمرة : الظروؾ المادٌة الطبٌعٌة والعوابك 

الطبٌعٌة والملوثات اعٌة وؼٌرها من العوابك االصطن

ها المماول فً المولع عند تنفٌذ االشؽال، التً لد ٌواج

بما فٌها االوضاع تحت السطحٌة والهٌدرولوجٌة، 

 تشمل االحوال المناخٌة.  ولكنها ال

اذا واجه المماول ظروفاً مادٌة معاكسة والتً ٌعتبر 

ٌه ان ٌشعر انها كانت ؼٌر منظورة، فانه ٌتعٌن عل

الى  وباإلشارةٌوماً   28المهندس بها فً مدة ال تتجاوز 

على أن ٌتضمن االشعار وصفا لها (، و1/20الفمرة )

وبٌان االسباب التً حدت به العتبارها كذلن، حتى 

ٌتمكن المهندس من معاٌنتها والتحمك من االسباب التً 

 ٌعزوها المماول الى كونها ؼٌر منظورة. 

ى المماول مواصلة تنفٌذ االشؽال، متخذا كما ٌتعٌن عل

االحتٌاطات المعمولة والمناسبة تجاه هذه "الظروؾ 

المادٌة"، وأن ٌتمٌد بؤٌة تعلٌمات لد ٌصدرها المهندس 

بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعلٌمات تؽٌٌرا 

)أمراً تؽٌٌرٌاً(، فانه ٌتم حٌنبذ تطبٌك احكام المادة 
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 ا. )الثالثة عشرة( بشؤنه

أما اذا واجه المماول مثل هذه الظروؾ المادٌة ؼٌر 

المنظورة، والى المدى الذي ٌمكن اعتبارها كذلن، 

اشعار بشؤنها الى المهندس، وتكبد تؤخرا  بإرسالولام 

فً مدة االنجاز و/أو كلفة ما بسببها، فانه ٌكون مستحما 

(، 1/20لها بموجب اشعاره مع مراعاة احكام الفمرة )

 تً : لما ٌؤ

تمدٌد مدة االنجاز بسبب ذلن التؤخر، اذا كان  -أ 
االنجاز لد تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب أحكام 

 (.4/8الفمرة )
 الى مبلػ العمد.  إلضافتهاأي كلفة كهذه،  -ب 

ٌموم المهندس حال استالمه االشعار المشار الٌه سابما 

بالمعاٌنة و/أو التحري عن ذلن "الظروؾ المادٌة"، 

( باالتفاق علٌها أو 5/3موم عمال بالفمرة )ومن ثم ٌ

 اعداد التمدٌرات كما ٌؤتً :

فٌما اذا كانت تلن "الظروؾ المادٌة" ؼٌر  .1
 منظورة، والى أي مدى ٌمكن اعتبارها كذلن. 

تمدٌر االمرٌن الموصوفٌن فً البندٌن )أ، ب(   .2
أعاله، وذلن بالنظر الى ذلن المدى ومع ذلن، فانه 

التفاق على التعوٌض المالً أو ٌمكن للمهندس لبل ا
( أعاله، أن 2تمدٌره كما هو منوه عنه فً الفمرة )

ٌتحرى فٌما اذا كانت الظروؾ المـــادٌة االخرى فً 
اجــزاء االشؽال المماثلة )ان وجدت( افضل مما كان 
منظورا )بصورة معمولة( عند تمدٌم المماول لعرض 

ظروؾ المنالصة، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه ال
( ان 5/3المواتٌة، ٌجوز للمهندس باتباع اسلوب الفمرة )

ٌمدر أو ٌصل باالتفاق الى تخفٌض الكلفة بسبب تلن 
االوضاع المواتٌة، والتً ٌمكن اعتبارها خصماً من 

 مبلػ العمد وشهادات الدفع. 
على المهندس أن ٌطلع على أي اثبات ٌمدمه المماول 

ٌتولعها المماول عن تلن الظروؾ المادٌة، كما كان 

عند تمدٌم عطابه، اال ان المهندس ؼٌر ملزم باعتماد ما 

 . تؤوٌلٌحتوٌه مثل هذا االثبات من 
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 حك المرور والتسهٌالت :  - 4/13

نص على خالؾ ذلن فً العمد، ٌتعٌن على صاحب العمل ما لم ٌ

تؤمٌن )وبدون اٌة كلفة على المماول( طرٌك الوصول وحٌازة 

بضمنها الحك الخاص او المإلت للمرور والتً تعتبر المولع 

. وٌتعٌن على المماول ان ٌإمن على لألشؽالضرورٌة 

خارج المولع مما لد  إضافٌةأٌة تسهٌالت  ونفمتهمسإولٌته 

 ٌحتاجه لتنفٌذ االشؽال.

 

 تجنب التدخل : - 4/14

ٌتدخل بؽٌر ضرورة، أو على نحو ؼٌر  ٌجب على المماول أن ال

 ما ٌؤتً :البك، فٌ

 راحة الجمهور. -أ 
الوصول الى واستعمال واشؽال جمٌع الطرق  -ب 

والممرات، سواء كانت عامة أو خاصة بملكٌة صاحب العمل أو 
 األخرٌن.

كما ٌتعٌن على المماول تعوٌض صاحب العمل وحماٌته من 

االضرار والخسابر والنفمات )بما فٌها أتعاب ونفمات التماضً( 

ل أو عرللة ؼٌر ضرورٌة أو ؼٌر عن كل ما ٌنتج عن أي تدخ

 البمة.

 الطرق الموصلة : –4/15

ٌعتبر المماول انه لد تحرى عن توفر ومالءمة الطرق الموصلة 

. بؤوضاعهاالى المولع فً التارٌخ االساس، وانه لد التنع 

وٌتوجب على المماول ان ٌبذل الجهود المعمولة لتجنب االضرار 

ضرار نتٌجة لحركة مرور بالطرق أو الجسور وحماٌتها من اال

المماول أو مستخدمٌه، وٌشمل ذلن استخدام العربات والطرق 

 المناسبة. 

 وباستثناء ما هو منصوص علٌه خالفا لذلن فً هذه الشروط :

ٌكون المماول مسإوال )فٌما بٌن الطرفٌن( عن أٌة صٌانة لد  -أ 
 تكون الزمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها.

ٌوفر االشارات واالرشادات على المماول ان  -ب 
التوجٌهٌة الضرورٌة على امتداد هذه الطرق. وان ٌحصل على 

التصارٌح المطلوبة من السلطات ذات العاللة بخصوص 
 استعماله للطرق واالشارات واالرشادات.

ال ٌعتبر صاحب العمل مسإوال عن أٌة مطالبات لد  -ج 
 طرٌك موصل.  أليتنجم عن االستعمال او خالؾ ذلن 

 ٌضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو مالءمتها. ال -د 
ٌتحمل المماول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو مالءمة   -هـ 
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 هذه الطرق الموصلة الستعماله.

 نمل مستلزمات التنفٌذ : –4/16

 ما لم ٌنص فً الشروط الخاصة خالفا لذلن، فانه : 

( 21د على )ٌتعٌن على المماول ان ٌشعر المهندس بمدة ال تزٌ -أ 
ٌوما من تارٌخ وصول اٌة تجهٌزات آلٌة أو لطعة ربٌسٌة من 

   مستلزمات التنفٌذ االخرى الى المولع.
ٌكون المماول مسإوال عن التؽلٌؾ والتحمٌل والنمل  -ب 

واالستالم والتنزٌل والتخزٌن وحماٌة كل مستلزمات التنفٌذ 
 .لألشؽالوؼٌرها من االشٌاء الالزمة 

ل ان ٌعوض صاحب العمل وٌحمٌه ٌتعٌن على المماو -ج 
من اٌة اضرار أو خسابر او نفمات )بما فٌها أتعاب  ونفمات 

التماضً( مما لد ٌنجم عن اي ضرر ٌحصل نتٌجة لنمل 
مستلزمات التنفٌذ، وان ٌموم بالتفاوض ودفع  المطالبات التً لد 

 تنتج عن عملٌات النمل. 

 

 

 معدات المماول -4/17

عن جمٌع معداته. وتعتبر معدات  ٌكون المماول مسإوال

المماول بعد احضارها الى المولع انها مخصصة حصرا 

لتنفٌذ االشؽال. وال ٌحك للمماول ان ٌخرج من المولع أٌة 

لطع ربٌسة من هذه المعدات  بدون موافمة المهندس، اال 

بخصوص عربات نمل  مطلوبةلٌست  الموافمةان مثل هذه 

 ً المماول.  مستلزمات التنفٌذ او مستخدم

 حماٌة البٌئة: –4/18

 المعمولةجمٌع الخطوات  اتخاذٌتعٌن على المماول 

لحماٌة البٌبة )داخل المولع وخارجه(، وان ٌحد من 

وللممتلكات نتٌجة  لألفرادإحداث االزعاج او الضرر 

التلوث أو الضجٌج أو ؼٌره مما لد ٌنتج عن عملٌات 

 التنفٌذ.

كد من أن نسبة االنبعاثات، كما ٌتعٌن على المماول التؤ

وممدار الصرؾ السطحً والتدفك الناتج عن نشاطاته، ال 

 المحددةٌتجاوز المٌم المحددة فً المواصفات، وال المٌم 

 فً الموانٌن الواجبة التطبٌك. 

 

 الكهرباء والماء والغاز :–4/19

والماء  الطالةٌكون المماول مسإوال عن توفٌر 
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ٌحتاجها، باستثناء ما هو  والخدمات االخرى التً لد

تنفٌذ االنشاءات، والى  ألؼراضمنصوص علٌه الحما، 

 الفحص. ألؼراضالمدى المطلوب فً المواصفات 

للمماول الحك فً استعمال الكهرباء والماء والؽاز 

والخدمات األخرى المتوفرة فً المولع  لؽرض تنفٌذ 

االشؽال، حسب التفاصٌل وممابل األسعار المبٌنة فً 

لمواصفات، وعلى المماول أن ٌوفر على مسإولٌته ونفمته ا

ولمٌاس الكمٌات  االستعماالتاٌة أدوات تلزم لمثل هذه 

 التً ٌستهلكها.

وأثمانها  المستهلكةعلى ممادٌر الكمٌات  االتفاقٌتم 

)بموجب األسعار المحددة( ممابل هذه الخدمات، أو ٌتم 

لبات صاحب ( الحتساب مطا5/2تمدٌرها إعماال للفمرة )

التمدٌرات، وعلى المماول  ألجراء( 5/3العمل، والفمرة )

 دفع هذه المبالػ الى صاحب العمل.
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 المعدات والفمرات التً ٌمدمها صاحب العمل :  - 4/21 

ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌسمح للمماول باستعمال "معدات 

فً تنفٌذ األشؽال وفما  –إن وجدت  –صاحب العمل" 

والترتٌبات وممابل األسعار المحددة فً المواصفات،  للتفاصٌل

 ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً المواصفات :

 ٌكون صاحب العمل مسإوال عن معداته و بؤستثناء ذلن؛ -أ 
ٌعتبر المماول مسإوال عن أٌة لطعة من "معدات صاحب  -ب 

العمل" أثناء لٌام مستخدمً المماول بتشؽٌلها أو لٌادتها أو 
 كم بها.حٌازتها أو التح

و ٌتم تحدٌد الكمٌات وبدالت االستعمال "وفك األسعار 

المحددة" ممابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفاق أو 

( وٌتعٌن 5/3،  5/2بالتمدٌر من المهندس وفما ألحكام الفمرتٌن )

 على المماول دفع هذه المبالػ الى صاحب العمل.

 –ممابل  دون –ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌزود المماول 

بالفمرات التً ٌلتزم بتمدٌمها مجاناً )إن وجدت( وفما للتفاصٌل 

المحددة فً متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن 

ٌزود على مسإولٌته ونفمته، تلن الفمرات فً الولت والمكان 

المحددٌن فً العمد، إذ ٌموم المماول بمعاٌنتها ظاهرٌا، وإعالم 

أو عٌب أو لصور فٌها. وما لم  المهندس فورا عن أي نمص

ٌكن لد تم االتفاق بٌن الطرفٌن على ؼٌر ذلن ، فعلى صاحب 

 العمل أن ٌصحح فورا أي نمص أو عٌب أو لصور فٌها.

بعد هذه المعاٌنة الظاهرٌة، تصبح هذه الفمرات المجانٌة فً 

عهدة المماول وتحت عناٌته ومرالبته، اال أن التزام المماول 

ٌعفى صاحب العمل من المسإولٌة عن  اٌتها البمعاٌنتها وحم

كشفه من  باإلمكانأي نمص أو لصور أو عٌب ما لم ٌكن 

 خالل المعاٌنة الظاهرٌة.

 

 
 

 

 تمارٌر تمدم العمل :  - 4/21

ما لم ٌنص على ؼٌر ذلن فً الشروط الخاصة، فانه ٌتعٌن 

على المماول أن ٌعد تمارٌر تمدم العمل الشهرٌة وٌسلمها الى 

( نسخ، على أن ٌؽطً التمرٌر االول منها الفترة (6المهندس بـ 

لؽاٌة نهاٌة الشهر الذي ٌلً تارٌخ المباشرة، ومن ثم ٌتم 

( أٌام من آخر ٌوم من الفترة 7اصدار التمارٌر شهرٌا، خالل )

 التً ٌختص بها. 

ٌستمر تمدٌم التمارٌر حتى ٌنجز المماول كل األشؽال المتبمٌة 

تارٌخ االنجاز المحدد فً شهادة األستالم  والنوالص حتى 
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 األولً لألشؽال. 

 ٌجب أن ٌشتمل كل تمرٌر على ما ٌؤتً : 

الرسوم البٌانٌة وتفاصٌل تمدم العمل بما فً ذلن كل  -أ 
مرحلة من مراحل التصمٌم )إن وجدت(، وثابك المماول، 

وطلبات الشراء، والتصنٌع، والتسلٌم الى المـــولع، واالنشاء، 
كٌب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التً لام والتر

بها المماول الثانوي المسمى )كما تم تعرٌفه وفك المادة 
 المماولٌن الثانوٌٌن الذي تم تسمٌتهم(.  -الخامسة 

الصور الفوتوؼرافٌة التً تبٌن اوضاع التصنٌع وتمدم العمل  -ب 
 فً المولع. 

ات اآللٌة فٌما ٌخص تصنٌع البنود الربٌسة من التجهٌز -ج 
والفمرات : بٌان اسماء المصنعٌن واماكن التصنٌع   ونسبة 

 التمدم وتوارٌخ االنجاز المتولعة والفعلٌة :
 لمباشرة التصنٌع.  .1
 لعملٌات التفتٌش من لبل المماول. .2
 للفحوصات.  .3
 للشحن والوصول الى المولع.  .4
بٌانات جهاز المماول المنفذ ومعداته االنشابٌة كما هً  -د 

 (.10/6الفمرة ) موصوفة فً

نسخا من وثابك ضمان الجودة، ونتابج الفحوصات  -هـ 

  .وشهادات الفمرات

المتعلمة بمطالبات صاحب العمل  باإلشعاراتلابمة  - و
 (.1/20( وبمطالبات المماول وفما للفمرة ) 5/2وفما للفمرة )

احصاءات السالمة العامة، شاملة التفاصٌل المتعلمة بؤٌة  - ز
اطات مرتبطة بالنواحً  البٌبٌة حوادث خطرة وأٌة نش

  والعاللات العامة.
الممارنة بٌن التمدم الفعلً لتنفٌذ االشؽــال والتمدم  - ح

المخطط له، مع بٌان تفاصٌل الولابع أو الظروؾ التً لد  
تعٌك االكمال وفما للعمد، وبٌان االجراءات الجاري اتخاذها )أو 

 التً ستتخذ( لتالفً التؤخٌر. 
 فً الموالع : األمن  - 4/22

 ما لم ٌنص خالفا لذلن فً الشروط الخاصة : 

 لألشخاصٌكون المماول مسإوال عن عدم السماح  -أ 
 ؼٌر المخولٌن بدخول المولع.  

ٌكون األشخاص المصرح لهم بالتواجد فً المولع  -ب 
محصورٌن بمستخدمً المماول وافراد صاحب العمل وأي 

ب العمل أو اشخاص آخرٌن ٌتم إشعار المماول بهم من صاح
المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولٌن من جانب مماولً 

 صاحب العمل اآلخرٌن فً المولع.  
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 عملٌات المماول فً المولع : –4/23 

ٌتعٌن على المماول أن ٌحصر عملٌاته فً المولع وأٌة 

مساحات أخرى لد ٌحصل المماول علٌها  وٌوافك علٌها 

. كما ٌتعٌن علٌه اضافٌةساحات عمل  اعتبارهاالمهندس على 

على معدات  لإلبماءأن ٌتخذ جمٌع االحتٌاطات الضرورٌة 

المماول ومستخدمٌه ضمن حدود المولع وهذه الساحات 

 االخرى، بحٌث ٌتم تجنب ابعادهم عن االراضً المجاورة.

على المماول، اثناء تنفٌذ االشؽال، أن ٌحافظ على المولع خالٌا 

ورٌة، وأن ٌموم بتخزٌن أو من جمٌع العوابك ؼٌر الضر

اخراج المعدات الفابضة عن االستعمال بعد التنسٌك مع 

المنهدس، وأن ٌنظؾ المولع من جمٌع االنماض والنفاٌات 

 واالشؽال المإلتة التً لم تعد مطلوبة. 

األولً لألشؽال، أن   االستالمعلى المماول، عند صدور شهادة 

ؽال المتعلمة بشهادة ٌموم بتنظٌؾ كل أجزاء المولع أو االش

االستالم تلن، وأن ٌزٌل ما به من المعدات والفمرات الفابضة 

عن االستعمال، وكذلن النفاٌات واالنماض واالشؽال المإلتة، 

بحٌث ٌترن تلن األجزاء من المولع واالشؽال نظٌفة وفً 

وضع آمن. اال انه ٌجوز للمماول أن ٌحتفظ فً المولع حتى 

" ما لد ٌحتاجه من مستلزمات التنفٌذ لؽاٌة نهاٌة "فترة الصٌانة

 الوفاء بالتزاماته بموجب العمد.  

 اآلثار :   - 4/24

توضع جمٌع المتحجرات أو النمود أو اللمى ذات المٌمة أو 

األثرٌات أو المنشآت وؼٌرها من البماٌا أو الفمرات ذات المٌمة 

 الجٌولوجٌة أو االثرٌة التً تكشؾ فً المولع تحت رعاٌة

صاحب العمل وتصرفه. وعلى المماول اتخاذ كل التدابٌر 

االحترازٌة المعمولة لمنع مستخدمٌه أو أي اشخاص آخرٌن من 

 ازالتها أو االضرار بؤي من هذه المكتشفات. 

كما ٌتعٌن على المماول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن 

ٌشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن ٌصدر 

 ٌماته بكٌفٌة التعامل معها. تعل

واذا تكبد المماول تؤخرا فً مدة التنفٌذ و/أو كلفة ما نتٌجة 

لتلن التعلٌمات، فعلٌه أن ٌرسل اشعارا آخر الى  المتثاله

( 1/20المهندس لتمدٌر استحمالاته مع مراعاة أحكام الفمرة )

 بخصوص ما ٌؤتً : 

 تمدٌد مدة االنجاز بسبب هذا التؤخٌر، اذا كان -أ 
 (.4/8االنجاز تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب الفمرة )
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 الى مبلػ العمد.  إلضافتهاأي كلفة كهذه،  -ب 
وٌموم المهندس بعد تسلمه هذا االشعار اآلخر، بالتصرؾ وفما 

 ( لالتفاق علٌها أو اجراء التمدٌرات لهذه االمور. 5/3للفمرة )
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 سمونالمادة الخامسة : المماولون الثانوٌون الم

 تعرٌف المماول الثانوي المسمى :  - 5/1

 ٌعرؾ بمماول ثانوي مسمى فً هذا العمد أي مماول ثانوي : 

 نص فً العمد على أنه مماول ثانوي مسمى.  .أ 

"المادة الثالثة  ألحكامالذي ٌموم المهندس، وفما  .ب 
تعلٌمات الى المماول  التؽٌٌرات والتعدٌالت" بؤصدار –عشرة" 

( )االعتراض 5/2ثانوي. بموجب الفمرة ) الستخدامه كمماول
 على التسمٌة(.

 االعتراض على التسمٌة :  - 5/2

فٌما عدا المماولٌن الثانوٌٌن المسمٌٌن فً العمد فؤن المماول  

ؼٌر ملزم باستخدام أي مماول ثانوي مسمى آخر له اعتراض 

معمول علٌه، على أن ٌموم بؤشعار المهندس باالمر مع بٌان 

المإٌدة. وٌعتبر االعتراض معموال اذا كان مبٌنا التفاصٌل 

أخرى( على أي من االمور األتٌة، اال اذا وافك  ألشٌاء)اضافة 

صاحب العمل أٌضا على تعوٌض المماول ازاء نتابج هذا 

 االمر 

 وجود مبررات لألعتماد بؤن هذا المماول الثانوي ال .أ 
 ة .  ٌملن التؤهٌل الكافً، أو الموارد أو المدرة المالٌ

ان المماول الثانوي المسمى الٌمبل بتعوٌض المماول  .ب 
وتؤمٌنه ضد أي تمصٌر أو اساءة استعمال للوازم الناجمة عنه 

 أو وكالبه أو مستخدمٌه. او ...

أن المماول الثانوي المسمى رفض تولٌع أتفالٌة المماوله  .ج 
 لالعمال الثانوٌة )بما فٌها أعداد التصامٌم ان وجدت(.

 الثانوي المسمى :  على المماول

على المماول الثانوي المسمى ان ٌتحمل تجاه المماول جمٌع  -1
االلتزامات والمسإولٌات التً تمكن المماول من الوفاء 

 بالتزاماته ومسإولٌاته بموجب العمد. 

أن ٌعوض المماول جمٌع االلتزامات والمسإولٌات التً لد تنتج  -2
المماول الثانوي فً  عن العمد أو تلن المتعلمة به نتٌجة اخفاق

   اداء تلن االلتزامات أو الوفاء بتلن المسإولٌات. 

لن ٌتم الدفع للمماول الثانوي المسمى المستحمات المشار الٌها  -3
( اال بعد استالم المماول للدفعات من صاحب 3/5بالفمرة )

 العمل عن االشؽال المنفذة بموجب عمد اتفالٌة المماولة الثانوٌة.

 المسمٌٌن : الثانوٌٌنت للمماولٌن الدفعا - 5/3

ٌتعٌن على المماول أن ٌدفع للمماول الثانوي المسمى المبالػ 

كافة المشار الٌها فً لوابم الدفعات للمماول الثانوي المصادق 
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علٌها بعد موافمة المهندس علٌها كاستحماق له بموجب اتفالٌة 

ارٌؾ أخرى المماولة الثانوٌة  هذه المبالػ مضافاً إلٌها أٌة مص

ٌجب أن تكون جزءاً من سعر المماولة بموجب أحكام 

 (.5/13الفمرة)

 

 
 إثبات الدفعات : - 5/4

للمهندس، لبل اصدار أٌة شهادة دفع تحتوي 

على مبلػ ما ٌستحك لمماول ثانوي مسمى، أن 

ٌطلب من المماول اثباتا معموال بان جمٌع المبالػ 

فً التً استحمت للمماول الثانوي المسمى 

شهادات الدفع السابمة لد تم دفعها له، محسوما 

منها الخصم المطبك للمحتجزات أو ؼٌرها، اال 

 اذا لام المماول بما ٌؤتً : 

 تمدٌم هذا االثبات المعمول للمهندس.   .أ 

 وكذلن... .ب 

الناع المهندس بدلٌل مكتوب بؤن المماول محك  -1
بصورة معمولة فً أن ٌحبس مثل هذه المبالػ أو       

 فض دفعها.  ٌر

أن ٌمدم للمهندس اثبـاتا معمــوال بؤن المماول  -2
الثانوي المسمى لد تم اشعاره بؤحمٌة المماول فً        

 .اجرابه

عندبذ ٌجوز لصاحب العمل )بناء على تمدٌره 

منفردا( أن ٌؤمر بالدفع الى المماول  الثانوي 

المسمى جزءا من أو جمٌع تلن المبالػ التً 

ٌمها سابما، )بعد حسم الخصم كانت لد تم تصد

المطبك( مما  استحك للمماول الثانوي المسمى 

ولم ٌتمكن المماول من تمدٌم االثباتات الموصوفة 

فً الفمرتٌن )أ ،ب( فً أعاله بشؤنها. وعلى 

 المماول

فً مثل هذه الحالة أن ٌرد الى صاحب العمل  

تلن المبالػ التً ٌتم  صرفها مباشرة من صاحب 

 المماول الثانوي المسمى. ىالعمل ال
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. 
 المادة السادسة : المستخدمون والعمال

 تعٌٌن المستخدمٌن والعمال :  – 6/1

ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً وثابك العمد، 

فانه ٌتعٌن على المماول أن ٌتخذ ترتٌباته 

لتعٌٌن ما ٌلزم من مستخدمٌن وعمال، محلٌٌن 

ملهم أو ؼٌرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ون

وإذا كان مالبما إسكانهم وعلى المماول إلى 

الحد الممكن والمعمول تعٌٌن العمال 

والمستخدمٌن من ذوي الخبرة والمإهالت من 

 مصادر محلٌة ضمن بلد اإلشؽال.

 معدالت االجور وظروف العمالة : – 6/2

ٌتعٌن على المماول أن ٌدفع معدالت االجور 

مل فً وأن ٌراعً ظروؾ العمالة بحٌث ال ت

مستواها عما هو متبع من لبل اصحاب حرؾ 

التجارة والصناعة فً المنطمة التً تنفذ فٌها 

االشؽال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدالت أو 

الظروؾ، فإن على المماول دفع معدالت 

تمل  االجور ومراعاة ظروؾ العمالة بحٌث ال

أو الظروؾ التً  لألجورعن المستوى العام 

حلٌا من اصحاب العمل لمهن ٌتم مراعاتها م

تجارٌة أو صناعٌة مشابهة لتلن التً ٌموم بها 

 المماول.  

على المماول اعالم مستخدمٌه بمسإولٌتهم عن 

دفع ضرٌبة الدخل المتحممة علٌهم فً بلد 

االشؽال عن رواتبهم واجورهم ومكافؤتهم واٌة 

سماحات تتعلك بتلن الضرابب بموجب 

االشؽال وعلى المماول الموانٌن السارٌة فً بلد 

أجراء مثل هذه االستمطاعات الضرٌبٌة من 

دخل مستخدمٌه المتحممة علٌه بموجب تلن 

 الموانٌن. 

االشخاص المستخدمون لدى صاحب  – 6/3

 العمل : 

ال ٌجوز للمماول أن ٌستخدم أو ٌحاول 

استمطاب خدمات أي من المستخدمٌن أو 

العمال الذٌن ٌعملون ضمن أفراد صاحب 
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 عمل.ال

 لوانٌن العمل :  – 6/4

ٌنبؽً على المماول التمٌد بكل لوانٌن العمل 

الواجبة التطبٌك على مستخدمٌه، بما فً ذلن 

الموانٌن المتعلمة بالتوظٌؾ والصحة والسالمة 

العامة والرعاٌة وااللامة والهجرة، وأن ٌراعً 

كل حمولهم المانونٌة. كما ٌتعٌن على المماول 

مٌه اطاعة الموانٌن أن ٌطلب من مستخد

الواجبة التطبٌك، بما فٌها انظمة السالمة فً 

 العمل.

 ساعات العمل :  – 6/5

ال ٌجوز تنفٌذ االشؽال فً المولع خالل اٌام 

العطل الرسمٌة المحلٌة المتعارؾ علٌها أو 

خارج ساعات العمل المعتادة والمبٌنة فً 

 بٌانات العمد، اال إذا :

 ن فً العمد.كان منصوصا على خالؾ ذل .أ 

 تمت موافمة المهندس علٌها. او .ب 

ٌمكن تجنبه،  كان االستمرار فً العمل امرا ال .ج 
حٌاة االشخاص   إلنماذأو كان ضرورٌا 

والممتلكات او للمحافظة على سالمة االشؽال، 
وفً مثل هذه الحالة ٌتعٌن على المماول اعالم 

 المهندس فورا بذلن.
 

 
 :  مرافك المستخدمٌن والعمال– 6/6

ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً المواصفات، فإنه ٌتعٌن على 

المماول أن ٌوفر وٌصون المرافك وتجهٌزات الرعاٌة 

الضرورٌة لمستخدمٌه، وعلٌه أن ٌوفر المرافك المنصوص 

 علٌها فً المواصفات الفراد صاحب العمل. 

ٌنبؽً على المماول أن ال ٌسمح ألي من مستخدمٌه أن ٌتخذ 

التً تشكل جزءا من األشؽال الدابمٌة كمكان  شآتالمنأٌا من 

 . إللامتهمدابم أو مإلت 

 الصحة و السالمة : -6/7

ٌتعٌن على المماول ان ٌتخذ التدابٌر المعمولة فً كل االولات 

للمحافظة على صحة وسالمة مستخدمٌه، وأن ٌوفر بالتعاون 

ما ٌلزم من كادر طبً،  –مع السلطات الصحٌة المحلٌة 

فك االسعاؾ االولى، وؼرفة نوم للمرضى وسٌارة ومرا
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إسعاؾ، بحٌث تكون جاهزة فً كل االولات فً المولع وفً 

المساكن الجماعٌة لمستخدمً المماول وافراد صاحب العمل، 

وأن ٌوفر كذلن الترتٌبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة 

 ولمنع انتشار األوببة.

عن السالمة و  سإوالٌتعٌن على المماول أن ٌعٌن شخصا م

الولاٌة من الحوادث فً المولع، بحٌث ٌكون هذا الشخص ذا 

تؤهٌل مناسب لٌكون مسإوال عن امور السالمة والولاٌة ضد 

الحوادث، وأن ٌكون مخوالً بصالحٌة اصدار التعلٌمات واتخاذ 

االجراءات الولابٌة الالزمة  لدرء الحوادث، وفً هذا السٌاق 

أن ٌوفر لضابط الولاٌة كل ما ٌلزم لتمكٌنه ٌتعٌن على المماول 

 من ممارسة صالحٌته ومسإولٌاته. 

كما ٌتعٌن على المماول ان ٌرسل الى المهندس تفاصٌل اي 

حادث ٌمع حال حصوله، وأن ٌموم بحفظ السجالت وٌمدم 

التمارٌر المتعلمة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التً لد 

الذي ٌطلبه المهندس بصورة تلحك بالممتلكات على النحو 

 معمولة. 

للحماٌة من مرض فمدان المناعة المكتسب )االٌدز(، ٌتعٌن 

على المماول تنفٌذ برامج توعٌة من مرض فمدان المناعة 

المكتسب من خالل ممدمً هذه الخدمة المعتمدٌن بؤتخاذ 

االجراءات الكفٌلة التً تضمن عدم  انتمال وانتشار هذا 

ٌه والى المواطنٌن المحلٌٌن وضمان المرض بٌن مستخدم

 التشخٌص الفوري ومساعدة األشخاص المصابٌن.

 على المماول خالل العمد )بضمنها فترة اصالح العٌوب( :

اجراء حمالت كل شهرٌن )بالحد االدنى( لجمع  -1
المعلومات والتوعٌة وتمدٌم االستشارات للكوادر والعمال كافة 

الثانوٌٌن واالستشارٌٌن )من مستخدمً المماول والمماولٌن 
وسواق الشاحنات  والمجهزٌن للمولع(، والمواطنٌن فً 
االحٌاء المجاورة حول المسإولٌة، واالخطار، والتؤثٌرات، 
والممارسات الواجب تفادٌها لدر تعلك االمر لضمان عدم 

المسببة واالمراض الناجمة عن  لألمراضانتمال العدوى 
ض فمدان المناعة العاللات الجنسٌة وبشكل خاص مر

 المكتسب.

تؤمٌن وسابل الحفاظ على عدم انتمال العدوى خالل  -2
 االفعال الجنسٌة لكال الجنسٌٌن.

عمل مسح دوري وتشخٌص وتحدٌد العالج واالحالة  -3
الى البرامج المحلٌة )المراكز الصحٌة المحلٌة( المتخصصة 
فً معالجة االمراض الجنسٌة ومرض فمدان المناعة  )اال اذا 

االتفاق على خالؾ ذلن( ولمستخدمً وعمال المماول  تم
 كافة.               العاملٌٌن فً المولع
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على المماول ان ٌضع فً برنامجه لتنفٌٌذ االشؽال المطلوب 

برنامج لابل للتطبٌك  3)/8تنفٌذها عمال بؤحكام الفمرة )

لمستخدمٌه وعماله فً المولع وعوابلهم لضمان عدم انتمال 

الجنسٌة ومرض فمدان المناعة  باألمراضالصابة العدوى وا

ٌتضمن االجراءات الولاٌة، والكلؾ الالزمة لذلن بموجب هذه 

الفمرة ومواصفاتها وٌجب أن ٌتضمن البرنامج تفاصٌل 

مكوناته والموارد المطلوب تؤمٌنها وتوضٌفها لتحمٌمها 

التعالد لتنفٌذها كما ٌجب ان ٌدعم البرنامج بتحلٌل  وإجراءات

لكلفة التخمٌنٌة معزز بالوثابك الداعمة وٌتم الدفع للمماول ل

ٌزٌد عن المبالػ المحددة لهذا  وتنفٌذ هذا البرنامج بما ال ألعداد

 الؽرض.

 رلابة المماول:  - 6/8

ٌنبؽً على المماول ان ٌوفر كل المالكات الالزمة للتخطٌط 

ٌلة والتوجٌه والترتٌب واالدارة والتفتٌش والفحص االشؽال، ط

 فترة تلزم لمٌام المماول بالتزاماته.  ألىفترة التنفٌذ وبعدها 

ٌنبؽً ان ٌموم بالرلابة عدد كاؾ من االشخاص المإهلٌن 

( وبالعملٌات 4/1الفمرة  بؤحكامباستخدام لؽة االتصال )عمال 

التً سٌتم تنفٌذها )بما فً ذلن االسالٌب والتمنٌات المطلوبة 

ها وطرق منع الحوادث(، لؽاٌة والمخاطر المحتمل التعرض ل

 تنفٌذ االشؽال بصورة مرضٌة وامنة. 

 مستخدمو المماول :  - 6/9

ٌجب ان ٌكون مستخدمو المماول ذوي كفاٌة  ومهارة وخبرة 

مناسبة كال فً مهنته او حرفته وٌوافك علٌهم المهندس، 

وبامكان المهندس الطلب الى المماول ان ٌموم بابعاد )او ان 

ابعاد( اي شخص مستخدم فً المولع او فً ٌعمل على 

 االشؽال، بمن فٌهم ممثل المماول، اذا كان ذلن الشخص : 

 متمادٌا فً مسلكه او عدٌم المباالة بصورة مستمرة. .أ 

 .  بإهمالٌموم بواجباته بشكل ؼٌر كفوء او  .ب 

 ٌخفك فً تطبٌك اي من احكام العمد. او  .ج 

 او حماٌة البٌبة.  متماد فً سلون مسلن ٌهدد السالمة أو الصحة .د 

وفً هذه الحالة على المماول عندبذ ان ٌعٌن )او ٌعمل على 

 تعٌٌن( شخص بدٌل مناسب.
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 سجالت العمال ومعدات المماول :  - 6/11

ٌتعٌن على المماول ان ٌزود المهندس بسجالت مفصلة لبٌان ما 

ٌتوفر فً المولع من اعداد مستخدمً المماول مصنفٌن حسب 

من اعداد معداته مصنفه حسب االنواع. ٌتم تمدٌم المهارات، و

هذه السجالت الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التً 

ٌوافك علٌها المهندس، وذلن الى ان ٌنجز المماول اي عمل 

معروؾ بانه ال زال متبمٌا بتارٌخ االنجاز المحدد فً "شهادة 

 األولً لألشؽال".   االستالم

 المنضبط : السلون غٌر   - 6/11

ٌتعٌن على المماول ان ٌتخذ فً جمٌع االولات كل االحتٌاطات 

المعمولة للحٌلولة دون ولوع اي شؽب او تجاوز على المانون او 

اخالل بالنظام من لبل مستخدمً المماول او بٌنهم، وان ٌحافظ 

على االمن وحماٌة االشخاص والممتلكات فً المولع وما 

 ٌجاوره. 

 االجنبٌة : العمالة  - 6/12

ٌحك للمماول جلب العمالة االجنبٌة من خارج دولة االشؽال 

الضرورٌة لتنفٌذ االشؽال وبالحدود المسموح بها  باألعداد

 بموجب الموانٌن السارٌة المفعول.

على المماول ضمان دخول هذه العمالة وفك تؤشٌرات دخول 

وموافمات عمل لانونٌة، لصاحب العمل بموجب طلب من 

ل تمدٌم المساعدة العاجلة للمماول لحصوله على االذونات المماو

المحلٌة، االللٌمٌة، والحكومٌة لجلب العمالة االجنبٌة التً 

 ٌحتاجها العمل.

ٌتحمل المماول مسإولٌة أعادة مستخدمٌه الى المكان الذي تم 

توظٌفهم منه أو الى موالع ألامتهم السابمة. وفً حالة وفاة أي 

د أسرهم الممٌمٌن معهم فعلى المماول بصورة منهم أو أحد أفرا

مماثلة مسإولٌة تؤمٌن االجراءات الالزمة ألعادتهم الى وطنهم او 

 دفنهم.

 التجهٌزات الالزمه للغذاء :  - 6/13

التجهٌزات الكافٌة  ؤتعلى المماول أعداد الترتٌبات الالزمة لتهٌ

ر من الؽذاء المناسب كما هو محدد فً  المواصفات و بؤسعا

 معمولة لمستخدمٌه ذوي العاللة فً تنفٌذ العمد.

 تجهٌز الماء :  - 6/14

على المماول ان ٌكون على اطالع بؤحوال المولع وتؤمٌن مٌاه 
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 االخرى الستخدامات مستخدمٌه. لألؼراضصالحة للشرب و 

 الولاٌة من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/15

جراءات الضرورٌة على المماول طوال فترة العمد أتخاذ اال

لحماٌة مستخدمٌه العاملٌن فً المولع من الحشرات الضارة 

والمزعجة بهدؾ تملٌص مخاطرها على صحة العاملٌن . وعلى 

المماول االلتزام بتطبٌك التعلٌمات  الصادرة عن دوابر الصحة 

 المحلٌة عند اختٌار واستخدام المبٌدات لهذا الؽرض.

 المخدرات :المشروبات الكحولٌة و - 6/16

على المماول عدم استٌراد، او بٌع، أو  مماٌضة، أو توزٌع أي من 

المشروبات الكحولٌة، او المخدرات، او السماح بتورٌد، أو بٌع، 

أو مماٌضة، او توزٌع اي منها من مستخدمٌه بخالؾ ما معمول 

 به فً لوانٌن دولة االشؽال بهذا الصدد.

 

 
 األسلحة واألعتدة :  - 6/17

المماول عدم إعطاء، أو مماٌضة، أو توزٌع أٌة أسلحة أو  على

ذخٌرة من أي نوع ألي شخص او السماح الي مستخدمٌه 

 بذلن.

 االحتفاالت والمناسبات الدٌنٌة  - 6/18

على المماول احترام المناسبات المعترؾ بها للدولة، و أٌام 

 وأٌة عادات دٌنٌة أو ؼٌرها. االستراحة

 زاتمراسٌم الجنا - 6/19

على المماول مسإولٌة أتخاذ االجراءات المطلوبة بموجب 

التعلٌمات المحلٌة و الالزمة لمراسٌم جنازة اي من  مستخدمٌه 

المحلٌٌن الذي ٌوافٌه االجل اثناء اشتؽاله  وبموجب الشروط 

 المعمول بها محلٌا .

 استخدام الموة والتهدٌد فً تعٌٌن العمال  - 6/21

ن أٌة عماله باستخدام الموة والتهدٌد  بؤي على المماول عدم تعٌٌ

نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتؤدٌة 

الخدمة ال ٌعتمد فٌه التعٌٌن بصورة طوعٌة ٌعتبر  التعٌٌن فٌه 

 لد تم باعتماد التهدٌد بالموة وفرض العموبات.
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 عدم جواز تشغٌل االطفال   - 6/21

ل فً أي من االعمال التً على المماول عدم تشؽٌل االطفا

ٌؽلب علٌها طابع  االستؽالل االلتصادي او التً   تعرضه أو 

ذهنه أو  تحرمه من التعلٌم أو التً تضر بصحته أو جسمه أو

 نموه االجتماعً. نفسٌته  أو سلوكه أو

 تمارٌر اشتغال العمال - 6/22

 على المماول االحتفاظ بتمارٌر كاملة ودلٌمة بؤجراءات التعٌٌن

لعماله فً المولع وان  تكون هذه التمارٌر متضمنه االسم، و 

العمر، و الجنس، و ساعات االشتؽال، واالجور  المدفوعة  

لعماله كافة، هذه التمارٌر ٌجب تلخٌص هذه التمارٌر شهرٌا 

وأن تكون جاهزة الطالع المهندس خالل ساعات العمل 

ة التفاصٌل االعتٌادٌة. هذه التمارٌر ٌجب أن تمدم ضمن بمٌ

االخرى المطلوب تمدٌمها من لبل المماول الى المهندس  

 ( )تمارٌر اشتؽال العمال والمعدات(.6/11بموجب الفمرة )
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 المادة السابعة : التجهٌزات اآللٌة والمواد والمصنعٌة

 طرٌمة التنفٌذ :  - 7/1

ٌتعٌن على المماول أن ٌموم بتصنٌع التجهٌزات اآللٌة، وانتاج 

اعة الفمرات، وجمٌع اعمال التنفٌذ األخرى على النحو وصن

 :    اآلتً

 بالطرٌمة المحددة فً العمد )إن وجدت(.   .أ 

الصناعة المحترفة والمتعارؾ  بؤصولبطرٌمة حرٌصة والبمة  .ب 
 علٌها.  

باستخدام مرافك مجهزة بصورة مناسبة ومواد ؼٌر خطرة )اال  .ج 
 اذا نص فً العمد على خالؾ ذلن(.

 عٌنات :ال  - 7/2

ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم الى المهندس، العٌنات األتٌة للمواد 

والمعلومات المتعلمة بها، للحصول على موافمته لبل استعمال 

 تلن المواد فً االشؽال :

عٌنات الصانعٌن المٌاسٌة للمواد والعٌنات  .أ 
 المنصوص علٌها فً العمد، وذلن على نفمة المماول.

 بها المهندس كتؽٌٌرات. أٌة عٌنات اضافٌة ٌطل .ب 

على أن ٌتم وضع ملصك على كل عٌنة لبٌان منشبها والؽرض 

 من استعمالها فً االشؽال. 

 التفتٌش : – 7/3

ٌجب أن ٌتمتع أفراد صاحب العمل فً كل االولات المعمولة 

 بما ٌؤتً :

الدخول بٌسر الى كل اجزاء المولع والى جمٌع  .أ 
 د الطبٌعٌة منها. االماكن التً ٌتم الحصول على الموا

أن ٌتمكن خالل االنتاج والتصنٌع واالنشاء، )فً  .ب 
المولع وخارجه(، من اختبار وتفتٌش ولٌاس وفحص المواد 
والمصنعٌة، والتحمك من تمدم تصنٌع التجهٌزات اآللٌة وانتاج 

 وصناعة المواد. 

ٌتعٌن على المماول أن ٌتٌح الفراد صاحب العمل الفرصة 

ه االنشطة، بما فً ذلن توفٌر حك الدخول الكاملة للمٌام بهذ

والتسهٌالت، والتصارٌح، وادوات السالمة، علما بان لٌام 

 المماول بمثل هذه االفعال ال ٌعفٌه من أي التزام أو مسإولٌة. 

كما ٌتعٌن على المماول اشعار المهندس عندما ٌتم تجهٌز 

صد االشؽال ولبل تؽطٌتها أو حجبها عن النظر، أو توضٌبها بم
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التخزٌن أو النمل. وعلى المهندس بعدبذ أن ٌجري الفحص أو 

التفتٌش أو المٌاس أو الفحص دون أي تؤخٌر، او ان ٌعلم 

 الكشؾ علٌها. جراءإلالمماول انه ال حاجة 

 –اما اذا اخفك المماول فً اشعار المهندس، فانه ٌترتب علٌه  

 ان ٌكشؾ عن االشؽال التً –متى طلب منه المهندس ذلن 

تمت تؽطٌتها، ثم ٌعٌدها الى وضعها السابك واصالح العٌوب 

 فٌها وٌتحمل المماول كل التكالٌؾ التً تترتب على ذلن.

 

 
 الفحص : – 7/4

" على جمٌع الفحوصات الفمرةٌنطبك ما ٌرد فً هذه "

المنصوص علٌها فً العمد عدا الفحوصات التً ٌتم أجراإها 

 )إن وجدت(. اإلنجازبعد 

على خالؾ ذلن فً العمد  ٌتعٌن على المماول أن  ما لم ٌنص

ٌمدم جمٌع االدوات، والفمرات المساعـدة، والوثابك وؼٌرها 

من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحرولات 

والمستهلكات، واألدوات، والعمالة، والمواد، والمالكات 

المإهلة والخبرة، و ؼٌرها مما ٌلزم الجراء الفحوصات 

ٌها بطرٌمة فعالة. كما ٌتعٌن علٌه أن ٌتفك مع المنصوص عل

المهندس على ولت ومكان اجراء الفحص ألي من التجهٌزات 

 اآللٌة أو الفمرات واالجزاء االخرى من االشؽال.

"المادة الثالث عشر" أن ٌؽٌر  ألحكامٌجوز للمهندس، اعماال  

مكان أو تفاصٌل الفحوصات المنصوص علٌها، أو أن ٌؤمر 

المٌام بفحوصات إضافٌة. وإذا تبٌن نتٌجة لهذه المماول 

الفحوصات المؽٌرة أو االضافٌة أن التجهٌزات اآللٌة أو 

الفمرات أو المصنعٌات التً تم فحصها ال تتوافك ومتطلبات 

العمد، فإن كلفة تنفٌذ هذه التؽٌٌرات ٌتحملها المماول بؽض 

 النظر عن احكام العمد األخرى.

( 24ٌرسل اشعاراً الى المماول لبل )ٌتعٌن على المهندس ان 

ساعة فً االلل ٌعلمه فٌه عن نٌته لحضور الفحوصات. واذا 

لم ٌحضر المهندس او من ٌنوب عنه فً الموعد والمكان 

المتفك علٌهما، فؤنه ٌمكن للمماول مواصلة اجراء الفحوصات، 

اال اذا صدرت له تعلٌمات كتابٌة من المهندس بخالؾ ذلن، 

الفحوصات وكؤنها لد تم اجراإها بحضور وتعتبر هذه 

 المهندس.

اذا تكبد المماول تؤخٌرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعلٌمات، 
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او نتٌجة لتؤخٌر ٌعتبر صاحب العمل مسإوالً عنه، فؤنه ٌتعٌن 

على المماول ان ٌمدم اشعاراً الى المهندس لتمدٌر استحمالاته 

 (، بخصوص : 1/20، مع مراعاة احكام الفمرة )بشؤنها

تمدٌد مدة االنجاز بسبب ذلن التؤخٌر، اذا كان  .أ 
االنجاز لد تؤخر او سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب احكام  الفمرة 

(4/8.) 

 الى مبلػ العمد. ألضافتهمااي كلفة كهذه  .ب 

وٌتعٌن على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا االشعار ، ان ٌموم 

 ً ٌها، او اجراء التمدٌرات ( باالتفاق عل5/3الفمرة ) ألحكاموفما

 لهذه االمور.

ٌتعٌن على المماول ان ٌمدم للمهندس، دون توان، تمارٌر 

الفحوصات مصدلة. فاذا وجد المهندس بؤن الفحوصات لد 

شهادة الفحص، او ٌصدر للمماول كتاباً  بإلراراجٌزت، ٌموم 

بهذا المضمون. وٌتعٌن على المهندس اذا لم ٌكن لد حضر 

 ات، لبول نتابج المراءات على انها صحٌحة.اجراء الفحوص
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 الرفض : – 7/5

اذا اخفك المماول فً اجراء اٌة فحوصات مطلوبة بموجب 

او تفتٌش او لٌاس او  اختبار أليالعمد او اذا وجد نتٌجة 

ً من التجهٌزات اآللٌة او المواد او المصنعٌات  فحص، ان اٌا

عمد، فان للمهندس ان معٌب، او انه ال ٌتوافك مع متطلبات ال

 بإشعارٌرفض تلن التجهٌزات االلٌة او المواد او المصنعٌات 

ٌرسله الى المماول، مع بٌان االسباب الداعٌة للرفض. وٌتعٌن 

على المماول بعد ذلن ان ٌصلح العٌب فً البند المرفوض حتى 

 ٌصبح متوافماً مع متطلبات العمد.

التجهٌزات االلٌة او من  أليواذا طلب المهندس اعادة الفحص 

المواد او المصنعٌات، فؤنه ٌجب اعادة اجراء الفحوصات 

تحت الشروط او الظروؾ ذاتها. واذا تبٌن نتٌجة لذلن ان 

صاحب العمل لد تكبد كلفة اضافٌة بسبب الرفض واعادة 

ً للفمرة ) ( ان ٌدفع 5/2الفحص، فانه ٌتعٌن على المماول وفما

 ب العمل. هذه الكلفة االضافٌة الى صاح

 

 اعمال االصالحات : – 7/6

على الرؼم من اي فحص سابك او اصدار شهادة سابمة، ٌتمتع 

 المهندس بصالحٌات اصدار التعلٌمات الى المماول بما ٌؤتً : 

ابعاد اٌة تجهٌزات الٌة او مواد مخالفة لمتطلبات  .أ 
 العمد واستبدالها. 

ازالة واعادة تنفٌذ اي جزء من االشؽال مخالؾ  .ب 
 تطلبات العمد.لم

تنفٌذ اي عمل ٌعتبر برأي المهندس انه مطلوب  .ج 
بصورة مستعجلة من اجل سالمة األشؽال، بسبب حصول 

 حادث ما، او والعة ؼٌر منظورة، او لؽٌر ذلن من األسباب.

 

ٌنبؽً على المماول ان ٌتمٌد بتعلٌمات المهندس تلن ، وان 

ددة )ان وجدت( ٌنفذها خالل مدة معمولة، ال تتجاوز المدة المح

ً بتنفٌذ  فً التعلٌمات، او ان ٌنفذها فوراً اذا كان االمر متعلما

عمل ما بصفة االستعجال كما هو مطلوب فً الفمرة )ج( 

 أعاله.

اذا اخفك المماول فً التمٌد بتعلٌمات المهندس، فان صاحب 

العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرٌن لتنفٌذ مثل هذا 

ل عمله. وفٌما عدا والى الحد الذي ٌكون العمل والدفع له مماب
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 فٌه المماول مستحماً.

لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فؤنه ٌتعٌن على المماول، 

( أن ٌدفع لصاحب العمل كل النفمات 5/2اعماالً للفمرة )

 .المترتبة على مثل هذا اإلخفاق

 ملكٌة التجهٌزات االلٌة والمواد : – 7/7

 العمد. ما لم  ٌنص على خالؾ ذلن فً

والمواد، والى الحد الذي  األلٌةفؤن أٌة فمرة من التجهٌزات 

ٌنسجم مع لوانٌن الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل )خالٌاً من 

اي رهن او حموق للؽٌر( و اعتباراً من التارٌخ االلرب مما 

 ٌؤتً :

 عندما ٌتم ادخالها آو تركٌبها فً األشؽال.  .أ 

لٌمة االلٌة والمواد  عندما ٌستلم المماول الدفعة عن .ب 
 )الدفع عن االلٌة فً حالة تعلٌك العمل(.( 8/11عمال بالفمرة )

 عوائد حك الملكٌة : – 7/8

ان  –مالم ٌنص فً المواصفات على ؼٌر ذلن  –على المماول 

ٌدفع عوابد الملكٌة وبدالت االٌجار وؼٌرها من الدفعات 

 المتعلمة بما ٌؤتً : 

الحصول علٌها من خارج المواد الطبٌعٌة التً ٌتم  .أ 
 المولع. 

التخلص من االنماض وناتج الحفرٌات والمواد  .ب 
الفابضة االخرى خارج المولع )سواء كانت طبٌعٌة أو 
مصنعة(، اال اذا تضمن العمد تخصٌص اماكن لطرح االنماض 

 داخل المولع.
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 المادة الثامنة : المباشرة ، تأخر االنجاز وتعلٌك العمل

 العمل : مباشرة – 8/1

ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً بٌانات العمد، ٌعتبر تؤرٌخ 

المباشرة هو التارٌخ الذي بموجبه ٌكون لد تحممت الشروط 

أتفاق  بإنجازألٌها الحما كافة واعالن المهندس  السابمة المشار

 :و هً  باألشؽال  بالمباشرةالطرفٌن واالٌعاز الى المماول 

فً العمد والمصادلة علٌها من العمد من  طر اتفالٌةتولٌع  .أ 
 الجهة المخولة بذلن فً دولة االشؽال ان  تطلب  ذلن.

لٌام صاحب العمل  إلثباتالضرورٌة  باألدلةتزوٌد المماول  .ب 
)الترتٌبات  4/  2بتامٌن الترتٌبات المالٌة للعمد بموجب الفمرة

 المالٌة لصاحب العمل(.

مولع والموافمات أستالم المماول للمولع والبٌانات الخاصة بال .ج 
)التمٌد   1/13المشار الٌها بالفمرة الثانوٌة )أ( من الفمرة 

للمباشرة بالعمل ما لم ٌنص على   المطلوبةبالموانٌن(، و 
 خالؾ ذلن فً العمد.

)السلفة  2/  14استالم المماول الدفعة الممدمة بموجب الفمرة .د 
فة الممدمة( بعد ان ٌكون لد لدم خطاب الضمان الخاص  بالسل

 الممدمة .

المهندس بالمباشرة خالل  إلشعارأذا لم ٌتم أستالم المماول  .ه 
 بإنهاءٌحك للمماول الطلب  اإلحالةٌوما من صدور كتاب  181

 )االنهاء من المماول(. 16/2العمد عمال بؤحكام الفمرة 

ٌتعٌن على المماول المباشرة بتنفٌذ االشؽال فً الرب ولت 

باشرة" وان ٌستمر فً العمل بعد معمول عملٌا بعد "تؤرٌخ الم

 ذلن بالسرعة الواجبة دون اي تؤخٌر.

 مدة االكمال :  - 8/2

ٌنبؽً على المماول أن ٌكمل جمٌع االشؽال ، وأي لسم منها 

بكاملها، أو  لألشؽال)إن وجد(، خالل مدة االكمال المحددة 

 ألي لسم منها، )حسب والع الحال( وٌشمل ذلن  :

 ات عند االكمال" .تحمٌك نجاح "الفحوص .أ 

أنجاز كل األشؽال المحددة فً العمد، كما هً  .ب 
بكاملها أو ألي لسم منها، بحٌث ٌمكن  لألشؽالمطلوبة 
تسلمها بموجب الفمرة  ألؼراض اكتملتأنها لد  اعتبارها

(10/1.) 
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 منهاج العمل : – 8/3

ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم للمهندس منهاج عمل زمنً مفصل 

ً من تارٌخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب  (28خالل ) ٌوما

(... كما ٌتعٌن علٌه أٌضا أن ٌمدم برنامجا معدال 8/1الفمرة )

فً أي ولت ٌتبٌن فٌه أن المنهاج السابك لم ٌعد ٌتماشى مع 

التمدم الفعلً أو مع التزامات المماول، على أن ٌشمل المنهاج 

 ما ٌؤتً :

االشؽال بممتضاه، بما فً  الترتٌب الذي ٌعتزم المماول تنفٌذ .أ 
ذلن التولٌت المتولع لكل مرحلة من مراحل التصمٌم )إن 
وجدت(، واعداد وثابك المماول، والشراء، وتصنٌع التجهٌزات 

 اآللٌة، والتسلٌم الى المولع، واالنشاء، والتركٌب والفحص.

بٌان مراحل العمل لكل مماول ثانوي )المماولون الثانوٌون  .ب 
 تعرٌفهم بموجب المادة الخامسة(.المسمون كما تم 

 بٌان تسلسل ومواعٌد المعاٌنات والفحوصات المحددة فً العمد. .ج 

 تمرٌرا مساندا ٌتناول :  .د 

اعتمادها من لبل المماول  ىالتنفٌذ المنو ألسالٌبالوصؾ العام  -1
 لكل مرحلة ربٌسة من مراحل التنفٌذ.

لمماول مستخدمً ا ألعدادبٌان تمدٌرات الممـــــاول المعمولة  -2
مصنفٌن حسب المهارات، وسجل معدات المماول مصنفة 
حسب االنواع، مما ٌلزم تواجده فً المولع لكل مرحلة من 

 مراحل التنفٌذ الربٌسة. 

( ٌوما من تارٌخ تسلمه 21خالل ) –وما لم ٌمم المهندس 

بالتعلٌك علٌه واعالم المماول عن مدى عدم مطابمة  –للمنهاج 

ول حٌنبذ الحك فً أن ٌموم بالتنفٌذ بموجبه، منهاج للعمد، فللمما

مع مراعاة التزاماته األخرى وفما للعمد. كما ٌعتبر أفراد 

صاحب العمل مخولٌن باالعتماد على ذلن المنهاج عند 

 انشطتهم.  ألداءالتخطٌط 

ٌتعٌن على المماول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أٌة 

مكن أن تإثر تؤثٌرا احداث محتملة أو ظروؾ مستمبلٌة ٌ

عكسٌا على تنفٌذ االشؽال، أو أن تزٌد من مبلػ العمد أو أن 

تإخر عملٌات التنفٌذ. وٌجوز للمهندس أن ٌطلب من المماول 

اعداد تمدٌراته لما لد تتسبب به هذه االحداث المحتملة أو 

الظروؾ المستمبلٌة و/أو أن ٌمدم ممترحاته بموجب احكام 

 مة بالتؽٌٌرات. ( المتعل13/3الفمرة )

المماول بؤن منهاج العمل  بإشعارالمهندس فً أي ولت  لاماذا 

لم ٌعد ٌتوافك مع العمد )مبٌنا مدى عدم التوافك( أو أنه ال 

ٌتناسب مع التمدم الفعلً للتنفٌذ ومماصد المماول المخطط لها، 
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فانه ٌتعٌن على المماول تمدٌم منهاج معدل الى المهندس إعماال 

 ذه " الفمرة".     ه ألحكام
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 تمدٌد مدة االكمال : – 8/4

الحصول  –( 20/1)مع الخضوع( للفمرة ) –ٌحك للمماول 

على تمدٌد لمدة االنجاز إذا حصل تؤخٌر أو كان متولعا أن 

ٌحصل تؤخٌر، ومدى تؤثٌره على  موعد تسلٌم اإلشؽال 

 (، وذلن ألي من األسباب األتٌة :10/1لؽرض تطبٌك الفمرة )

لتؽٌٌر، إال أذا كان لد تم االتفاق على تعدٌل مدة االكمال ا .أ 
(، أو أي تؽٌٌر جوهري أخر فً كمٌة ما 13/3بموجب الفمرة )

 من فمرات األشؽال المشمولة فً العمد.

أي سبب للتؤخٌر ٌبرر تمدٌد مدة االكمال بممتضى أي من هذه  .ب 
 الشروط. 

 الظروؾ المناخٌة المعاكسة بصورة استثنابٌة. .ج 

ص ؼٌر المنظور فً توفر المستخدمٌن أو مستلزمات النم .د 
التنفٌذ مما هو ناتج عن انتشـــار وباء أو تؽٌٌر االجراءات 

 الحكومٌة.

هـ. أي تؤخر أو اعالة أو منع ٌعزى الى تصرفـــــات صاحب 

العمل أو أفراده، أو أي من الممــــاولٌن االخرٌن العاملٌن 

 لحسابه. 

حماً  للتمدٌد فً "مدة اإلكمال"،  فانه إذا اعتبر المماول نفسه م

(. 20/1ٌتعٌن علٌه ان ٌشعر المهندس بذلن استناداً للفمرة )

وعندما ٌموم المهندس بتمدٌر كل تمدٌد للمدة بموجب الفمرة 

(، فعلٌه أن ٌعٌد النظر فً التمدٌرات السابمة وٌجوز له 20/1)

 الكمال. أن ٌزٌد، ولكن لٌس له أن ٌنمص التمدٌد الكلً لمدة ا

 التأخٌر بسبب السلطات : – 8/5

ً للتؤخٌر بموجب الفمرة)ب( من   اإلعالةٌعتبر التؤخٌر أو  سببا

 -( فً األحوال األتٌة : 8/4)

تجاوب المماول بجدٌة التباع االجراءات الموضوعة من لبل  .أ 
 السلطات العامة المختصة المشكلة لانوناً. 

 ل المماول. تسبب هذه السلطات بالتؤخٌر أو اعالة عم .ب 

 ان هذا التؤخٌر أو االعالة لم ٌكن منظورا. .ج 

 نسبة تمدم العمل : – 8/6

 اذا تبٌن فً أي ولت :

أن التمدم الفعلً بطًء جدا بحٌث ٌصبح االنجاز  .أ 
 متعذرا خالل مدة االكمال. 

أن تمدم العمل لد تخلؾ )أو سوؾ ٌتخلؾ( عن تولٌت  .ب 
 .(8/3المنهاج الحالً المشار الٌه فً الفمرة )
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ولم ٌكن ذلن راجعا لسبب من تلن االسباب الواردة فً الفمرة  

(، عندبذ ٌمكن للمهندس أن ٌصدر تعلٌماته الى المماول 8/4)

منهاج عمل معدل، مدعما  بإعداد( لٌموم 8/3عمال بالفمرة )

بتمرٌر ٌبٌن االسالٌب المعدلة التً ٌنوي المماول اتباعها 

 ن مدة االكمال. لتسرٌع معدل تمدم العمل واتمامه ضم

وما لم ٌصدر المهندس تعلٌمات خالفا لذلن، فانه ٌتعٌن على 

المماول ان ٌباشر باعتماد االسالٌب المعدلة، التً لد تتطلب 

زٌادة عدد ساعات العمل و/او اعداد مستخدمً المماول و/او 

مستلزمات التنفٌذ، على مسإولٌة المماول ونفمته. اما اذا ادت 

عدلة الى أن ٌتحمل صاحب العمل كلفة هذه االسالٌب الم

( 2/5الفمرة ) بؤحكامعمال  –اضافٌة، فانه ٌنبؽً على المماول 

 باإلضافةان ٌدفع هذه الكلفة االضافٌة الى صاحب العمل،  –

موجب الفمرة ب)إن وجدت(  الى أٌة تعوٌضات عن التؤخٌر

 ( الحما.      8/7)

ة الناجمة عن ٌتعٌن على صاحب العمل دفع الكلفة االضافٌ 

مراجعة اسالٌب التنفٌذ التً اصدرها المهندس بهدؾ تسرٌع 

المدرجة  لألسبابالحاصل  التؤخٌروتابر العمل و لتملٌص 

( )تمدٌد مدة االنجاز( دون التسبب بؤٌة دفعة 8/4بالفمرة )

 متحممة للمماول. إضافٌة
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 الغرامات التأخٌرٌة : – 8/7

 ألحكاماالشؽال وفما  بإكمالام اذا اخفك المماول فً االلتز

(، فٌنبؽً علٌه أن ٌدفع لصاحب العمل إعماال 8/2الفمرة )

( الؽرامات التؤخٌرٌة المترتبة على هذا 2/5الفمرة ) ألحكام

االخفاق، وتكون هذه الؽرامات بالممدار المنصوص علٌه فً 

 لإلنجازبٌانات العمد، وذلن عن كل ٌوم ٌمر بٌن المدة المحددة 

األولً لألشؽال، اال أن   االستالمرٌخ المحدد فً شهادة والتا

مجموع الؽرامات  المستحمة بموجب هذه "الفمرة"، ٌجب أن ال 

تتجاوز الحد االلصى للؽرامات التؤخٌرٌة )إن وجدت( كما هو 

 منصوص علٌه فً بٌانات العمد.. 

تعتبر الؽرامات التؤخٌرٌة هذه هً كل ما ٌجب على المماول 

هذا االخفاق، فٌما عدا حالة انهاء العمد من لبل  دفعه نظٌر

( لبل انجاز االشؽال، وال 15/2صاحب العمل بموجب الفمرة )

االشؽال او  بإنجازتعفى هذه الؽرامات  المماول من التزامه 

من اي من واجباته أو التزاماته أو مسإولٌاته االخرى الواردة 

 فً العمد. 

 تعلٌك العمل :  - 8/8

أن ٌصدر تعلٌماته الى المماول  –فً أي ولت  –للمهندس  

لتعلٌك العمل فً أي جزء من االشؽال أو فٌها كلها. وعلى 

المماول خالل هذا التعلٌك، أن ٌحمً وٌخزن وٌحافظ على 

االشؽال أو ذلن الجزء منها ضد أي تردي أو خسارة أو 

 ضرر. 

ن كا فاذاوللمهندس اٌضا أن ٌبٌن اسباب التعلٌك فً اشعاره. 

سبب التعلٌك من مسإولٌة المماول، فان احكام الفمرات األتٌة ) 

 ( ال تطبك .   8/11، 8/10، 8/9

 تبعات تعلٌك العمل : – 8/9

اذا تكبد المماول تؤخرا فً مدة االكمال و/ أو كلفة ما بسبب  

(، 8/8امتثاله لتعلٌمات المهندس بتعلٌك العمل عمال بالفمرة )

مماول ان ٌمدم اشعارا الى المهندس و/او استبناؾ العمل، فلل

( 20/1الفمرة ) بؤحكامبذلن، لتمدٌر ما ٌستحمه المماول عمال 

 بخصوص :

أي تمدٌد فً مدة االكمال بسبب هذا التؤخٌر ، اذا كان  .أ 
 (.8/4االنجاز لد تؤخر او سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب الفمرة )

 دفع اٌة كلفة لؽرض اضافتها الى مبلػ العمد. .ب 

، ٌتعٌن علٌه النظر فٌه بموجب لألشعارالمهندس وبعد تسلم 
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( لالتفاق علٌها او اعداد تمدٌراته بشؤن هذه 3/5احكام الفمرة )

 االمور .

علما بانه ال ٌستحك المماول اي تمدٌد فً مدة االنجاز أو 

ما هو ناتج  بإصالحاسترداد الكلفة التً تكبدها بسبب لٌامه 

عٌته، أو عن أي عن عٌب فً تصامٌمه أو مواده أو مصن

اخفاق منه فً الحماٌة أو التخزٌن أو المحافظة على االشؽال 

 (. 8/8الفمرة ) بؤحكامعمال 
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الدفع ممابل التجهٌزات اآللٌة والمواد فً حالة  – 8/11

 : تعلٌك العمل 

ٌستحك المماول أن تدفع له لٌمة التجهٌزات اآللٌة و/أو المواد 

والتً لم ٌتم تورٌدها بعد الى  )كما هً بتارٌخ تعلٌك العمل(

 المولع، اذا :

كان العمل فً التجهٌزات اآللٌة، او تورٌد التجهٌزات  .أ 
 ( ٌوما.28اآللٌة و/او المواد لد تم تعلٌمه لمدة تتجاوز )

تلن التجهٌزات اآللٌة و/او المواد  بتؤشٌرلام  المماول  .ب 
 بانها اصبحت ملكا لصاحب العمل وفما للتعلٌمات الصادرة عن

 المهندس.

 

 التعلٌك المطول :  - 8/11

( لمدة تتجاوز 8/8اذا استمر تعلٌك العمل بموجب الفمرة )

( ٌوما، ) ما لم ٌرد ؼٌر ذلن فً الشروط الخاصة(، جاز 84)

للمماول ان ٌطلب من المهندس ان ٌصرح له باستبناؾ العمل. 

فاذا لم ٌمم المهندس بالتصرٌح للمماول باستبناؾ العمل خالل 

( ٌوما التالٌة لتارٌخ الطلب، جاز للمماول، بعد اشعار 28ــ )ال

المهندس، أن ٌتعامل مع ذلن التعلٌك وكؤنه الؽاء بموجب 

احكام "المادة الثالثة عشر" لذلن الجزء المتؤثر من االشؽال. 

اما اذا كان التعلٌك ٌإثر على االشؽال بمجملها، جاز للمماول 

 (.16/2الفمرة ) بؤحكاممال العمد منه ع بإنهاءارسال اشعار 

 

 

  

 أستئناف العمل : – 8/12

اذا صدرت تعلٌمات أو اذن من المهندس باستبناؾ العمل، فانه 

ٌتعٌن على المماول والمهندس مجتمعٌن، ان ٌموما بالكشؾ عن 

االشؽال والتجهٌزات اآللٌة والمواد التً تؤثرت بالتعلٌك، 

و عٌب أو خسارة أي تردي أ بإصالحوعلى المماول أن ٌموم 

بعد استالم توجٌه  تلن تكون لد لحمت بها خالل فترة التعلٌك

من المهندس بذلن بموجب المادة الثالثة عشرة )التؽٌٌرات 

 .  والتعدٌالت(
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 المادة التاسعة : الفحوصات عند االكمال

 التزامات المماول :  - 9/1

طبما  ٌتعٌن على المماول اجراء "الفحوصات عند االكمال"

(، وذلن بعد تمدٌم الوثابك 7/4"المادة" والفمرة ) هذه ألحكام

د( )االلتزامات العامة  -4/1المطلوبة منه بموجب الفمرة )

 للمماول(. 

ال تمل مدته عن  بإشعارٌتعٌن على المماول أن ٌعلم المهندس 

 إلجراء( ٌوما من الموعد الذي ٌكون فٌه المماول مستعدا 21)

عند االكمال. وما لم ٌتفك على خالؾ ذلن، أي من الفحوصات 

( ٌوما بعد هذا الموعد، 14ٌتم اجراء هذه الفحوصات خالل )

 فً الٌوم أو االٌام التً ٌموم المهندس بتحدٌدها.

عند تمٌٌم نتابج "الفحوصات عند االكمال"، ٌتعٌن على 

أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام لألشؽال المهندس 

ل على األداء أو الخواص األخرى بمعرفة صاحب العم

وعندما تعتبر االشؽال، أو أي لسم منها، أنه لد لألشؽال. 

اجتاز مرحلة "الفحوصات عند االكمال"، ٌموم المماول بتمدٌم 

 تمرٌر مصدق بنتابج تلن الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

بدون  مالاإلكاذا لام صاحب العمل بتؤخٌر الفحوصات عند 

( 10/3( و/او الفمرة )7/4مبرر، ٌتم تطبٌك احكام الفمرة )

 بخصوص التدخل فً اجراء الفحوصات. 

واذا تم تؤخٌر اجراء "الفحوصات عند االكمال" من المماول 

بدون مبرر ، جاز للمهندس أن ٌرسل اشعارا الى المماول 

( ٌوما من 21الفحوصات خالل ) إلجراءٌطلب منه فٌه أن ٌعد 

ارٌخ استالم االشعار، وٌتعٌن على المماول أن ٌجري ت

الفحوصات خالل تلن الفترة فً الٌوم او االٌام التً ٌحددها 

 شرٌطة اشعار المهندس بذلن. 

اما اذا اخفك المماول فً اجراء" الفحوصات عند االكمال 

صاحب العمل ان  ألفراد( ٌوما، جاز 21"خالل فترة الــ)

على مسإولٌة ونفمة المماول،  الفحوصات جراءإبٌموموا 

وتعتبر تلن الفحوصات وكؤنها لد تم اجراإها  بحضور 

 المماول وتمبل نتابجها على انها صحٌحة. 
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 اعادة الفحص:  - 9/3

اذا اخفمت االشؽال او اي لسم منها فً اجتٌاز "الفحوصات 

( علٌها. وٌجوز 7/5عند االكمال"، فٌتم تطبٌك احكام الفمرة )

للمماول ان ٌطلب اعادة فحص ما اخفمت نتٌجته  للمهندس او

جزء من االشؽال ذات العاللة، على ان تعاد الفحوصات  ألي

 تحت نفس الشروط والظروؾ. 
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 : االكمالاالخفاق فً اجتٌاز الفحوصات عند   - 9/4

اذا اخفمت االشؽال، او اي لسم منها، فً اجتٌاز 

ب الفمرة "الفحوصات عند االكمال" بعد إعادتها بموج

(، فان المهندس مخول باتخاذ اي من االجراءات 9/3)

 األتٌة : 

ان ٌامر بتكرار اعادة الفحوصات عند االكمال مرة اخرى  .أ 
 .(9/3بموجب الفمرة )

اذا كان هذا االخفاق ٌإدي الى فمدان صاحب العمل   .ب 
بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من االشؽال او اي 

ٌرفض االشؽال او اي لسم منها لسم منها ، فللمهندس ان 
)حسب والع الحال(، وفً هذه الحالة ٌحك لصاحب العمل 
الحصول على نفس الؽرامات المنصوص علٌها ضمن 

  .ج(-11/4احكام الفمرة )

، اذا طلب صاحب لألشؽالان ٌصدر المهندس شهادة تسلم  .ج 
 العمل منه ذلن. 

ل ان فً حالة تطبٌك الفمرة )ج( اعاله، ٌتعٌن على المماو

ٌستمر فً اداء جمٌع التزاماته االخرى وفما للعمد، وٌتم 

تخفٌض مبلػ العمد بمبلػ ٌكون مناسبا لتؽطٌة نمصان 

المٌمة المتحممة بالنسبة لصاحب العمل نتٌجة لهذا االخفاق. 

وما لم ٌكن هذا التخفٌض المتعلك  بهذا االخفاق محددا فً 

العمل ان  العمد )او حددت طرٌمة احتسابه(، فان لصاحب

 الطرٌمتٌن األتٌتٌن :  بإحدىٌطلب التخفٌض 

ان ٌتم االتفاق علٌه بٌن الطرفٌن )كتعوٌض كامل عن هذا  .1
  االستالماالخفاق فمط( وٌدفع التعوٌض لبل اصدار شهادة 

 األولً لألشؽال.

( و 2/5ان ٌتم تمدٌره ودفعه بموجب احكام الفمرتٌن ) .2
(3/5.) 
 

 

  

 

 االشغال من صاحب العمل المادة العاشرة : تسلم

 تسلم االشغال والسام االشغال :  - 11/1

( بخصوص االخفاق فً 9/4باستثناء النص الوارد فً الفمرة )

اجتٌاز " الفحوصات عند االكمال "، فانه ٌتعٌن ان ٌتسلم 

 صاحب العمل االشؽال عندما : 

تكون االشؽال لد تم انجازها وفما للعمد، بما فً ذلن االمور  .1
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( المتعلمة              بمدة االنجاز، 8/2حددة فً الفمرة )الم

 وباستثناء ما ٌسمح به وفما للبند )أ( ادناه، و... 

األولً لألشؽال، او  االستالمأن ٌكون لد تم اصدار شهادة  .2
 هذه "الفمرة".  ألحكامتعتبر وكؤنها لد تم اصدارها وفما 

"شهادة  دارإلصٌجوز للمماول ان ٌتمدم بطلب الى المهندس 

( ٌوما من 14األولً لألشؽال" فً مدة ال تمل عن  )  االستالم

لد تم –برأي المماول  –التارٌخ الذي تكون فٌه االشؽال 

انجازها وانها جاهزة  للتسلٌم. واذا كانت االشؽال ممسمة الى 

السام، فللمماول ان ٌتمدم بطلب لتسلٌم اي لسم منها بنفس 

 الطرٌمة. 

( ٌوما من 28س أن ٌموم بما ٌؤتً، خالل )دنٌتعٌن على المه

 بعد تارٌخ تسلمه طلب المماول : 

األولً لألشؽال للمماول محددا  االستالمصدار شهادة ا .أ 
فٌها التارٌخ الذي تعتبر فٌه االشؽال، أو أي لسم منها، لد تم 
انجازها بموجب العمد، باستثناء أٌة أعمال ثانوٌة متبمٌة 

أو  –ري على استعمال االشؽال وعٌوب ال تإثر بشكل جوه
للؽرض الذي أنشبت من اجله، )الى أن أو  –اي لسم منها 

 حٌنما ٌتم انجاز هذه االعمال وتصلح هذه العٌوب(، أو ...

رفض الطلب، مبٌنا االسباب، ومحددا العمل الذي  .ب 
ٌترتب على المماول أن ٌستكمل انجازه حتى ٌمكن اصدار 

ل. وٌتعٌن على المماول أن األولً لألشؽا  االستالمشهادة 
آخر لتسلٌم  بإشعارٌستكمل انجاز مثل هذا العمل لبل التمدم 

 االشؽال بموجب أحكام هذه الفمرة. 

األولً لألشؽال أو   االستالماما اذا لم ٌصدر المهندس شهادة 

( ٌوما، وكانت 28رفض طلب المماول خالل فترة الــ )

االشؽال أو المسم )حسب والع الحال( لد تم انجازها بصورة 

جوهرٌة وفما للعمد، فعندها ٌجب اعتبار شهادة "تسلم االشؽال" 

 لد تم اصدارها بالفعل فً اخر ٌوم من تلن الفترة. وكؤنها
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 تسلم اجزاء من االشغال :  - 11/2

 –مل منفردا بناء على تمدٌر صاحب الع –ٌجوز للمهندس 

جزء من األشؽال  أليان ٌصدر شهادة االستالم االولً 

الدابمٌة. ال ٌجوز لصاحب العمل ان ٌستخدم اي جزء من 

مإلت منصوص  كؤجراءاالشؽال )بخالؾ االستعمال 

( الى ان بشؤنهعلٌه فً العمد او تم االتفاق بٌن الطرفٌن 

األولً لألشؽال لذلن  االستالمٌصدر المهندس شهادة 

الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء لبل اصدار 

 شهادة االستالم االولً، فانه : 

ٌجب اعتبار ذلن الجزء الذي تم استخدامه وكؤنه   .أ 
 .لد تم تسلمه من تارٌخ بدء استعماله

تنتمل مسإولٌة العناٌة بذلن الجزء من االشؽال  .ب 
الى صاحب العمل من ذلن التارٌخ، وتتولؾ مسإولٌة 

 .ول عن العناٌة بهالمما

ٌتعٌن على المهندس ان ٌصدر شهادة تسلم لذلن  .ج 
 الجزء ، اذا طلب المماول منه ذلن.

األولً لألشؽال   االستالمصدار المهندس شهادة ابعد 

لجزء ما من االشؽال، فإنه ٌجب اتاحة ألرب فرصة 

ما تبمى من  إلجراءللمماول لٌستكمل ما ٌلزم من خطوات 

مال" وعلى المماول أن ٌموم بإجراء "الفحوصات عند االك

تلن الفحوصات فً اسرع فرصة ممكنة عملٌا، ولبل 

 انمضاء "فترة الصٌانة" التً تخص ذلن الجزء. 

اذا تكبد المماول كلفة ما نتٌجة لتسلم صاحب العمل جزإً 

اال اذا كان ذلن منصوصا  -من االشؽال و/أو استخدامه 

فانه ٌتعٌن  -ول علٌه علٌه فً العمد أو تمت موافمة المما

 على المماول :

 أن ٌرسل اشعاراً الى المهندس.  .1

أن ٌتم تمدٌر استحمالات المماول بشؤن تلن الكلفة،  .2
(، مضافا الٌها هامش ربح 20/1مع مراعاة أحكام الفمرة )

 الى مبلػ العمد.  إلضافتها، 

وٌتعٌن على المهندس، بعد تسلمه لهذا االشعار، أن ٌموم 

( باالتفاق على تلن الكلفة والربح 3/5م الفمرة )عمالً بؤحكا

 أو تمدٌرهما.

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشؽال، فإن 
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الؽرامات التؤخٌرٌة عما تبمى من االشؽال ٌجب تخفٌضها. 

وبالمثل، فإن الؽرامات التؤخٌرٌة لما تبمى من لسم ما من 

تم االشؽال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، فٌ

 تخفٌضهما أٌضاً. أما التخفٌض فً الؽرامات التؤخٌرٌة

فٌتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من لٌمة 

أو المسم من االشؽال  لألشؽالمنسوبة الى المٌمة الكلٌة 

)حسب والع الحال(. وٌتعٌن على المهندس عمالً بؤحكام 

التمدٌرات  عدٌ(، أن ٌموم باالتفاق علٌها أو أن 3/5الفمرة )

 تطبك المتعلمة بهذه النسب. علما بؤن احكام هذه الفمرة ال

لؽرامات التؤخٌرٌة بموجب الفمرة اال على الممدار الٌومً ل

 ( وال تإثر على مبلػ الحد االلصى لها. 7/8)

 : االكمالعند  الفحوصاتالتدخل فً إجراء   - 11/3

 –ال" اذا تعذر على المماول اجراء "الفحوصات عند االكم

ألي سبب ٌعتبر صاحب العمل  –( ٌوما 14لفترة تتجاوز )

مسإوال عنه، فإنه ٌجب اعتبار تلن االشؽال أو أي لسم 

منها )حسب والع الحال( أنه لد تم تسلمها من صاحب 

العمل فً التارٌخ الذي كان ممكنا فٌه انجاز الفحوصات 

 عند االكمال. 

وفما  لألشؽالوٌتعٌن على المهندس أن ٌصدر شهادة تسلم 

لذلن، ولكنه ٌتعٌن على المماول أن ٌموم بإجراء 

الفحوصات عند االكمال فً ألرب فرصة ممكنة عملٌا 

لبل انمضاء "فترة الصٌانة". وعلى المهندس أن ٌرسل 

( ٌوما ٌتضمن اجراء الفحوصات عند 14اشعارا خالل )

 االكمال بموجب الشروط ذات العاللة فً العمد. 

اول تؤخرا فً مدة االكمال و/أو كلفة ما نتٌجة اذا تكبد المم

لمثل هذا التؤخٌر فً اجراء الفحوصات عند االكمال، 

فللمماول أن ٌرسل اشعارا الى المهندس لتمدٌر استحمالاته 

 (، بخصوص :20/1بشؤنها مع مراعاة أحكام الفمرة )

أي تمدٌد فً مدة االكمال مما نتج عن هذا التؤخر،  .أ 
د تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب اذا كان االكمال ل

 .(8/4الفمرة )

الى مبلػ  إلضافتهاأي كلفة كهذه مع هامش ربح  .ب 
 العمد.

أن ٌموم  –بعد تسلمه أشعار المماول  –وعلى المهندس 
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( باالتفاق علٌها أو اعداد التمدٌرات 3/5إعماال للفمرة )

 المتعلمة بهذه االمور .

لى وضعها السابك األسطح التً ٌطلب اعادتها ا  - 11/4

: 

ً لذلن فً شهادة  األولً   االستالمما لم ٌنص علٌه خالفا

لألشؽال، فان شهادة التسلم ألي لسم أو جزء ما من 

كمال أي عمل اٌمكن اعتبارها تصدٌما على  االشؽال، ال

 .لألرض أو األسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابك
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 ن العٌوبالمادة الحادٌة عشر : المسؤولٌة ع

 إكمال االعمال المتبمٌة واصالح العٌوب :  - 11/1

لكً تكون االشؽال ووثابك المماول، وأي لسم منها، فً الحالة 

التً ٌتطلبها العمد )باستثناء ما لد ٌنجم عن االستعمال العادي 

واالستهالن المتولع( عند انمضاء فترة الصٌانة )فترة الصٌانة( 

باشرة بؤلصر فترة ممكنة عملٌا، فإنه المتعلمة بها، أو بعدها م

 ٌتعٌن على المماول :

اكمال أي عمل متبك اعتبارا من التارٌخ المحدد فً  .أ 
، خالل مدة معمولة وفما  األولً لألشؽال االستالمشهادة 

  .لتعلٌمات المهندس

العٌوب أو  إلصالحتنفٌذ جمٌع األعمال المطلوبة  .ب 
فً ، ٌنوب عنه( الضرر وفما لتعلٌمات صاحب العمل )أو من

أو لبل انمضاء فترة الصٌانة فً تلن االشؽال أو فً  أي لسم 
 منها )حسب والع الحال( .

واذا ما ظهر عٌب أو حدث ضرر، فإنه ٌتعٌن على صاحب 

 العمل )أو من ٌنوب عنه( أن ٌرسل للمماول اشعارا ًبذلن. 

 كلفة اصالح العٌوب :  - 11/2

المشار الٌها فً الفمرة  ٌتحمل المماول كلفة جمٌع االعمال

ب( على مسإولٌته ونفمته الخاصة، اذا كانت والى  -11/1)

 المدى الذي تعزى فٌه هذه األعمال الى :

  .أي تصمٌم ٌعتبر المماول مسإوال عنه .أ 

 .تمدٌم تجهٌزات آلٌة أو مواد مصنعٌة مخالفة لشروط العمد .ب 

 أي اخفاق من جانب المماول فً التمٌد بؤي التزام آخر .  .ج 

أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فٌه هذه االعمال الى أي 

، كلٌا أو جزبٌا فإنه ٌجب إبالغ "ال ٌخص المماول" سبب آخر

المماول بذلن من صاحب العمل )أو نٌابة عنه(، دون توان، 

( المتعلمة 13/3وفً مثل هذه الحالة ٌتم تطبٌك احكام الفمرة )

 بإجراء التؽٌٌرات. 

 فترة الصٌانة )خالل فترة الصٌانة( : تمدٌد  - 11/3

لصاحب العمل الحك فً تمدٌد فترة الصٌانة فً االشؽال أو أي 

(، بفترة تساوي فترة الصٌانة 2/5لسم منها، بموجب الفمرة )

الواردة فً بٌانات العمد وبما ال ٌزٌد على سنتٌن، اذا كانت 

زات هذه االشؽال أو أي لسم منها، أو أي بند ربٌس من التجهٌ

اآللٌة )حسب والع الحال بعد تسلمه( ال ٌمكن استعمالها 
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 الممصود منها، وذلن بسبب وجود عٌب أو ضرر.  لألؼراض

و اذا تم تعلٌك تورٌد التجهٌزات اآللٌة و/أو المواد أو تركٌبها 

( أو بناء على اجراءات المماول 8/8بموجب أحكام الفمرة )

مات المماول وفك (، فإن التزا16/1بموجب أحكام الفمرة )

"المادة" ال تنطبك على أٌة عٌوب أو ضرر لد  هذهأحكام 

ٌحصل بعد مرور سنتٌن على الموعد الذي كانت ستنمضً فٌه 

فترة الصٌانة لتلن التجهٌزات اآللٌة و/أو المواد، لو لم ٌحصل 

 ذلن التعلٌك.

 
 االخفاق فً اصالح العٌوب :  - 11/4

عٌب أو ضرر خالل فترة اذا اخفك المماول فً اصالح أي 

معمولة، جاز لصاحب العمل )أو من ٌنوب عنه( أن ٌرسل 

اشعارا بشكل معمول الى المماول ٌحدد فٌه موعدا آخر 

 تلن العٌوب أو االضرار لبل انمضابه.  إلصالح

واذا اخفك المماول فً اصالح العٌب أو الضرر فً الموعد 

على حساب المشار الٌه، وترتب على ذلن أن ٌتم االصالح 

(، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من 11/2المماول وفك الفمرة )

 االجراءات االتٌة )حسب اختٌاره( :

أن ٌموم بتنفٌذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرٌن،  .أ 
بطرٌمة معمولة وعلى حساب المماول، ولكن دون أن ٌتحمل 
المماول أٌة مسإولٌة عن هذا العمل المنفذ. وفً مثل هذه 

  –ً على المماول الحالة ٌنبؽ

ً للفمرة ) أن ٌدفع الى صاحب العمل ما تكبده  –( 2/5وفما

 العٌب أو الضرر.  إلصالحبصورة معمولة من تكالٌؾ 

أن ٌطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن ٌحدد  .ب 
تمدٌراته المعمولة لتخفٌض مبلػ العمد ممابلها حسب اجراءات 

 (.3/5الفمرة )

ر ٌإدي الى حرمان صاحب اذا كان العٌب أو الضر .ج 
العمل بصورة جوهرٌة، من االستفادة الكاملة من االشؽال أو 
أي جزء ربٌس منها، فله أن ٌنهً العمد بكامله، أو إنهاإه 

ٌمكن استخدامه  بالنسبة لذلن الجزء الربٌسً منها مما ال
منه. وبدون االجحاؾ بؤٌة حموق أخرى  ةالممصود لألؼراض

أو ؼٌر ذلن من االسباب، فإن لصاحب تترتب له بموجب العمد 
العمل الحك فً استرداد جمٌع المبالػ التً تم دفعها الى 
المماول عن االشؽال أو على ذلن الجزء )حسب والع الحال(، 
مضافا الٌها نفمات التموٌل ونفمات التفكٌن واخالء المولع 

 واعادة التجهٌزات اآللٌة والمواد الى المماول. 

 الشغال المعٌبة :إزالة ا  - 11/5
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اذا كان العٌب أو الضرر ال ٌمكن اصالحه فً المولع بصورة 

بعد الحصول على موافمة  –عاجلة، فإنه ٌجوز للمماول 

أن ٌنمل من المولع لؽرض اصالحها أٌة  –صاحب العمل 

أجزاء من التجهٌزات اآللٌة تكون معٌبة أو تالفة اال أن مثل 

ماول أن ٌزٌد لٌمة ضمان هذه الموافمة لد تتطلب تكلٌؾ الم

حسن التنفٌذ بما ٌعادل كامل لٌمة االستبدال لتلن التجهٌزات 

 اآللٌة المنمولة، أو أن ٌمدم ضمانا آخر مناسبا بشؤنها.  

 

 الفحوصات الالحمة :  - 11/6

اصالح أي عٌب أو ضرر تؤثٌر على أداء االشؽال،  ألعمالاذا كان 

راء أي من الفحوصات فإنه ٌجوز للمهندس أن ٌطلب اعادة اج

( ٌوما من 28الموصوفة فً العمد، على أن ٌتم ذلن الطلب خالل )

 تارٌخ اتمام اصالح العٌب أو الضرر. 

ٌتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التً أجرٌت 

بموجبها الفحوصات السابمة، اال أن كلفة اجرابها ٌتحملها الطرؾ 

حسبما ٌتم تحدٌده بموجب  الذي ٌعتبر مسإوال عن العٌب أو الضرر

 ( فٌما ٌخص كلفة اعمال االصالح.11/2الفمرة )

 
 حك الدخول الى المولع : - 11/7

النهابً لألشؽال، ٌكون  االستالمالى أن ٌتم اصدار شهادة 

للمماول الحك فً الدخول الى مولع االشؽال كلما تطلب 

الوفاء بالتزاماته  ألؼراضاالمر ذلن بصورة معمولة 

المادة، اال فٌما ٌتعارض مع  هذهاحكام  بموجب

 االعتبارات االمنٌة المعمولة لصاحب العمل.

 

 واجب المماول فً البحث عن االسباب :  - 11/8

أن  –اذا طلب المهندس منه ذلن  –ٌتعٌن على المماول 

ٌبحث تحت اشراؾ المهندس عن اسباب أي عٌب فً 

حساب االشؽال. وما لم تكن كلفة اصالح العٌوب على 

(، فإنه ٌتعٌن على 11/2المماول بموجب احكام الفمرة )

المهندس أن ٌمدر الكلفة المترتبة على عملٌة البحث عن 

( إما 3/5مع هامش ربح، بموجب أحكام الفمرة )، االسباب

الى مبلػ  إلضافتهاباالتفاق أو بإعداد التمدٌر الالزم لها، 

 العمد. 
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لألشغال )شهادة النهائً  االستالمشهادة   - 11/9

 االداء( 

ال ٌعتبر المماول أنه لد أتم اداء التزاماته اال بعد أن ٌموم 

النهابً لألشؽال"  االستالمالمهندس بإصدار "شهادة 

للمماول، مبٌنا فٌها التارٌخ الذي ٌعتبر فٌه المماول أنه لد 

 المطلوبة منه بموجب العمد.  اتأكمل االلتزام

النهابً  االستالمر "شهادة ٌتعٌن على المهندس أن ٌصد

( ٌوما من بعد انمضاء آخر فترة من 28لألشؽال" خالل )

فترات الصٌانة، أو فً ألرب فرصة ممكنة بعد أن ٌكون 

المماول لد لدم جمٌع "وثابك المماول" واكمل االشؽال وتم 

فحصها بكاملها بما فً ذلن اصالح أٌة عٌوب فٌها، كما 

النهابً لألشؽال تلن  ستالماالٌتم ارسال نسخة من شهادة 

 الى صاحب العمل. 

النهابً لألشؽال" وحدها دون ؼٌرها  االستالمان "شهادة 

 تعتبر ممثلة لمبول االشؽال.

 

 

 االلتزامات غٌر المستوفاه :  - 11/11

النهابً لألشؽال" ٌبمى  االستالمبعد أن ٌتم صدور "شهادة 

ه الى كل طرؾ مسإوال عن الوفاء بؤي التزام لم ٌنجز

تارٌخه. وعلٌه، ٌظل العمد ساري المفعول بٌن الطرفٌن 

 الى أن ٌتم تحدٌد طبٌعة ومدى االلتزامات ؼٌر المستوفاة.

 اخالء المولع :  - 11/11

النهابً  االستالمٌتعٌن على المماول عند تسلمه شهادة 

تبمى من معدات المماول،  لألشؽال، أن ٌزٌل من المولع ما

 والحطام والنفاٌات واالشؽال المإلتة. الفابضة،  المواد و

واذا لم تكن جمٌع هذه المعدات ومستلزمات التنفٌذ لد تمت 
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( ٌوما من بعد تارٌخ  تسلم المماول  28إزالتها خالل )

النهابً لألشؽال" فإنه ٌحك  االستالملنسخة "شهادة 

لصاحب العمل أن ٌبٌع أو ٌتخلص من بماٌاها. وٌكون 

ن ٌسترد التكالٌؾ التً تكبدها صاحب العمل مخوال بؤ

 عملٌة البٌع أو التخلص واستعادة المولع.  إلتمام

ٌدفع للمماول أي رصٌد فابض من حصٌلة البٌع. أما اذا 

تم تحصٌله تمل عما انفمه صاحب العمل،  كانت لٌمة ما

 فإنه ٌتعٌن على المماول أن ٌدفع الفرق الى صاحب العمل.

 

 

 
 األشغال وتمدٌر المٌمة المادة الثانٌة عشر: لٌاس

 لٌاس األشغال:  - 12/1

تماس االشؽال وتمدر لؽرض دفع الٌامها بموجب أحكام هذه 

 المادة.

على المماول ان ٌوضح  فً كل طلب سلفة مرحلٌة بموجب 

بموجب الفمرة  االكمال( او عند تمدٌمه طلب سلفة 3/14الفمرة )

( 11/14) ( او طلبه السلفة الختامٌة بموجب الفمرة10/14)

 الكمٌات و اٌة تفاصٌل خاصه بمبالؽها المستحمة بموجب العمد.

عندما ٌطلب المهندس لٌاس أي جزء من األشؽال فإن علٌه أن 

 ٌرسل اشعارا خطٌا الى ممثل المماول، والذي ٌتعٌن علٌه :

أن ٌمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن ٌرسل ممثالً آخر  .أ 
 لمٌاس. مإهال لمساعدة المهندس فً اجراء ا

 أن ٌمدم جمٌع التفاصٌل التً ٌطلبها المهندس منه. .ب 

اذا تخلؾ المماول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها 

ٌعتبر المٌاس الذي ٌعده المهندس )أو من ٌنوب عنه( هو 

 . لألعمالالمٌاس الصحٌح 

وما لم ٌنص علٌه خالفا لذلن فً العمد، عندما ٌتطلب لٌاس 

السجالت، فإنه ٌتعٌن على المهندس  ستخدامبااألشؽال الدابمٌة 

اعدادها. وعلى المماول، حٌن ٌدعى لذلن، أن ٌحضر للفحص 

السجالت لالتفاق علٌها مع المهندس، ومن ثم التولٌع علٌها 

عند الموافمة. فاذا تخلؾ المماول عن الحضور، تعتبر 

 السجالت ممبولة صحٌحة ومعتمدة.  
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ولم ٌوافك علٌها و/أو لم ٌولع أما اذا تفحص المماول السجالت 

علٌها بالموافمة، فإنه ٌتعٌن علٌه أن ٌشعر المهندس بذلن، مبٌنا 

 االمور التً ٌرى أنها ؼٌر صحٌحة فً تلن السجالت. 

وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا االشعار، أن ٌموم بمراجعة  

أن ٌإكدها، أو أن ٌعدلها أوان ٌصادق  على دفع  فؤماالسجالت 

ؼٌر المختلؾ علٌها. وفً حالة أن المماول لم ٌرسل  االجزاء

( ٌوما من بعد تارٌخ 14ذلن االشعار الى المهندس خالل )

دعوته لتفحصها، فان المٌاس الذي لام به المهندس ٌعتبر نهابً 

 ومعتمد.  

 

 

 أسلوب المٌاس :  - 12/2

ما لم ٌنـص علٌـه خالفا لذلن فً العمد، وعلى الرؼم من  

 عراؾ محلٌة، ٌتم المٌاس على النحو األتً :وجود أٌة أ

ٌتم المٌاس لصافً الكمٌات الفعلٌة المنفذة من كل بند من بنود  .أ 
 األشؽال الدابمٌة هندسٌا.

ٌكون أسلوب المٌاس وفما لجدول الكمٌات أو أٌة جداول أخرى  .ب 
  واجبة التطبٌك. 
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 تمدٌر المٌمة :  - 12/3

العمد، فإنه ٌتعٌن على ما لم ٌنص علٌه خالفا لذلن فً 

أن ٌموم باالتفاق  –( 3/5عمالً بؤحكام الفمرة ) –المهندس 

على مبلػ العمد أو تمدٌرها باحتساب المٌمة لكل بند من 

بنود االشؽال، وذلن باعتماد المٌاس الموافك علٌه أو الذي 

( أعاله، 12/2و)1)/12ٌتم تمدٌره بموجب أحكام الفمرتٌن )

هو  للبند ٌكون سعر الوحدة للبند كماوسعر الوحدة المحدد 

محدد له فً العمد، فاذا لم ٌكن هذا البند موجودا، ٌعتمد 

سعر الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فمرة من االشؽال 

واردة فً جدول الكمٌات ال ٌوجد ازاءها سعر او مبلػ 

ٌعتبر سعرها ومبلؽها وارد ضمنا فً اسعار و مبالػ 

ل الكمٌات ولن ٌتم الدفع بموجبها الفمرات األخرى فً جدو

بصورة منفردة. وفٌما عدا ذلن فانه ٌلزم تحدٌد سعر وحدة 

 مناسب جدٌد لبند ما من األشؽال، فً الحاتٌن االتٌتٌن :

اذا تؽٌرت الكمٌة المماسة لهذا البند بما ٌزٌد على  .أ 
%( من الكمٌة المدونة فً جدول الكمٌات أو أي 20)

التؽٌر فً الكمٌة بسعر  جدول آخر ،وكان حاصل ضرب
%( من " 0.1الوحدة المحدد فً العمد لهذا البند، ٌتجاوز )

ولم تتم االشارة الٌه فً العمد على أنه  .مبلػ العمد الممبولة"
 بند "بسعر ثابت". او...

إن العمل لد صدرت بشؤنه تعلٌمات تؽٌٌر بموجب أحكام 

ا البند المادة الثالثة عشرة وال ٌوجد سعر وحدة مدون لهذ

فً العمد. وال ٌوجد له سعر وحدة محدد مناسب، ألن 

طبٌعة العمل فٌه لٌست متشابهة مع أي بند من بنود العمد، 

 أو إن العمل ال ٌتم تنفٌذه ضمن ظروؾ مشابهة لظروفه. 

ٌتم اشتماق سعر الوحدة الجدٌد من أسعار بنود العمد ذات 

لموصوفة الصلة، مع تعدٌالت معمولة لشمول أثر االمور ا

فً الفمرتٌن )أ( و/أو )ب( أعاله، حسبما هو واجب 

 للتطبٌك منها.

واذا لم ٌكن هنان بنود ذات صلة الشتماق سعر الوحدة 

الجدٌد، فانه ٌجب اشتماله من خالل تحدٌد الكلفة المعمولة 

ً الٌها هامش ربح معمول، مع اآلخذ  لتنفٌذ العمل، مضافا

 لة. فً االعتبار أٌة أمور أخرى ذات عال

والى أن ٌحٌن ولت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو 

تمدٌره، فانه ٌتعٌن على المهندس أن ٌموم بوضع سعر 
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 السلؾ المرحلٌة.  ألؼراضوحدة مإلت 

 االلغاءات :  -12/4

عندما ٌشكل الؽاء أي عمل جزءا من التؽٌٌر أو كله، ولم 

 ٌكن لد تم االتفاق على تحدٌد لٌمته، فانه :

كان المماول سوؾ ٌتكبد )أو لد تكبد( كلفة ما كان اذا  .أ 
ً فٌها أن تكون مؽطاة بمبلػ ٌشكل  من "مبلػ  جزأمفترضا

 العمد الممبولة"، فٌما لو لم ٌحصل االلؽاء.

العمل سوؾ ٌنتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلػ  بإلؽاء .ب 
 لم ٌعد ٌشكل جزءاً من مبلػ العمد.

مشمولة فً تمدٌر لٌمة أي  أن هذه الكلفة ال ٌمكن اعتبارها .ج 
 عمل بدٌل له. 

ففً مثل هذه الحالة، ٌتعٌن على المماول اشعار المهندس 

بذلن، مع تمدٌم التفصٌالت المإٌدة. كما ٌتعٌن على 

عمالً بؤحكام الفمرة  –المهندس، عند تسلمه لهذا االشعار 

التمدٌر  بإعدادأن ٌتوصل باالتفاق، أو أن ٌموم  –( 3/5)

الى مبلػ العمد. حال  إلضافتهاه التكلفة، الالزم لهذ

 المباشرة بهذا الجزء من االشؽال.
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 المادة الثالثة عشرة : التغٌٌرات والتعدٌالت  

 صالحٌة احداث التغٌٌر :  - 13/1

  االستالمبإمكان المهندس، فً أي ولت لبل صدور شهادة 

األولً لألشؽال وبعد موافمة صاحب العمل، أن ٌبادر 

تؽٌٌرات فً االشؽال، سواء من خالل تعلٌمات بإحداث 

ٌصدرها، أو بالطلب الى المماول أن ٌمدم التراحا للنظر 

 فٌه. 

ٌتعٌن على المماول أن ٌلتزم بكل تؽٌٌر )امر تؽٌٌر( 

وٌنفذه، اال اذا لدم المماول اشعاراً بدون توان، الى 

 المهندس. معززاً بالتفاصٌل الداعمة لراٌه ٌعلمه فٌه :

ستطاعته فً الحصول على مستلزمات عدم ا .1
 التنفٌذ المطلوبة لتنفٌذ اعمال التؽٌٌرات فً الولت المحدد.

التؽٌٌر ٌإثر بشكل كبٌر على تمدم العمل  ان هذا .2
 او تسلسلها المنطمً. لألشؽال

ولدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ٌنبؽً علٌه اما ان 

 ٌلؽً او ان ٌثبت او ٌعدل فً تعلٌماته.

 أن ٌشتمل كل تؽٌٌر )امر تؽٌٌر( على ما ٌؤتً :ٌمكن 

تؽٌٌرات فً الكمٌات ألي بند من بنود االشؽال  .أ 
المشمولة فً العمد )اال أن مثل هذه التؽٌٌرات ال تشكل 

 أمراً تؽٌٌرٌاً بالضرورة(. 
تؽٌٌرات فً النوعٌة أو الخصابص األخرى ألي  .ب 

 بند من بنود االشؽال. 
ن و/أو االبعاد ألي تؽٌٌرات فً المناسٌب واالماك .ج 

 جزء من االشؽال.
 الؽاء أي من االشؽال )اال اذا كان سٌتم تنفٌذه من آخرٌن(. .د 

تنفٌذ أي عمل اضافً، أو تمدٌم تجهٌزات آلٌة أو  .ه 
الدابمة، بما فً ذلن أي  لألشؽالمواد أو خدمات تلزم 

"الفحوصات عند االكمال" متعلمة بها، أو عمل مجسات أو 
 ستكشافٌة أخرى. عملٌات الفحصٌة أو ا

 تؽٌٌرات فً تسلسل أو تولٌت تنفٌذ االشؽال.  .و 
ال ٌحك للمماول أن ٌجري أي تؽٌٌر و/أو أي تعدٌل فً 

األشؽال الدابمٌة، مالم وحتى ٌصدر المهندس تعلٌماته او 

 موافمته على اجراء التؽٌٌر.  

 : ()التمٌٌم الهندسً   - 13/2 

لمهندس التراحا ٌمكن للمماول فً أي ولت أن ٌمدم الى ا
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 خطٌا، ٌعرض فٌه رأٌه، الذي إن تم اعتماده، فإنه :

 ٌعجل فً إكمال العمل. .1
خفض كلفة االشؽال )لمصلحة صاحب العمل(  .2

 االشؽال. فٌما ٌخص عملٌات تنفٌذ أو صٌانة أو تشؽٌل
ٌحسن من كفاءة أو لٌمة االشؽال المنجزة  .3

 لمصلحة صاحب العمل. 
 عامة.  ٌحمك منفعة لصاحب العمل بصورة .4

ٌتعٌن أن ٌتم اعداد االلتراح على حساب المماول، وان 

ٌكون مستوفٌا لمتطلبات اجراء التؽٌٌرات المحددة فً 

 ( الحماً. 13/3الفمرة )

اذا اشتمل عرض المماول، الذي تتم موافمة المهندس 

علٌه، تعدٌالً على تصمٌم أي جزء من األشؽال الدابمٌة، 

اال اذا اتفك الطرفان على فانه ٌتعٌن المٌام بما ٌلً )

 خالؾ ذلن( 

 تصمٌم هذا الجزء.  بإعدادأن ٌموم المماول  .أ 
أ، ب، ج، د( -4/1تطبك علٌه أحكام الفمرات ) .ب 

  .المتعلمة بالتزامات المماول العامة
اذا ترتب على هذا التعدٌل تخفٌض فً مبلػ  .ج 

  العمد لهذا الجزء، فإنه ٌتعٌن على المهندس، عمالً 
( أن ٌموم باالتفاق علٌه أو تمدٌر بدل 3/5)بؤحكام الفمرة 

لتضمٌنه فً مبلػ  االتعاب المترتب على تعدٌل التصمٌم
%( من الفرق بٌن 50العمد. وٌكون هذا البدل مساوٌاً لــ)

 : اآلتٌٌنالمبلؽٌن 
التخفٌض المتحمك فً مبلػ العمد لهذا الجزء،  .1

مما هو ناتج عن التعدٌل، باستثناء التعدٌالت بسبب 
(، والتعدٌالت 13/7ٌر التشرٌعات بموجب الفمرة )تؽٌ

  .(13/8بسبب تؽٌر التكالٌؾ بموجب الفمرة  )
عند اجراء التعدٌل(  النمص الحاصل )إن وجد .2

بالنسبة لصاحب  المعدلةفً المٌمة المادٌة لتلن االجزاء 
العمل، مع االخذ فً االعتبار أي نمص فً النوعٌة أو 

 . للمنشآتتشؽٌلٌة العمر المتولع أو الكفاءة ال
( تمل عن لٌمة المبلػ 1اال أنه اذا وجد أن لٌمة المبلػ )

 . لإلتعاب(، فعندها ال ٌحتسب أي بدل 2)

 

 إجراءات التغٌٌر : –  13/3

اذا لام المهندس بطلب التراح من المماول، لبل اصدار 
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التعلٌمات بتؽٌٌر ما، فإنه ٌتعٌن على المماول أن ٌستجٌب 

ً أسرع ولت ممكن عملٌا، إما بإبداء للطلب كتابٌاً ف

اسباب عدم لدرته على االمتثال )ان كان هذا هو الحال(، 

 أو بؤن ٌمدم ما ٌؤتً :

الممترح المٌام بها والمنهاج  لألشؽالوصفاً  .أ 
 .الزمنً لتنفٌذها

ممترحات المماول ألي تعدٌل ٌلزم ادخاله على  .ب 
 اكمالة (، واثره على مد8/3المنهاج الزمنً وفماً للفمرة )

 .االشؽال
 التراح المماول الحتساب لٌمة التؽٌٌر.  .ج 

ٌتعٌن على المهندس، بؤسرع ما ٌمكن عملٌا، بعد تسلمه 

( أو لؽٌر ذلن( أن 13/2اللتراح المماول )بموجب الفمرة )

ٌرد على المماول إما بالموافمة أو عدم الموافمة، أو أن 

ول أن ال ٌرسل مالحظاته علٌه، علما بؤنه ٌتعٌن على المما

 ٌإجل تنفٌذ أي عمل خالل فترة انتظاره لتسلم الرد. 

ان أي تعلٌمات لتنفٌذ تؽٌٌر ما، مع أي طلب لمتطلبات 

تسجٌل التكالٌؾ، ٌجب أن تصدر من المهندس الى 

 المماول، وعلى المماول أن ٌعلمه بتسلم تلن التعلٌمات. 

ة ٌتم تمدٌر لٌمة كل "تؽٌٌر" بموجب أحكام "المادة الثانٌ

عشرة"، اال اذا اصدر المهندس تعلٌماته أو وافك على 

 ؼٌر ذلن عمال بؤحكام هذه المادة.  

 الدفع بالعمالت الواجب الدفع بها :  - 13/4

إذا نص العمد على دفع مبلػ العمد بؤكثر من عملة واحدة،  

فعندها، إذا تم االتفاق على أي تعدٌل لألسعار أو الموافمة 

مدٌر بشؤنه، كما ذكر أعاله، فإنه ٌجب علٌه، أو تم اجراء ت

تحدٌد المبلػ الذي سٌدفع بكل عملة من العمالت الواجب 

الدفع بها. وبناء علٌه، فإنه ٌجب االشارة الى النسب 

الفعلٌة أو المتولعة للعمالت التً ٌتعٌن الدفع بها فٌما 

ٌخص كلفة العمل المؽٌر، ونسب العمالت المختلفة 

 عمد. المحددة لدفع مبلػ ال

 المبالغ االحتٌاطٌة :   - 13/5

ٌتم استخدام كل مبلػ احتٌاطً تم تخصٌصه فمط كلٌاً أو 

جزبٌاً وفما لتعلٌمات المهندس، وٌتم تعدٌل مبلػ العمد وفماً 

 لذلن. 
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ال ٌشمل المبلػ االجمالً الذي ٌدفع للمماول اال تلن المبالػ 

التً تم  المتعلمة بالعمل أو مستلزمات التنفٌذ أو الخدمات

رصد المبلػ االحتٌاطً ألجلها، وفما لتعلٌمات المهندس. 

ولكل مبلػ احتٌاطً ٌجوز للمهندس أن ٌصدر تعلٌماته 

 بخصوص ما ٌؤتً : 

لعمل ٌنفذه المماول )بما فً ذلن التجهٌزات اآللٌة  .أ 
أو الخدمات المطلوب تمدٌمها(، وٌتم تمدٌر لٌمته  الموادأو 

 و/او... .(13/3كتؽٌٌر بموجب الفمرة )
أو الخدمات التً  الموادالتجهٌزات اآللٌة أو  .ب 

ٌشترٌها المماول من مماول ثانوي مسمى وفك المادة 
الى  إلضافتها، اآلتًالخامسة او تمدٌر لٌمتها على النحو 

 مبلػ العمد :
المبالػ الفعلٌة التً دفعها المماول )أو المستحمة الدفع من  .1

 و  .لبله(
االدارٌة والربح، محسوبا كنسبة مبلؽاً ممابل المصارٌؾ  .2

مبوٌة من هذه المبالػ الفعلٌة بتطبٌك النسبة المبوٌة ذات 
الصلة )إن وجدت( كما حددت فً أي من الجداول 

المناسبة، فإن لم ترد مثل هذه النسبة فً الجداول، فبالنسبة 
 المبوٌة المحددة فً بٌانات العمد. 

منه ذلن، ان  وٌتعٌن على المماول، عندما ٌطلب المهندس

ٌمدم له العروض المسعرة والفواتٌر والمستندات 

 والحسابات أو االٌصاالت االثباتٌة. 

 العمل بالٌومٌة :  - 13/6 

لألعمال الصؽٌرة أو ذات الطبٌعة الطاربة، ٌمكن  

للمهندس أن ٌصدر تعلٌماته لتنفٌذ التؽٌٌر على اساس 

ول "العمل العمل بالٌومٌة، وعندبذ ٌتم تمٌٌمه بموجب جد

المحددة الحماً.  وباإلجراءاتبالٌومٌة" المشمول بالعمد، 

أما إذا لم ٌتضمن العمد جدول "العمل بالٌومٌة"، فإن احكام 

 هذه الفمرة ال تنطبك. 

لبل تثبٌت طلبات شراء مستلزمات  –ٌتعٌن على المماول 

أن ٌمدم الى المهندس العروض المسعرة، كما أنه  –التنفٌذ 

عندما ٌتمدم بطلبات الدفع أن ٌمدم الفواتٌر  ٌتعٌن علٌه

والمستندات والحسابات أو االٌصاالت المتعلمة بؤي من 

 هذه مستلزمات التنفٌذ. 

وباستثناء أٌة بنود لم ٌتم تحدٌدها فً جدول العمل بالٌومٌة 

للدفع ممابلها، فإنه ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم كشوفا 
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التفاصٌل األتٌة ٌومٌة دلٌمة )على نسختٌن( تتضمن 

 للموارد التً تم استخدامها فً تنفٌذ عمل الٌوم السابك : 

 .أسماء ووظابؾ ومدة عمل مستخدمً المماول .أ 
تحدٌد أنواع ومدة تشؽٌل معدات المماول  .ب 

 .واستعمال االشؽال المإلتة
 المواد كمٌات وأنواع التجهٌزات اآللٌة و .ج 

 المستعملة. 
ن كل كشؾ اذا وجده ٌموم المهندس بتولٌع نسخة واحدة م

صحٌحاً أو وافك علٌه، ومن ثم ٌعٌدها الى المماول. بعد 

ذلن ٌمدم المماول كشؾ مسعر بهذه الموارد الى المهندس 

لبل تضمٌنها فً كشؾ الدفعة التالٌة بموجب احكام الفمرة 

(14/3.) 

 

 التعدٌالت بسبب تغٌٌر التشرٌعات :  - 13/7

ٌة زٌادة أو نمصان فً ٌتعٌن تعدٌل مبلػ العمد مراعاة أل

الكلفة نتٌجة أي تؽٌٌر فً لوانٌن الدولة ) بما فً ذلن سن 

لوانٌن جدٌدة والؽاء أو تعدٌل لوانٌن لابمة( أو فً 

التفسٌرات المضابٌة أو الحكومٌة الرسمٌة لها، إذا حصل 

ذلن التؽٌٌر بعد التارٌخ االساس، ونتج عنه تؤثٌر على 

 ب العمد.أداء المماول اللتزاماته بموج

إذا تكبد المماول )أو كان سٌتكبد( تؤخٌراً و/أو كلفة اضافٌة 

نتٌجة لهذه التؽٌٌرات فً الموانٌن أو فً تلن التفسٌرات، 

مما حصل بعد التارٌخ االساس، فإنه ٌتعٌن على المماول 

أن ٌرسل اشعارا الى المهندس بذلن لتمدٌر استحمالاته 

 (، بخصوص : 20/1بشؤنها، مع مراعاة احكام الفمرة )

تمدٌد مدة االنجاز بسبب التؤخٌر الحاصل، اذا كان  .أ 
االنجاز لد تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب الفمرة 

(8/4).  
 الى مبلػ العمد.  إلضافتهاأي كلفة كهذه،  .ب 

عمال  –وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار، فإنه ٌتعٌن علٌه 

ٌها أو أن أن، ٌتوصل الى اتفاق عل –( 3/5بؤحكام الفمرة )

 ٌعد التمدٌرات الالزمة بخصوص هذه االمور .

الى ما ورد انفا، فلن ٌستحك المماول أٌة  باإلضافة 

لد سبك وان  التؤخٌرتمدٌدات فً مدة العمل اذا كان ذلن 

اخذ بنظر االعتبار فً تمدٌد مدة العمد، ولن ٌتم دفع الكلفة 
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عن ذلن اذا كانت اخذت بالحسبان فً مدخالت لابمة 

)التعدٌالت  8.13بموجب الفمرة  لألسعارلمراجعات ا

 بسبب تؽٌٌر التكالٌؾ(.

 

 

 
 التعدٌالت بسبب تغٌٌر التكالٌف :  - 13/8

فً حالة تطبٌك مبدأ تعدٌل األسعار بسبب تؽٌٌر التكالٌؾ، 

ٌتم ذلن وفما لما هو مدرج فً جدول بٌانات تعدٌل 

ملة المحلٌة االسعار المرافمة لبٌانات العمد، ولكل من الع

 والعملة االجنبٌة المحددة فً جدول الكمٌات.

أن مصطلح "جدول بٌانات التعدٌل" الوارد فً هذه الفمرة 

ٌعنً جدول بٌانات التعدٌل المعبؤ والمرفك بملحك عرض 

المنالصة، وفً حالة عدم وجود مثل هذا الجدول فإن 

مضمون هذه الفمرة ال ٌطبك. فً حالة تطبٌك أحكام هذه 

فمرة" فإن المبالػ التً تدفع للمماول ٌجب أن ٌتم تعدٌلها "ال

لتشمل أثر الزٌادة أو النمصان بسبب أي أرتفاع أو 

أنخفاض ٌطرأ على أجور األٌدي العاملة أو على اسعار 

مستلزمات التنفٌذ وؼٌرها من متطلبات االشؽال، من 

خالل تطبٌك المعادالت المدرجة فً هذه الفمرة . والى 

ذي ٌكون فٌه التعوٌض الشامل بسبب أي ارتفاع المدى ال

فً الكلفة ؼٌر مؽطى ضمن أحكام هذه الفمرة  انخفاضأو 

أو أحكام أي مادة أخرى فً العمد، فان "مبلػ العمد 

الممبولة" تعتبر أنها تحتوي على مبلػ عرضً للتعوٌض 

 عن التملبات األخرى فً الكلفة.

ة الدفع الى المماول التعدٌل فً المبالػ المستحم احتسابٌتم 

)كما ٌتم تمدٌر لٌمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن 

خالل تصدٌك شهادات الدفع( وذلن بتطبٌك المعادلة 

األتٌة، ولكن لحاالت الدفع بالعمالت المختلفة كل على 

حدة، علماً بؤن هذا التعدٌل ال ٌسرى على أي عمل ٌتم 

 ارجة.تمدٌره على أساس الكلفة أو االسعار الد
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(+ 1/م5( + جــ )م1/ع5معامل التعدٌل )ت(= أ+ب )ع 

 ( +....1/ل5د)ل

Pn=a+b (Ln/Lo) +c (En/Eo) +d (Mn/Mo) +…. 

 حٌث:

ت = معامل التعدٌل الذي تضرب به المٌمة الممدرة 

بالعملة المعنٌة فً العمد خالل الفترة الزمنٌة )ن( ممدرة 

ملحك عرض  ، اال اذا ورد نص مؽاٌر لذلن فً باألشهر

 المنالصة .

أ = معامل ثابت ٌمصد به ذلن الجزء من المٌمة الممدرة 

التً ال ٌطالها التعدٌل، وكما هو محدد فً الجداول ذات 

 العاللة .

ب، جـ، د = معامالت )اوزان نسبٌة( التً تمثل نسب 

عناصر الكلفة الداخلة فً تنفٌذ األشؽال كالعمالة والمعدات 

 .المواد و

= معامالت "دلٌل االسعار" الحالٌة لعناصر  5، ل5، م5ع

الكلفة وذلن فً الٌوم التاسع واالربعٌن السابك لفترة 

 التمدٌر فٌما ٌخص السلؾ ذات العاللة.

= معامالت "دلٌل االسعار" االساسٌة أو 1، ل1، م1ع

المرجعٌة لعناصر الكلفة فً ٌوم التارٌخ االساسً لكل 

 عملة من العمالت.

تعمال معامالت "دلٌل االسعار" أو االسعار على أن ٌتم اس

المرجعٌة المحددة فً جدول بٌنات التعدٌل، واذا كان 

هنالن شن فً مصدرها، فٌتم تمدٌرها من المهندس. ولهذا 

الؽرض فانه ٌجب االسترشاد بمٌم "أدلة األسعار" بتوارٌخ 

محددة لؽاٌة توضٌح المصدر المذكور، ولو أن هذه 

ه المٌم( لد ال تتالءم مع أدلة األسعار التوارٌخ )وكذلن هذ

 المرجعٌة.

فً الحاالت التً تكون فٌها "عملة الدلٌل" ؼٌر العملة 

المحددة فً الجدول، فانه ٌجب اجراء التحوٌل الالزم فً 

أسعار العمالت باعتماد سعر البٌع المحدد من البنن 
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 المركزي فً تارٌخ انطباق دلٌل االسعار.

الذي ٌتم فٌه تحدٌد "دلٌل االسعار" والى أن ٌحٌن الولت 

الحالً فإنه ٌتعٌن على المهندس وضع دلٌل مإلت لؽرض 

اصدار السلؾ المرحلٌة، وفً الولت الذي ٌصبح فٌه دلٌل 

 السعر، ٌعاد احتساب لٌمة التعدٌل وفما لذلن.

، االكمالاذا اخفك المماول فً انجاز االشؽال خالل مدة 

المبالػ المستحمة بعد مدة   فانه ٌتم احتساب التعدٌل على

 : اآلتٌٌناالنجاز بواسطة أي من االسلوبٌن 

كل دلٌل سعر أو سعر واجب التطبٌك فً الٌوم التاسع  .1
 .لألشؽال" االكمالواالربعٌن لبل تارٌخ انمضاء "مدة 

دلٌل االسعار أو السعر الحالً. اٌهما افضل لصاحب  .2
 العمل.

( )ب، ج، د( أما بخصوص المعامالت )االوزان النسبٌة

للعناصر المكونة للكلفة )ع، م، ل( المحددة فً 

جدول)جداول( التعدٌالت، فانه ال ٌعاد النظر فٌها اال اذا 

اصبحت ؼٌر معمولة، أو ؼٌر متوازنة أو انها لم تعد 

 تنطبك نتٌجة للتؽٌٌرات.
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 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العمد والدفعات

 مبلغ العمد :  - 14/1

 ٌنص على ؼٌر ذلن فً الشروط الخاصة، فانه : ما لم

( 12/3مبلػ العمد ٌتم االتفاق علٌه او تحدٌده بموجب الفمرة ) .أ 
وٌكون هذا المبلػ خاضعاً ألٌة تعدٌالت تتم بموجب أحكام 

 .العمد

ٌتعٌن على المماول ان ٌدفع جمٌع الضرابب والرسوم واالجور  .ب 
دٌل مبلػ العمد المطلوب دفعها منه بموجب العمد، وال ٌتم تع

هو منصوص علٌه فً  بسبب أي من هذه النفمات باستثناء ما
 .(13/7الفمرة )

ان الكمٌات المدونة فً جدول الكمٌات أو ؼٌره من الجداول  .ج 
هً كمٌات تمرٌبٌة، وال تعتبر بؤنها هً الكمٌات الفعلٌة 

 والدلٌمة :
 لتلن األشؽال المطلوب تنفٌذها من المماول. .1
 تمدٌر المٌمة بموجب "المادة الثانٌة عشرة". الؼراض المٌاس و .2
( ٌوما من 28ٌتعٌن على المماول أن ٌمدم الى المهندس، خالل ) .د 

تارٌخ المباشرة، التراحه المتعلك بتحلٌل السعر لكل بند تم 
تسعٌره فً الجداول كمبلػ ممطوع. وللمهندس ٌؤخذ هذا 

ٌعتبر  التحلٌل بنظر االعتبار عند  اعداده للسلؾ، اال انه ال
 ملزما باعتماده.  

اضافة الى ما ورد فً الفمرة الثانوٌة )ب( انفا فان معدات  .ه 
المماول بضمنها المواد االحتٌاطٌة الالزمة لصٌانتها 

تنفٌذ االشؽال ستكون معفٌة من  ألؼراضوالمستوردة منه 
 الرسوم الكمركٌة والضرابب عند استٌرادها.

 

 

 السلفة الممدمة :  - 14/2

العمل ان ٌدفع الى المماول سلفة ممدمة كمرض  على صاحب

التهٌبة للعمل و تامٌن السٌولة النمدٌة  ضلألؼرابدون فابدة 

عندما ٌمدم المماول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه 

"الفمرة". وٌكون اجمالً المبلػ للسلفة الممدمة وطرٌمة دفع 

 باألسلوبها، الساطها )ان تعددت( والعمالت التً ٌتم دفعها ب

 المحدد فً ملحك بٌانات العمد. 

ال تنطبك احكام هذه الفمرة فً حالة عدم استالم الكفالة من 

صاحب العمل او اذا لم ٌتم تحدٌد مبلػ السلفة الممدمة فً 

 بٌانات العمد. 

ٌموم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة الممدمة عمال بؤحكام 

مرحلٌة بالسلفة الممدمة او  ( بإصدار شهادة سلفة14/3الفمرة )
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المسط االول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل 

 والمماول، وذلن بعد ان ٌكون صاحب العمل لد استلم :

   .(4/2ضمان حسن االداء بموجب الفمرة ) .1
كفالة السلفة الممدمة مساوٌة فً مبلؽها وعمالتها لمبلػ السلفة  .2

أو مإسسة  الممدمة، وٌجب ان تكون صادرة عن مصرؾ
مالٌة ٌوافك علٌه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصٌؽة 

المرفمة بالشروط الخاصة او اي صٌؽة اخرى ٌمبل بها 
 صاحب العمل. 

ٌتعٌن على المماول ضمان نفاذ صالحٌة كفالة السلفة الممدمة 

حتى سداد مبلػ السلفة الممدمة الى صاحب العمل بكاملها، 

بالمدر المسترد  بؤولتلن الكفالة اوال ولكن ٌجوز تخفٌض مبلػ 

من المماول كما ٌتم بٌانه بشهادة السلؾ المرحلٌة. واذا كان من 

بٌن شروط الكفالة انمضابها بتارٌخ محدد، فانه ٌتعٌن على 

المماول فً مثل هذه الحالة، ان ٌمدد صالحٌتها الى حٌن ان 

فً  ٌتم تسدٌد مبلؽها بالكامل... ما لم ٌنص على خالؾ ذلن

 العمد.

ٌتم استرداد مبلػ السلفة الممدمة من خالل استمطاعات بنسبة 

مبوٌة من السلؾ المرحلٌة المصادق علٌها من المهندس 

( )اصدار السلؾ المرحلٌة( وكما  6/14بموجب أحكام الفمرة )

 مبٌن الحما  : 

 

ٌبدأ االستمطاع بشهادة السلفة المرحلٌة التً تبلػ  .أ 
ناء السلفة الممدمة والخصم االخر ورد لٌمتها المصدلة )باستث

%( من مبلػ العمد 31النمدٌة( ما ٌتجاوز ) االستمطاعات
  .الممبول مخصوما منه المبالػ االحتٌاطٌة

ٌتم اجراء االستمطاع  بنسبة استهالن الدٌن المحددة  .ب 
فً بٌانات العمد  من لٌمة كل سلفة مرحلٌة )باستثناء مبلػ 

ات المتعلمة باستردادها السلفة الممدمة واالستمطاع
النمدٌة المستردة( بالعمالت ونسب الخصم من  واالستمطاعات

السلفة الممدمة، حتى حلول الولت الذي ٌكون لد تم عنده 
استرداد السلفة الممدمة. على ان ٌتم استرداد السلفة الممدمة 

بالكامل لبل حلول الولت الذي تكون فٌه المستحمات الواجبة 
%( من مبلػ العمد الممبول مخصوما منه 91)الدفع لد بلؽت 

 .االحتٌاطٌةالمبالػ 
اذا لم ٌكن لد تم استرداد السلفة الممدمة لبل اصدار شهادة 

األولً لألشؽال او لبل انهاء العمد بموجب احكام   االستالم

"المادة الخامسة عشرة"، او انهاء العمد بموجب احكام "المادة 

مد بموجب احكام "المادة التاسع السادسة عشرة"، او انهاء الع

فؤن رصٌد السلفة الممدمة ؼٌر   -حسب والع الحال  –عشرة" 

المسدد ٌصبح مستحك الدفع وواجب السداد فوراً من المماول 
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الى صاحب العمل. و كذلن فً حالة انهاء العمد بموجب المادة 

الخامسة عشرة )انهاء المماولة من صاحب العمل( والفمرة 

ء العمد االختٌاري، الدفع واالخالء من مسإولٌة )انها 6.19

 االداء(.
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 تمدٌم طلبات السلف المرحلٌة :   - 14/3

 ٌتعٌن على المماول ان ٌمدم الى المهندس بعد نهاٌة كل شهر

كشؾ سلفة باألعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحٌث 

،  ٌكون الكشؾ منظما على النموذج المعتمد من المهندس

ومبٌنا فٌه تفاصٌل المبالػ  التً ٌعتبر المماول انها مستحمة له، 

ومرفما به الوثابك المإٌدة ، بما فً ذلن التمرٌر الشهري عن 

 (. 4/21تمدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام الفمرة ) 

وٌجب ان ٌشمل كشؾ السلفة المفردات األتٌة، حسب انطبالها، 

عمالت الدفع المختلفة التً ٌدفع بها والتً ٌجب ان ٌعبر عنها ب

 :  اآلتًمبلػ العمد، وبالترتٌب 

المنفذة ووثابك  لألشؽالالمٌمة التعالدٌة التمدٌرٌة  .أ 
 باستثناءالمماول الممدمة حتى نهاٌة الشهر وتشمل التؽٌٌرات. 

 ورد فً )ب( و )و( ادناه.  ما
 ممابل تعدٌل االسعار استمطاعهااٌة مبالػ ٌجب اضافتها او  .ب 

 بؤحكامبسبب تؽٌٌر التشرٌعات او بسبب تؽٌٌر التكالٌؾ، عمال 
  .(13/8و  13/7الفمرتٌن )

نمدٌة، بوالع النسبة  كاستمطاعات استمطاعهمبلػ ٌجب  .ج 
المبوٌة المحددة فً ملحك العطاء التطاعا من اجمالً المبالػ 

المحتجزة لدى  االستمطاعاتالمستحمة فً اعاله، الى ان تبلػ 
النمدٌة )ان  االستمطاعاتالحد االلصى لمٌمة صاحب العمل 

 .وجد( كما هو محدد فً بٌانات العمد
كان  واذااٌة مبالػ ٌجب اضافتها للدفعة الممدمة ) .د 

استردادها، بموجب  ألؼراضهنالن اكثر من لسط( خصمها 
 )السلفة الممدمة(.  2.14احكام الفمرة 

اٌة مبالػ ٌجب اضافتها او استمطاعات بخصوص  .ه 
( 14/5بموجب احكام الفمرة ) المواد زات اآللٌة والتجهٌ

  .المتعلمة بالتحضٌرات

اخرى تكون لد تحممت  استمطاعاتأٌة مبالػ او  .و 
بموجب اي من احكام العمد، او ؼٌره، بما فً ذلن تلن الناجمة 

  .عن احكام "المادة العشرٌن"
المبالػ التً تم دفعها فً جمٌع شهادات  استمطاع .ز 

 السلؾ السابمة.
  .ح 
 جدول الدفعات :        - 14/4 .ط 

اذا تضمن العمد جدوال للدفع محددا فٌه طرٌمة دفع  مبلػ العمد 

على الساط، عندبذ وما لم ٌكن لد نص على ذلن فً الجدول 

 المذكور فإن : 

االلساط المحددة فً جدول الدفعات ٌجب ان تكون االلٌام  .أ 
  .هأ ( اعال -14/3الفمرة ) ألؼراضالتعالدٌة التمدٌرٌة 

  .لألشؽال( المتعلمة بالتحضٌرات 14/5ال تنطبك الفمرة ) .ب 
اذا لم تكن هذه االلســـاط معرفة بالـــرجــوع الى التمـــدم  .ج 

 لألشؽالالفعلً فً تنفٌذ االشؽال، ووجـــد بان التمدم الفعلً 
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المنفذة ٌمل او ٌزٌد عما هو محدد فً جدول الدفعات، 
( 3/5احكام الفمرة ) فللمهندس عندبذ، ان ٌشرع  بتطبٌك

فً االعتبار المدى  تؤخذلالتفاق على او اعداد الساط مصححة 
به تمدم العمل عن ذلن الذي تم على اساسه التحدٌد  تؤخرالذي 

 .لأللساطالسابك 
ى اما اذا لم ٌحتوي العمد على جدول للدفعات، فانه ٌتعٌن عل

ولع انها ملزمه للدفعات التً ٌتالمماول ان ٌتمدم بتمدٌرات ؼٌر 

تستحك له فً نهاٌة كل دورة ربع سنوٌة، على ان ٌتم تمدٌم 

( ٌوما من بعد تارٌخ المباشرة، 42التمدٌر االول خالل )

وٌستمر تمدٌم التمدٌرات المصححة فً نهاٌة كل فصل )ربع 

 األولً لألشؽال.  االستالمسنوي(، الى ان ٌتم اصدار شهادة 

المراد استعمالها فً  المواد التجهٌزات اآللٌة و  - 14/5

 االشغال )التحضٌرات( : 

أذا كانت شروط احكام هذه "الفمرة" متوفرة، ٌتم تضمٌن 

 هـ( ما ٌؤتً : -14/3الفمرة )  بؤحكامالسلؾ المرحلٌة، عمال 

التً تم  المواد مبلؽا ممابل تحضٌرات التجهٌزات اآللٌة و .1
 مٌة. فً األشؽال الداب تورٌدها الى المولع لؽرض استعمالها

التخفٌض فً الٌام الفمرات عندما تكون المٌمة التعالدٌة لمثل  .2
لد دخلت كجزء من األشؽال  المواد هذه التجهٌزات اآللٌة و

 أ(. -14/3الدابمٌة بموجب احكام الفمرة )
 –اذا لم تكن الموابم المشار الٌها فً الفمرتٌن الثانوٌتٌن )ب 

ل  فال ٌتم ( فً ادناه مشمولة ضمن الجداو1 –( و )ج 1

 تطبٌك احكام هذه الفمرة . 

ٌتعٌن على المهندس ان ٌمدر وٌصادق على كل زٌادة فً لٌمة 

 السلؾ اذا توفرت الشروط األتٌة : 

 ان ٌكون المماول :  .أ 
لد احتفظ بمٌود وافٌه جاهزة للمعاٌنة )بما فٌها طلبات  .1

 الشراء واالٌصاالت، والتكالٌؾ، واستعمال التجهٌزات اآللٌة و
 . واد(الم
 لدم كشفا بكلفة شراء واٌصال التجهٌزات اآللٌة و .2

 الى المولع، مإٌدا بؤدلة ثبوتٌة كافٌة، وان اٌا مما ٌؤتً : المواد
 ان التجهٌزات اآللٌة و المواد ذات العاللة :  .ب 

 هً تلن المدونة فً الجداول الدفع ممابلها عند شحنها.  .1
لع، عمال انها لد تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى المو .2

 العمد.  بؤحكام
انها موصوفة ضمن وثٌمة شحن صحٌحة او أي دلٌل  .3

دلٌل ٌثبت  اثبات اخر للشحن، وتم تسلٌمها الى المهندس مع
دفع اجور الشحن والتؤمٌن الشحن والتامٌن، وؼٌرها من وثابك 
االثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفٌة صادرة عن مإسسة مالٌة 

العمل وبالمبالػ والعمالت  وبصٌاؼة ممبولة لدى صاحب
المحددة بموجب احكام هذه "الفمرة". ٌمكن ان تكون هذه 
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الكفالة بنموذج مماثل لنموذج السلفة الممدمة المشار الٌه فً 
 ، شرٌطة ان تظل سارٌة المفعول(14/2الفمرة )

وتخزٌنها بشكل  المواد اآللٌة و التجهٌزاتحتى ٌتم اٌصال  

ها ضد الفمدان او الضرر او التردي، مالبم فً المولع، وحماٌت

 او : 

 ان التجهٌزات اآللٌة و المواد ذات العاللة :  .ج 
هً تلن المدونة فً الجداول لدفع ممابلها عند تورٌدها  .1

 الى المولع. 
انها لد تم اٌصالها وتخزٌنها فً المولع بصورة  .2

مناسبة وحماٌتها ضد الفمدان او الضرر او التردي، وٌظهر 
 تطلبات العمد.انها تفً بم

للنسبة  وعندها ٌكون المبلػ االضافً الذي ٌتم تصدٌمه معادال .3
تمدٌرات المهندس  المنصوص علٌها فً ملحك العطاء من 

)بما فً ذلن كلفة االٌصال الى  المواد لكلفة التجهٌزات اآللٌة و
المولع(، مع االخذ بنظر االعتبار الوثابك المذكورة فً هذه 

 . المواد الدٌة للتجهٌزات اآللٌة والفمرة والمٌمة التع
ٌكـون الدفـع لهذا المبلػ االضافً بالعمـالت المماثلـة لما سٌتم 

أ(. وفً -14/3به صرؾ السلؾ المستحمة بموجب الفمرة )

ذلن الولت، ٌجب مراعاة ان تكون السلؾ شاملة التخفٌض 

 بؤنواعوالذي ٌعتبر معادال لما ٌطبك على هذا المبلػ والدفع 

 المواد العمالت الواجب تطبٌمها، للتجهٌزات اآللٌة و ونسب

 ذات العاللة .  

 

 

 السلف المرحلٌة : اصدار  - 14/6

لن ٌتم تصدٌك او دفع اي مبلػ الى المماول، مالم  ٌتسلم 

صاحب العمل ضمان حسن التنفٌذ وٌوافك علٌه. وبعدها ٌتعٌن 

 ( ٌوما من تارٌخ استالمه28خالل مدة ) –على المهندس 

كشؾ باألشؽال المنجزة والوثابك المإٌدة لها، ان ٌرسل الى 

صاحب العمل شهادة سلفة مرحلٌة مبٌنا فٌها المبلػ الذي ٌمدر 

المهندس انه ٌستحك للمماول بصورة منصفة، ومرفما بها 

استمطاعات او مبالػ محتجزة من  ألٌةالتفاصٌل المإٌدة 

 المهندس على كشؾ الدفعة ان وجدت.

  االستالمٌعتبر ملزما لبل صدور "شهادة  هندس الاال ان الم

اي شهادة سلفة مرحلٌة، اذا كانت  بإصدار –األولً لألشؽال" 

النمدٌة والتنزٌالت االخرى(  االستمطاعاتلٌمتها )بعد خصم 

الل من الحد االدنى )ان وجد( للسلفة المرحلٌة المشار الٌه فً 

لى المهندس ان ٌتعٌن ع الحالةبٌانات العمد. وفً مثل هذه 
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 ٌشعر المماول بذلن. 

 سبب اخر . اال انه :  أليال ٌجوز حجب اصدار السلؾ 

تم تورٌده اواي عمل تم تنفٌذه من  ءشًاذا كان اي  .أ 
المماول ؼٌر مطابك للعمد، فٌمكن حبس كلفة االصالح او 

 االستبدال حتى ٌتم انجاز ذلن االصالح او االستبدال. و/او...
د اخفك )او هو مخفك( فً اداء اي كان المماول ل اذا .ب 

عمل او التزام وفما للعمد، وتم اشعاره بذلن من المهندس، جاز 
حبس لٌمة هذا العمل أو االلتزام حتى ٌكون العمل أو االلتزام 

 لد تم تنفٌذه.
ٌجوز للمهندس، فً أٌة شهادة سلفة، ان ٌموم بعمل أي تصحٌح 

ٌمة أي شهادة أو تعدٌل كان ٌجب اجراإه بشكل مناسب على ل

سلفة سابمة، كما ان أي من السلؾ ال ٌمكن اعتبارها مإشرا 

 على رضا المهندس أو موافمته أو لبوله أو التناعه.

 

 

 

 الدفع للمماول :  - 14/7

ذلن فً الشروط الخاصة، ٌتعٌن على  ما لم ٌنص على ؼٌر

 صاحب العمل ان ٌدفع للمماول :

( ٌوما من 42)المسط االول من السلفة الممدمة خالل  .أ 
( ٌوما من تارٌخ 21، أو خالل )اإلحالةتارٌخ اصدار كتاب 

( 4/2تسلم صاحب العمل لضمان حسن التنفٌذ، عمال بالفمرة )
 .(، أٌهما كان االخٌر14/2ولكفالة السلفة الممدمة عمال بالفمرة )

( ٌوما 56المبلػ المصدق لكل سلفة المرحلٌة، خالل ) .ب 
 .الدفعة والوثابك المإٌدة له من تارٌخ تسلم المهندس لكشؾ

( ٌوما من 56المبلػ المصدق بالسلؾ الختامٌة خالل ) .ج 
 تارٌخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 

  

وٌتعٌن ان ٌتم الدفع للمماول عن كل مبلػ مستحك بالعملة 

المحددة، واٌداع المبلػ فً الحساب المصرفً الذي  ٌعٌنه 

 المحددة فً العمد. المماول فً دولة الدفع )لهذه العملة( 
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 السلف المتأخرة :  - 14/8

اذا لم ٌتسلم المماول اٌة سلفة مستحمة له بموجب الفمرة 

(، فانه ٌحك له ان ٌتماضى نفمات التموٌل عن اٌة مبالػ 14/7)

ٌتؤخر دفعها له، بحساب مركب شهرٌا عن مدة التؤخٌر، 

فً وتحسب هذه المدة اعتبارا من تارٌخ الدفع المنوه عنه 

( بؽض النظر عن تارٌخ اصدار السلفة المرحلٌة 14/7الفمرة )

 ب(.-14/7) فً حالة البند 

وما لم ٌنص على ؼٌر ذلن فً الشروط الخاصة، فان نفمات  

التموٌل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوٌة التً ٌحددها 

البنن المركزي فً دولة عملة الدفع، مضافا الٌها  نسبة سنوٌة 

 ، وٌتعٌن دفعها بالعملة المحددة لها. %(3لدرها )

وٌكون المماول مستحما لتماضً هذه الدفعة بدون أي اشعار 

رسمً او تصدٌك، وبدون االجحاؾ باي حك او تعوٌض اخر، 

)على ان ال تتجاوز نسبة نفمات التموٌل النسبة المبوٌة طبما 

للموانٌن النافذة فً بلد تنفٌذ االشؽال، ما لم ٌنص على خالؾ 

 لن فً الشروط الخاصة(.ذ
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 النمدٌة : االستمطاعاتدفع   - 14/9 

األولً لألشؽال" ٌصادق   االستالمعندما ٌتم اصدار "شهادة 

 النمدٌة الى المماول.  االستمطاعاتالمهندس على دفع نصؾ 

اذا تم اصدار شهادة االستالم االولً لجزء او لسم من  

النمدٌة  االستمطاعاتاالشؽال، فانه ٌتم رد نسبة معٌنة من  

باحتساب لٌمة ذلن المسم او الجزء النسبٌة، وتكون هذه النسبة 

%( من النسبة الناتجة عن لسمة مبلػ العمد 51بوالع )

التمدٌرٌة لذلن المسم او الجزء على مبلػ العمد النهابٌة كما ٌتم 

 تمدٌرها. 

ٌحك للمماول فور انمضاء اخر فترة من "فترات الصٌانة"، 

النمدٌة المتبمى بشهادة مصدلة  االستمطاعاتاد رصٌد استرد

من المهندس. اما بالنسبة النمضاء اخر فترة الصٌانة لمسم ما 

النمدٌة  االستمطاعاتمن االشؽال، فانه ٌتم رد نسبة ما من 

%( من المٌمة التً تحتسب بمسمة مبلػ العمد 50تعادل )

ا ٌتم تمدٌرها، الممدرة لهذا المسم على مبلػ العمد النهابٌة كم

 وذلن فور انمضاء فترة الصٌانة المتعلمة به. 

عٌوب األشؽال  بإصالحاتاال انه اذا تبمت أعمال متعلمة  

بموجب احكام "المادة الحادٌة عشرة"، فان المهندس مخول 

بحجب الكلفة التمدٌرٌة لتلن االصالحات من لٌمة 

 االستمطاعات النمدٌة الى ان ٌتم تنفٌذها. 

ساب هذه النسب، ال ٌإخذ فً الحسبان أٌة تعدٌالت فً عند احت

( 13/7الفمرة ) بؤحكاماألسعار بسبب تؽٌٌر التشرٌعات عمال 

 (.  13/8الفمرة) بؤحكاماو بسبب تؽٌر التكالٌؾ عمال 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً الشروط الخاصة ٌحك للمماول 

وحصول موافمة  لألشؽالبعد صدور شهادة التسلم االولً 

النمدٌة  االستمطاعاتالمهندس على اطالق النصؾ االول من 

_تمدٌم خطاب ضمان مصرفً من مصرؾ معتمد )بالصٌؽة 

المشار الٌها فً ملحك الشروط الخاصة( ممابل اطالق النصؾ 

النمدٌة وان ٌكون خطاب الضمان  االستمطاعاتالثانً، من 

لنمدٌة ا االستمطاعاتبنفس المبالػ والعمالت للنصؾ الثانً من 

ملزماً وساري المفعول الى حٌن انجاز المماول االشؽال 

عٌوب اسوة بخطاب الضمان لحسن االداء  ألٌةواصالحه 

(. و حال استالم صاحب العمل 2/4المشار الٌها بالفمرة )

النمدٌة على  االستمطاعاتلخطاب ضمان ممابل اطالق 

 ألطالقالمهندس التوصٌة بالدفع واشعار صاحب العمل 

 النمدٌة. ستمطاعاتاال
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النمدٌة  لالستمطاعاتالنصؾ الثانً  إلطالقان هذه الصٌؽة  

المؽاٌرة لما ورد فً العبارة الثانٌة من هذه الفمرة هو ممترح 

بدٌل، وعلى صاحب العمل اطالق خطاب ضمان ممابل اطالق 

ٌوما من تارٌخ  21النمدٌة خالل  لالستمطاعاتالنصؾ الثانً 

 ً.ابالنهابً لألشؽال النه الماالستاستالمه شهادة 

( 2/4اذا كان خطاب الضمان لحسن االداء المشار الٌه بالفمرة)

النمدٌة عند صدور  االستمطاعاتوكان مبلؽه ٌزٌد على نصؾ 

النمدٌة  االستمطاعاتشهادة االستالم االولً فٌتم اطالق نصؾ 

الثانٌة دون الحاجة الى خطاب ضمان جدٌد ممابل مبلؽها. اما 

كان مبلػ خطاب الضمان لحسن االداء ٌمل عن نصؾ اذا 

 االستمطاعاتالنمدٌة فعند ذلن ٌتم اطالق نصؾ  االستمطاعات

النمدٌة المتبمٌة ممابل خطاب ضمان بالفرق بٌن مبلؽً خطاب  

 النمدٌة  المتبمٌة. االستمطاعاتالضمان لحسن االداء ونصؾ 

 



234 
 

 

 
 كمال( :كشف السلفة النهائٌة )كشف سلفة اال  - 14/11

 ٌتعٌن على المماول ان ٌمدم الى المهندس خالل فترة ال

  االستالم( ٌوما من تارٌخ تسلمه لشهادة 84تتجاوز )

 –( نسخ 6بـ ) –األولً لألشؽال، كشؾ السلفة النهابٌة 

(، مبٌنا 14/3مع الوثابك المإٌدة، حسب متطلبات الفمرة )

 فٌه :

جب العمد حتى لٌمة جمٌع االشؽال التً تم تنفٌذها بمو .أ 
 األولً لألشؽال. االستالمالتارٌخ المحدد فً شهادة 

 أٌة مبالػ اخرى ٌعتبر المماول ان له حما فٌها. و... .ب 
تمدٌرات اٌة مبالػ اخرى مما ٌعتبر المماول انها ستصبح  .ج 

مستحمة له بموجب العمد، على ان ٌتم تمدٌم تفاصٌل 
السلفة  مستملة لكل مبلػ من هذه المبالػ الممدرة فً كشؾ

 .النهابٌة
ومن ثم ٌصادق المهندس على السلفة المستحمة بموجب 

(. هذا ولن ٌتم صرؾ السلفة النهابٌة 14/6احكام الفمرة )

اال بعد تمدٌم المماول تؤٌٌد أستالم المماولٌن الثانوٌٌن 

 والموردٌن لمستحماتهم لؽاٌة السلفة السابمة للسلفة النهابٌة.

 

 اب النهائً :طلب شهادة الحس  - 14/11

( 56ٌنبؽً على المماول ان ٌمدم الى المهندس خالل فترة )

النهابً لألشؽال،  االستالمٌوما من تارٌخ تسلمه شهادة 

مع الوثابك  –بستة نسخ  –مسودة كشؾ الحساب النهابً

المإٌدة، بالنموذج الذي ٌوافك علٌه المهندس، ومبٌنا فٌها 

 تفاصٌل ما ٌؤتً :

 التً تم تنفٌذها بموجب العمد.لٌمة جمٌع االشؽال  .أ 
أٌة مبالػ اخرى ٌعتبرها المماول ان له حما فٌها  .ب 

 بموجب العمد، او خالفه.
كشؾ الحساب النهابً،  اذا لم ٌوافك المهندس على مسودة

او لم ٌتمكن من التثبت من صحة جزء ما منه، فانه ٌتعٌن 

على المماول ان ٌموم بتمدٌم تلن المعلومات االضافٌة 

 28مة التً ٌطلبها المهندس بصورة معمولة، وخالل الالز

ٌوما من تارٌخ أستالم مسودة كشؾ الحساب النهابً 

ان ٌعدلها بالصورة التً ٌتفمان علٌها، مع  وعلى المماول

مالحظة ان هذا الكشؾ بالصورة المتفك علٌها، ٌسمى فً 

 (.هذه الشروط بــ)كشؾ الحساب النهابً
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لمنالشات الالحمة بٌن المهندس ومع ذلن، اذا تبٌن نتٌجة ل

 والمماول، واٌة تعدٌالت لمسودة كشؾ الحساب النهابً

التً ٌتم االتفاق علٌها، وجود خالؾ ما، فانه ٌتعٌن على 

المهندس ان ٌعد وٌمدم الى صاحب العمل سلفة مرحلٌة 

عن تلن االجزاء المتفك علٌها من مسودة كشؾ الحساب 

 لى المماول(. )مع ارسال نسخة منها ا النهابً

بعد ذلن، اذا تم فض الخالؾ نهابٌا بموجب احكام الفمرة 

(، 21/5(، او تمت تسوٌته بموجب احكام الفمرة )4/20)

فانه ٌتعٌن على المماول عندبذ اعداد وتمدٌم "كشؾ 

الحساب النهابً "الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه 

ب ما تم الى المهندس معززا بالوثابك المدرجة الحما وحس

 النص علٌه فً الشروط الخاصة بالعمد :

براءة الذمة من الجهات المختصة بخصوص  .1
 العمالة الوافدة لهذا العمد. 

براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت لٌامه بدفع  .2
 على العمد. المسجلٌنجمٌع مستحمات العاملٌن 

ادرة عن الهٌبة العامة للكمارن براء الذمة الص .3
 ضرابب.الهٌبة العامة للو

 الموادتؤٌٌد أستالم المماولٌن الثانوٌٌن ومجهزي  .4
 المعتمدٌن كافة لمستحماتهم. 

 

 خطاب أطالق الحساب النهائً :  - 14/12

ٌنبؽً على المماول، عند تمدٌمه لكشؾ الحساب النهابً ان 

ٌسلم صاحب العمل الرارا خطٌا ٌثبت فٌه ان "كشؾ الحساب 

والنهابٌة لجمٌع المبالػ النهابً" ٌشكل التسوٌة الكاملة 

 المستحمة للمماول بموجب العمد او ما ٌتصل به. 

ٌصبح نافذ المفعول  وٌمكن النص فً هذا االلرار على انه ال

االبعد اعادة ضمان حسن االداء الى المماول وتسلمه لما تبمى 

له من رصٌد المبالػ المستحمة له، وفً هذه الحالة ٌعتبر 

 افذا من هذا التارٌخ.تصفٌة الحساب النهابً ن
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 اصدار شهادة الحساب النهائً :  - 14/13

( ٌوما من تارٌخ تسلمه "كشؾ 28على المهندس خالل )

( وخطاب أطالق 11/14الحساب النهابً" بموجب الفمرة )

(، ان ٌرسل الى 12/14الحساب النهابً بموجب الفمرة )

حساب النهابً، صاحب العمل ونسخه الى المماول شهادة ال

 مبٌنا فٌها : 

 و.... المبلػ الذي ٌستحك للمماول بصورة نهابٌة .أ 

الرصٌد المستحك )ان وجد( من صاحب العمل الى  .ب 
المماول او من المماول الى صاحب العمل، )حسب والع 

الحال(، وذلن بعد احتساب جمٌع الدفعات التً دفعها صاحب 
ب العمل العمل، ورصٌد االستمطاعات التً تستحك لصاح

 بموجب العمد.
 بؤحكاماذا لم ٌمدم المماول "شهادة الحساب النهابً" عمال 

 بؤحكام( وخطاب أطالق الحساب النهابً عمال 11/14الفمرة )

(، فانه ٌتعٌن على المهندس ان ٌطلب منه ذلن. 12/14الفمرة )

واذا اخفك المماول فً تمدٌم شهادة الحساب النهابً خالل مدة 

لمهندس عندبذ، ان ٌصدر شهادة الحساب النهابً ( ٌوما، فل28)

 بالمٌمة التً ٌمدرها بصورة منصفة انها مستحمة الدفع. 
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 انتهاء مسؤولٌة صاحب العمل :  - 14/14

ال ٌعتبر صاحب العمل مسإوال تجاه المماول عن اي امر او 

شًء ناتج عن هذا العمد )او متصل به(، او عن تنفٌذ االشؽال، 

 لدم المماول بشؤنه مطالبة بمبلػ ما صراحة : اال اذا

 ضمن "كشؾ الحساب النهابً"، واٌضاً... .أ 
ضمن "كشؾ السلفة النهابٌة" الموصوؾ فً الفمرة  .ب 

(، باستثناء االمور او االشٌاء المستجدة بعد اصدار 10/14)

 األولً لألشؽال.  االستالمشهادة 
من  وعلى كل حال، فان ما ٌرد فً هذه "الفمرة" ال ٌحد

مسإولٌة صاحب العمل بموجب التزاماته فً التعوٌض، او من 

مسإولٌة صاحب العمل فً اي من حاالت الؽش او التمصٌر 

 من لبله.  الالمبالًالمتعمد، او المسلن 

 

 

 عمالت الدفع :  - 14/15

ٌتم دفع "مبلػ العمد" بالعملة او العمالت المحددة فً جدول 

خالؾ ذلن فً الشروط  عمالت الدفعات. وما لم ٌنص على

من عمله واحدة، فٌجب ان  بؤكثرالخاصة، فاذا كان الدفع سٌتم 

 ٌتم الدفع على النحو التالً :

اذا كانت "مبالػ العمد الممبولة" محدده بالعملة المحلٌة  .أ 
 فمط :

تكون النسب او المبالػ للعملة المحلٌة والعمالت  .1
م فً حساب االجنبٌة واسعار الصرؾ الثابتة التً سوؾ تستخد

الدفعات، كما تم تحدٌدها فً ملحك العطاء، اال اذا اتفك 
 .الطرفان على ؼٌر ذلن

ٌتم الدفع واجــراء الخصم فٌما ٌخص المبالػ  .2
(، وتعدٌل االسعار 5/13الفمرة ) بؤحكاماالحتٌاطٌة، عمال 

(، بالعمالت 7/13الفمرة ) بؤحكامبسبب التشرٌعات عمال 
 . والنسب الواجبة التطبٌك

االخرى المشار الٌها فً  واالستمطاعاتاما الدفعات  .3
أ، ب، ج، د( ، فٌتم دفعها بالعمالت والنسب  – 3/14الفمرات )

 .( اعاله1 –المحددة فً الفمرة ) أ 
ٌجب  الدفع ممابل الؽرامات المحددة فً بٌانات العمد، .ب 

 ان ٌتم بالعمالت والنسب المحددة فً جدول عمالت الدفع.
خرى التً ٌسددها المماول الى صاحب اما الدفعات اال .ج 

العمل فٌجب ان تسدد بالعملة التً تم  انفاق المبالػ بها بمعرفة 
صاحب العمل، او بؤٌة عملة اخرى ٌتم االتفاق علٌها فٌما بٌن 

 الطرفٌن.
اذا كان المبلػ المستحك سداده الى صاحب العمل من  .د 
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صاحب  المماول بعملة محددة تتجاوز المبلػ المستحك دفعه من
العمل الى المماول بتلن العملة، فانه ٌجوز لصاحب العمل ان 
ٌخصم رصٌـــد هذا المبلػ من المبالػ التً استحمت للمماول 

 بعمالت اخرى.
اذا لم ٌتم تحدٌد اسعار تبدٌل العمالت فً جدول عملة 

الدفعات، فتعتمد اسعار صرؾ العملة التً كانت  سابدة فً 

لررها البنن المركزي فً الدولة  موعد التارٌخ االساس كما

 )بلد التنفٌذ(
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المادة الخامسة عشزة : سحب العمل وانهاء العقذ من  .

 صاحب العمل

 االشعار بالتصحٌح )االنذار( – 15/1

اذا اخفك المماول فً تنفٌذ اي التزام بموجب العمد، فلصاحب  

العمل  بعد ارسال انذار تحرٌري له طالبا منه تصحٌح هذا 

( ٌوم ان ٌسحب العمل وٌضع 15االخفاق وعالجه خالل مدة )

الٌد على المولع واالعمال وٌخرج المماول منها اذا لم ٌستجب 

 لطلبه فً تصحٌح هذا االخفاق .

 سحب العمل من لبل صاحب العمل : -15/2

اوال: ٌحك لصاحب العمل سحب العمل فً اي من الحاالت 

  التالٌة دون الرجوع الى المحكمة : 

اذا اخفك فً تمدٌم ضمان حسن االداء بموجب الفمرة  -أ 
كما ورد فً ( او فً االستجابة الى اشعار التصحٌح 4/2)

 .   (  15/1الفمرة )
 اذا افلس )المماول( او اشهر اعساره .  -ب 
 افالسه او اعساره إلشهاراذا تمدم )المماول( بطلب  -ج 
اذا صدر لرار من المحكمة المختصة بوضع اموال  -د 

 ( فً ٌد امٌنة التفلٌسة )السندٌن( .  )المماول
اذا عمد المماول صلحا ٌمٌه االفالس او تنازل عن حموله  -هـ

 لصالح دابنٌه . 

اذا وافك المماول على تنفٌذ المماولة تحت اشراؾ  - و
 هٌبة مرالبة مإلفة من دابنٌه . 

اذا كان المماول شركة اعلنت تصفٌتها عدا التصفٌة  - ز
 ماج او اعادة التكوٌن . االند ألؼراضاالختٌارٌة 

 اذا تنازل المماول عن المماولة .  - ح
ي اجزاء من االشؽال الى مماول ثانواذا أحال المماول  - ط

 دون الحصول على موافمة صاحب العمل . 
اذا ولع الحجز على اموال المماول من محكمة ذات  - ي

اختصاص وكان من شؤن هذا الحجز ان ٌإدي الى عجز 
 زاماته . المماول عن االٌفاء بالت

إذا لدم الممـــاول او عرض على اي شخص  - ن
)بصـــورة مبـــاشرة او ؼٌر مباشرة( رشوة او هدٌة او منحة 

 او عمولة او هبة مالٌة كترؼٌب او مكافؤة ممابل : 
 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له عاللة بالعمد.  -1
اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي  -2

لة بالعمد، او إذا وعد اي من مستخدمً المماول شخص له عال
اٌة رشوة  بإعطاءاو وكالبه او مماولٌه الثانوٌٌن او وعد 

شخص او مكافؤة حسبما  ألي)بشكـــــل مباشر او ؼٌر مباشر( 
هو موصوؾ فً الفمرة )و(، اال ان تمدٌم اٌة حوافز ومكافآت 

 . لانونٌة لمستخدمً المماول ال ٌستوجب سحب العمل منه
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اذا بلؽت نسبة التؤخٌر فً تمدم سٌر العمل فً اي ولت خالل  - ل
مدة تنفٌذ االشؽال اكثر من ما هو منصوص علٌها فً الشروط 

 الخاصة . 
اذا أٌد المهندس تحرٌرٌا لصاحب العمل تحمك اي من الحاالت  - م

 التالٌة : 
ان المماول لد تخلى عن المماولة او انه امتنع عن  -

 الد على الرؼم من مباشرته العمل . التولٌع على صٌؽة التع
ان المماول لد عجز بدون عذر مشروع عن  -

( ثالثون 31او ولؾ تمدم االعمال لمدة ) باألعمالاالستمرار 
ٌوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحرٌرٌا بلزوم االستمرار 

 .  باألعمال
ان المماول لد اخفك فً رفع المواد من المولع او فً  -

او فً استبدالها خالل ثالثٌن ٌوما بعد تسلمه من هدم االعمال 
المهندس اشعارا تحرٌرٌا بؤن المواد واالعمال المذكورة لد 

 تمرر رفضها بممتضى احكام المماولة . 
ان المماول ؼٌر لابم بتنفٌذ االعمال طبما للمماولة او انه متعمد  -

  االهمال وعدم المباالة فً تنفٌذ التزاماته بموجب المماولة .
ان المماول لد تعالد من الباطن بخصوص اي اي لسم من  -

المماولة بشكل ٌضر بجودة العمل او ٌخالؾ تعلٌمات المهندس 
  . 

من ممارسات  ألياذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المماول  - ن
أو االعالة  الفساد االداري أو االحتٌال أو التواطإ أو المهر

 ه. ( ادنا15/6الخ المبٌنة فً الفمرة )1111
ففً اي من هذه الحاالت او الظروؾ، ٌجوز لصاحب العمل ، 

( ٌوما، سحب 15انذاره( مدة ) ( بعد اشعار المماول خطٌا

 العمل  والصاء المماول عن المولع.  

ان اختٌار صاحب العمل سحب العمل  ٌجب ان ال ٌإثر على 

اٌة  حموق اخرى لصاحب العمل تتحمك له بموجب العمد، او 

 خالفه. 

عٌن على المماول فً مثل هذه الحالة ان ٌؽادر المولع و ٌسلم ٌت

المهندس مستلزمات التنفٌذ المطلوبة وجمٌع "وثابك المماول" 

 واٌة وثابك تصمٌم اعدها المماول او تم اعدادها لصالحه. 

ومع ذلن فانه ٌتعٌن على المماول ان ٌبذل لصارى جهده لٌنفذ 

االشعار الذي ارسله  فورا اٌة تعلٌمات معمولة مشمولة فً

 صاحب العمل، وذلن فٌما ٌتعلك بــ :

  

 التنازل عن أٌة مماولة ثانوٌة.  .أ 
 حماٌة االرواح او الممتلكات أو سالمة االشؽال.  .ب 

بعد سحب العمل ، ٌحك لصاحب العمل، ان ٌكمل االشؽال 

و/أو ان ٌستخدم أٌة مإسسات اخرى الكمالها. وٌجوز عندبذ 
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سسات استخدام اٌا من لوازم لصاحب العمل وهذه المإ

المماول، ووثابك المماول ، ووثابك التصامٌم االخرى التً 

 اعدها المماول، او تلن التً تم اعدادها لصالحه.

ٌتعٌن على صاحب العمل عندبذ، ان ٌرسل اشعارا بان  

معدات المماول او االشؽال المإلتة سوؾ ٌتم االفراج عنها الى 

اره، وعلى المماول ان ٌموم فورا المماول فً المولع او بجو

على مسإولٌته وحسابه. اال انه اذا تبٌن أن المماول لم  بإزالتها

ٌمم الى تارٌخه بتسدٌد أٌة استحمالات علٌه لصاحب العمل، 

فانه ٌمكن لصاحب العمل ان ٌبٌع مستلزمات التنفٌذ لتحصٌل 

استحمالاته، واذا تبمى رصٌد من حصٌلة البٌع بعد استرداد 

ستحمالات ٌدفع ذلن الرصٌد الى المماول مع مراعاة اال

 االجراءات المثبتة فً دلٌل التعالدات   .  

  

عند اخالل المماول فً تنفٌذ :  وٌحك لصاحب العمل ثانٌا

اعمال المماولة ووصول العمل الى المراحل النهابٌة  ووجود 

لد لدرة لدى جهة التعالد على تنفٌذ بالً االعمال   فلجهة التعا

تشكٌل لجنة اسراع تؤخذ على عاتمها اكمال االعمال وفما 

 للشروط واالجراءات المثبتة فً دلٌل التعالدات بهذا الشؤن .

  

 التمٌٌم بتارٌخ سحب العمل : - 15/3 

بعد ان  –ما ٌمكن عملٌا  وبؤسرع –على المهندس 

ٌكون االشعار بسحب العمل لد اصبح نافذا بموجب 

(  3/5الفمرة ) بؤحكامٌتفك عمال  (، ان 15/2الفمرة )

على لٌمة االشؽال ومستلزمات التنفٌذ ووثابك المماول 

واٌة مبالػ اخرى تستحك للمماول ممابل االشؽال 

 المنفذة بموجب العمد، او اجراء تمدٌراته بشؤنها.

 

 

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

لصاحب العمل، بعد ان ٌكون االنذار بسحب العمل لد 

(، ان ٌموم بما ٌؤتً  15/2نافذا بموجب الفمرة ) اصبح

: 
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المباشرة باتخاذ االجراءات المتعلمة بمطالباته وفما  -أ 
 (.  2/5الفمرة ) ألحكام

اٌماؾ دفع اٌة مبالػ الى المماول الى حٌن  -ب 
التحمك من تكالٌؾ تنفٌذ االشؽال وانجازها واصالح 
ة اٌة عٌوب فٌها، وتحدٌد الؽرامات التؤخٌرٌة المتحمم

على المماول )ان وجدت(، واٌة تكالٌؾ اخرى تكبدها 
 صاحب العمل. 

اٌة خسابر  واضرار تكبدها صاحب  التطاع -ج 
العمل واٌة تكالٌؾ اضافٌة تم صرفها لؽاٌة اكمال 

االشؽال من حساب المماول، وذلن بعد احتساب اٌة 
مبالػ تستحك للمماول ممابل انهاء العمد بموجب الفمرة 

سترداد مثل هذه الخسابر واالضرار (، وبعد ا 15/2)
والتكالٌؾ االضافٌة ٌدفع صاحب العمل اي رصٌد 

 متبك للمماول.
 

 انهاء العمد من صاحب العمل : - 15/5

اوال : ٌحك لصاحب العمل انهاء العمد فً الحاالت 

 األتٌة :

ٌحك لصاحب العمل ان ٌنهً العمد فً اي  - أ
انذارا العامة، بعد  اصدار  المصلحةولت لما ٌخدم 

رسمٌا بذلن الى المماول. وٌعتبر االنهاء نافذا بعد 
 لإلنذار( ٌوما بعد تارٌخ تسلم المماول  28مرور )

المذكور أو من تارٌخ اعادة ضمان حسن االداء الٌه 
من لبل صاحب العمل، اٌهما الحك للمصلحة العامة 

( 87سلطة االبتالؾ المإلتة المنحلة رلم ) ألمروفما 
 اي لانون ٌحل محله .  او 2114لسنة 

اذا تعذر على المماول اكمال تنفٌذ جزء كبٌر   - ب
( تسعون ٌوما     91من المماولة لفترة تتجاوز )

خارجة عن ارادته وفك للشروط واالجراءات  ألسباب
 المثبتة فً دلٌل التعالدات بهذا الشؤن 

اذا اصبح تنفٌذ االلتزام التعالدي مستحٌال    - ج
 نهاء . واتفك الطرفان على اال

ٌحك لصاحب العمل ان ٌنهً العمد بموجب  ثانٌا : ال

لٌموم بتنفٌذ االشؽال بنفسه أو لترتٌب  ”الفمرة” هذه

او لتفادي انهاء المماولة من  خر،آتنفٌذها من مماول 

(   )االنهاء من 16/2المماول بموجب الفمرة  )
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 المماول(.

لؾ عن ثالثا : بعد هذا االنهاء، ٌتعٌن على المماول التو

(،  16/3الفمرة ) ألحكامالعمل وازالة معداته وفما 

 (ومن ثم تتم تسوٌة حساباته بتطبٌك احكام الفمرة  

 المماولة(. ( )الدفع عند انتهاء16/4

 

 ممارسات االحتٌال والفساد :  - 15/6

من  أليإذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المماول 

تواطإ أو ممارسات الفساد االداري أو االحتٌال أو ال

االعالة  اثناء المنافسة للحصول على العمد او  المهر أو

ٌوما  14تنفٌذه، عند ذلن ٌحك لصاحب العمل وخالل 

بعد اشعار المماول بذلن انهاء العمد و أبعاده عن  

المولع وتطبٌك احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان 

(  )االنهاء من 15/2األبعاد  لد تم بموجب الفمرة )

 ل صاحب العمل(.لب

واذا اتضح بان اي من مستخدمً المماول متورط فً 

ممارسة الفساد االداري أو االحتٌال أو التواطإ أو 

المهر أو االعالة خالل تنفٌذ االشؽال فٌجب أبعاد هذا 

 9/6الفمرة  ألحكامالمستخدم من المولع طبماً 

 )مستخدمً المماول(.

رض هذه ٌعتمد صاحب العمل التعارٌؾ األتٌة لؽ

 النصوص:

"الممارسات الفاسدة" وتعنً تمدٌم أو إعطاء  -1
أو استالم أو التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أي 
ؼرض ذي لٌمة للتؤثٌر على عمل مسإول فً مولع 

 مسإولٌة عامة خالل عملٌة التورٌد أو تنفٌذ العمد
تعنً أي سوء تمثٌل أو ” "ممارسات احتٌالٌة -2

التؤثٌر على عملٌة حذؾ ألي من الحمابك بهدؾ 
 التورٌد أو تنفٌذ العمد

تعنً أي تخطٌط أو ” "ممارسات التواطإ -3
تنسٌك بٌن اثنٌن او اكثر من ممدمً العطاء، بعلم أو 
دون علم صاحب العمل بهدؾ وضع أسعار وهمٌة 

 وؼٌر تنافسٌة.
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تعنً إٌذاء أو التهدٌد ” "ممارسات لهرٌة -4
ص أو بإٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، األشخا

ممتلكاتهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌات التورٌد 
 أو التؤثٌر على تنفٌذ العمد

 وتعنً ما ٌؤتً : اإلعالةممارسة  -5
األتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً  -اوال

الوثابك وحجب األدلة الالزمة للتحمٌك او األدالء 

بشهادة زور للمحممٌن إلعالة اجراءات التحمٌك من 

المشتري فً ممارسات الفساد االدارٌة أو لبل 

االحتٌال أو التواطإ أو الممارسات المهرٌة أو التهدٌد 

التحرش أو أعالة أي طرؾ أو منعه من تمدٌم أٌة  أو

معلومات تتعلك بالتحمٌك أو منعه من متابعة اجراءات 

 التحمٌك.

الممارسات التً تعٌك صاحب العمل من متابعة  -ثانٌا 

-3الى الفمرة ) باالستنادلٌك والمراجعة اجراءات التد

 هـ( من التعلٌمات لممدمً العطاء-1
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وانهاء العقذ من  المادة السادسة عشر : تعلٌك العمل

    المقاول

 حك المماول فً تعلٌك العمل  :  - 16/1

اذا أخفك صاحب العمل فً تؤمٌن الترتٌبات المالٌة الالزمة للعمد 

اذا لم ٌمم المهندس بالتصدٌك على أٌة  ، أو4/2)بموجب الفمرة )

( او اذا لم ٌتمٌد 6/14شهادة دفع مرحلٌة بموجب احكام الفمرة )

 بؤحكامصاحب العمل بمواعٌد الدفعات المستحمة للمماول عمال 

(، فانه ٌجوز للمماول، بعد توجٌه اشعار بمدة ال تمل 7/14الفمرة ) 

عمل )او ان ٌبطا ( ٌوما الى صاحب العمل  ، ان ٌعلك ال21عن )

عملٌة التنفٌذ( ما لم وحتى ٌتسلم المماول  السلؾ، او ٌتم الدفع له، 

 حسب والع الحال وحسب ما هو وارد فً االشعار . 

ٌإثر على حمه فً استٌفاء نفمات  ان اجراء المماول هذا، سوؾ ال

(، و ال بحمه 14/8التموٌل التً لد تتحمك له بموجب احكام الفمرة )

 ( . 2/16الفمرة ) بؤحكامالعمد عمال فً انهاء 

السلؾ او الدفعة المستحمة له لبل  ألشعارهاذا تسلم المماول الحما 

العمل  ٌستؤنؾلٌامه بتوجٌه اشعار االنهاء، فانه ٌتعٌن علٌه ان 

 ولت ممكن عملٌا.  وبؤسرعالمعتاد 

فً مدة االنجاز و/او كلفة ما نتٌجة  تؤخٌرااما اذا تكبد المماول 

ٌك العمل )او ابطاء عملٌة التنفٌذ( بموجب احكام هذه "الفمرة" لتعل

، لتمدٌر استحمالاته باألمرفعلٌه ان ٌرسل اشعارا الى المهندس 

 (، بخصوص : 1/20، مع مراعاة احكام الفمرة )بشؤنها

، اذا كان االنجاز لد التؤخٌرتمدٌد مدة االنجاز بسبب ذلن  .أ 
  .(4/8الفمرة ) ، وذلن بموجب احكامٌتؤخراو سوؾ  تؤخر

 الى مبلػ العمد.  إلضافتها،  اي كلفة كهذه  .ب 

وبعد تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، ٌتعٌن علٌه المضً 

( لالتفاق علٌها او اجراء 5/3بموجب احكام الفمرة ) باإلجراءات

 التمدٌرات بشان هذه االمور .

 

 

 انهاء العمد  من لبل المماول  :     – 16/2

 هاء العمد فً الحاالت االتٌة : ٌحك للمماول ان

إذا لم ٌستلم المماول الدلٌل المعمول على تؤمٌن صاحب العمل  .أ 
ٌوما  42وبعد    2/4الترتٌبات المالٌة الالزمة للعمد بموجب الفمرة 

الفمرة  بؤحكاممن تمدٌمه اشعار بذلن  الى  صاحب  العمل عمال 
 )حك المماول فً تعلٌك العمل(. 1/16
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( ٌوما 56هندس فً اصدار شهادة دفع مرحلٌة خالل )اذا اخفك الم .ب 
  .من بعد تارٌخ تسلمه لكشؾ تلن الدفعة مع البٌانات المدعمة

اذا لم ٌستلم المماول اي مبلػ استحك دفعه له بموجب شهادة دفع  .ج 
( ٌوما من انمضاء المدة التً ٌتعٌن على صاحب 42مرحلٌة خالل )

( )باستثناء 7/14ة )العمل الدفع خاللها بموجب احكام الفمر
االستمطاعات المتحممة  بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب 

  (.5/2-الفمرة

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرٌة بؤداء التزاماته بموجب  .د 
المادي والمعاكس على التوازن  بالتؤثٌرالعمد بصورة لد تتسبب 

  .االلتصادي للعمد و/او على لابلٌة المماول لتنفٌذ العمد

( المتعلمة 6/1الفمرة ) بؤحكام. اذا اخل صاحب العمل فً االلتزام هـ 

 (    المتعلمة  بالتنازل.7/1باتفالٌة العمد او بالفمرة )

اذا حدث تعلٌك مطول للعمل، مما ٌإثر على تنفٌذ االشؽال بكاملها،   . و
  .(11/8حسبما هو منصوص علٌه فً الفمرة )

او او معسراً  أو وضع اذا تبٌن أن صاحب العمل لد اصبح مفلسا  . ز
تحت التصفٌة ، او فمد السٌولة، او صدر امر لضابً بتحوٌل امواله 
الى حارس لضابً او انه لد اجرى تسوٌة مالٌة مع دابنٌه او استمر 
بؤداء اعماله تحت اشراؾ حارس لضابً أو أمٌن او مدٌر لصالح 

من هذه  ألي التؤثٌردابنٌه، او لد حدثت اٌة والعة او نشاط  له نفس 
 االفعال او الحوادث ) بموجب الموانٌن الواجبة التطبٌك(.

المهندس باتفاق الطرفٌن فً  إلشعارح.   فً حالة عدم أستالم المماول 

)المباشرة  1/8بموجب الفمرة  باألشؽالتحمٌك شروط المباشرة 

 (.باألشؽال

ففً اي من هذه الحوادث او الظروؾ، ٌمكن للمماول بعد اشعار 

( ٌوما، ان ٌنهً العمد، اال انه ٌمكن 14عمل خطٌا بمهلة )صاحب ال

ان ٌنهً العمد فورا اذا حصلت اي من الحالتٌن )و(  بإشعارللمماول 

 او )ز( اعاله . 

حموق اخرى  بؤٌةالعمد ٌجب ان ال ٌضر  إلنهاءان اختٌار المماول 

 تتحمك له بموجب العمد او لؽٌر ذلن من االسباب.
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 التولف عن العمل وازالة معدات المماول :   - 16/3

العمد من صاحب العمل  بإنهاءبعد ان ٌصبح اي من االشعارات المتعلمة 

العمد من  بإنهاء(، او 5/15بما ٌخدم مصلحته بموجب احكام الفمرة )

االختٌاري المترتب  باإلنهاء(، او 2/16المماول بموجب احكام الفمرة )

(، نافذا ، فانه ٌتعٌن 6/19لوة لاهرة بموجب احكام الفمرة )على حصول 

 على المماول ان ٌباشر على الفور بما ٌؤتً : 

التولؾ عن تنفٌذ اي عمل، اال اذا كان تنفٌذ مثل هذا العمل لد صدرت  .أ 
من المهندس لؽرض حماٌة االشخاص او الممتلكات او  بشؤنهتعلٌمات 

 لسالمة االشؽال.

 المواد ول )والوثابك المتعلمة بالعمد( والتجهٌزات اآللٌة وتسلٌم وثابك المما .ب 
 واالشؽال االخرى التً تم دفع ممابلها الٌه. 

إزالة كل مستلزمات التنفٌذ االخرى عن المولع، باستثناء ما ٌلزم منها  .ج 
 السالمة، وان ٌؽادر المولع.  ألمور
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 الدفع عند انهاء العمد :  - 16/4

ل، بعد ان ٌكون االشعار الصادر ٌتعٌن على صاحب العم

 العمد   لد اصبح نافذا، ان ٌموم بما ٌؤتً : ءبانتها

 اعادة ضمان حسن االداء الى المماول. .أ 

  .(6/19دفع استحمالات المماول حسب احكام الفمرة ) .ب 

دفع المبالػ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها  .ج 
 .المماول نتٌجة لهذا االنهاء

 

 سابعة عشرة : المخاطر والمسؤولٌةالمادة ال  

 الغرامات  :  - 17/1

ٌتعٌن على المماول أن ٌعوض وٌحمً من الضرر كال من 

صاحب العمل وأفراده ووكالبهم ضد جمٌع المطالبات 

واالضرار واالعباء والنفمات )بما فٌها اتعاب ونفمات 

 التماضً(، وذلن فٌما ٌتعلك بما ٌؤتً :

رض او االعتالل او الوفاة االصابات الجسدٌة او الم .أ 
التً تلحك باي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء 
او بسبب تصامٌم المماول )ان وجدت(، أو عن تنفٌذ االشؽال 

وانجازها واصالح اٌة عٌوب فٌها، ما لم تكن معزاة الى 
االهمال او الفعل المتعمد او نمض للعمد من صاحب العمل او 

 كالبهم. و...افراده او اي من و
الضرر او الخسارة التً تلحك بالممتلكات العمارٌة او  .ب 

الشخصٌة )فٌما عدا االشؽال( وذلن الى المدى الذي ٌكون فٌه 
 هذا الضرر او الخسارة :

ناجما عن او اثناء او بسبب تصامٌم المماول )ان وجدت( أو  .1
 تنفٌذ واكمال االشؽال واصالح اٌة عٌوب فٌها. 

لمدى الذي ٌعزى الى اي اهمال او فعل ما لم ٌكن ذلن ول .2
متعمد او نمض للعمد من صاحب العمل او مستخدمٌه واي من 
وكالبهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة 

 او ؼٌر مباشرة. 
و ٌتعٌن على صاحب العمل ان ٌعوض وٌحمً المماول 

ومستخدمٌه ووكالبهم ضد اٌة مطالبات او اضرار او خسابر 

ت )بما فٌها اتعاب ونفمات التماضً( بخصوص ما ٌؤتً او نفما

: 

االصابات الجسدٌة او المرض او االعتالل او الوفاة التً  .1
تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او نمض العمد من صاحب 

 العمل او افراده او اي من وكالبهم. 
أٌة امور اخرى تكون المسإولٌة عنها مستثناه من التؽطٌة  .2

( من الفمرة 3، 2، 1-المنوه عنها فً الفمرات )د التؤمٌنٌة،
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(3/18 .) 

  

 : باألشغالأعتناء المماول   - 17/2

 باألشؽالٌتحمل المماول المسإولٌة الكاملة عن العناٌة 

ومستلزمات التنفٌذ ابتداء من تارٌخ المباشرة وحتى صدور 

األولً لألشؽال" )او تعتبر انها لد صدرت(   االستالم"شهادة 

(، حٌث تنتمل هذه المسإولٌة الى صاحب 1/10جب الفمرة )بمو

العمل، وٌنطبك هذا المفهوم على اي لسم او جزء من االشؽال 

" )او تعتبر انها لد لألشؽالتم اصدار "شهادة االستالم االولً 

 صدرت( بخصوصه. 

وبعد ان تنتمل المسإولٌة الى صاحب العمل وفما لذلن، ٌظل 

اٌة باي عمل متبك بالتارٌخ المحدد فً المماول مسإوال عن العن

األولً لألشؽال" الى ان ٌتم استكمال هذه   االستالم"شهادة 

 االعمال المتبمٌة. 

او مستلزمات التنفٌذ او وثابك المماول اي  باألشؽالاذا لحك 

ضرر او خسارة خالل فترة مسإولٌة المماول عن العناٌة بها، 

فً الفمرة  المبٌنةاطر الي سبب من االسباب )باستثناء المخ

الحما(، فانه ٌتعٌن على المماول ان ٌصلح تلن  (3/17)

على حسابه الخاص و مسإولٌته، حتى  الخسارة او الضرر

تصبح االشؽال ومستلزمات التنفٌذ ووثابك المماول مطابمة 

 للعمد. 

وٌظل المماول مسإوال عن اي ضرر او خسارة لد تنتج عن 

األولً لألشؽال   االستالمهادة افعال المماول بعد صدور ش

بشؤنها، وعن اٌة اضرار او خسابر لد تحصل بعد اصدار 

األولً لألشؽال ولكنها ناتجة عن والعة سابمة  االستالمشهادة 

 كان المماول مسإوال عنها
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 مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :  - 17/3

( والمدرجة الحما 4/17إن المخاطر المشار الٌها فً الفمرة )

 مباشر على تنفٌذ االشؽال : تؤثٌرهً تلن التً لها 

الحرب او االعمال العدوانٌة )سواء اعلنت الحرب او  .أ 
 لم تعلن( او الؽزو، او افعال االعتداء االجنبً.

 

التخرٌب من اشخاص  التمرد او اعمال االرهاب او .ب 
 لٌسوا من مستخدمً المماول أو الثورة او العصٌان او

 االستٌالء على الحكم بالموة، او الحرب االهلٌة فً الدولة. 
االضرابات او المشاؼبات او حركات االخالل بالنظام  . ج

 داخل الدولة من  اشخاص لٌسوا من  مستخدمً المماول.  
المتفجرة او االشعاعات  الموادالحربٌة، او  األعتدة . د

باستثناء  النووٌة داخل الدولة، باإلشعاعاتاالٌونٌة او التلوث 
 الموادهو ناتج عن استخدام المماول لمثل هذه االعتدة او  ما

 المتفجرة او االشعاعات. 
هـ.   موجات الضؽط الناتجة عن الطابرات ووسابل النمل 

الجوٌة المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة 

 الصوت.

جزء من  ألياستخدام صاحب العمل او اشؽاله  . و
 هو منصوص علٌه فً العمد. استثناء مااألشؽال الدابمٌة، ب

تصمٌم اي جزء من االشؽال تم اعداده من مستخدمً  . ز
صاحب العمل او من لبل اخرٌن ٌعتبر صاحب العمل مسإوال 

 عنهم. و...
أٌة عملٌة لموى الطبٌعة مما ٌعتبر امرا ؼٌر منظور،  . ح

ٌمكن تولع اتخاذ االجـــــراءات الولابٌة المناسبة  او مما ال
 مماول متمرس.  ضده من
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 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 17/4

( فً 3/17اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة فً الفمرة )

او مستلزمات التنفٌذ او  لألشؽالاعاله أٌة خساره او ضرر 

وثابك المماول، فانه ٌتعٌن على المماول ان ٌشعر المهندس 

جة الى المدى بذلن فورا، وان ٌصحح الضرر او الخسارة النات

 الذي ٌطلبه المهندس.

فً التنفٌذ و/او كلفة ما بسبب اصالح  تؤخراواذا تكبد المماول 

تلن االضرار او الخسابر، فانه ٌتعٌن علٌه ارسال اشعار اخر 

الى المهندس لتمدٌر استحمالاته بشؤنها، مع مراعاة احكام الفمرة 

 (، بخصوص : 21/1)

، اذا كان االكمال ؤخٌرالتتمدٌد مدة االكمال لماء ذلن  .أ 
  .(4/8، وذلن بموجب احكام الفمرة )ٌتؤخراو سوؾ  تؤخرلد 

الى مبلػ العمد. مع احتساب  إلضافتهااي كلفة كهذه،  .ب 
 ( اعاله3/17هامش ربح للحالتٌن )و، ز( الواردتٌن فً الفمرة )

 ٌضاؾ الى الكلفة .
الالحك، ان  لألشعاروٌتعٌن على المهندس، بعد تسلمه 

( باالتفاق علٌها او اجراء التمدٌرات 5/3وفما للفمرة )ٌتصرؾ 

 بشان هذه االمور. 

 حموق الملكٌة الفكرٌة والصناعٌة :  - 17/5

" فً هذه الفمرة : اي تعد )او ادعاء التعديٌعنً مصطلح "

بالتعدي( على اٌة حموق كبراءة االختراع او التصامٌم 

سماء التجارٌة او او العالمات او اال التؤلٌؾالمسجلة او حموق 

االسرار التجارٌة او ؼٌرها من حموق الملكٌات الفكرٌة او 

، كما ٌعنً مصطلح "مطالبة" اٌة باألشؽالالصناعٌة المتعلمة 

 مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

اذا لم ٌرسل اي طرؾ اشعاراً الى الطرؾ االخر حول اٌة 

خ تسلم مطالبة ما، اعتبر ( ٌوما من تار28ٌمطالبة خالل )

الطرؾ االول )فً هذه الفمرة( متنازال عن حمه فً التعوٌض 

 بموجب احكام هذه "الفمرة".

ٌتعٌن على صاحب العمل ان ٌعوض المماول وٌحمٌه من اي 

 ادعاء بالتعدي، اذا كان االدعاء : 

العمد، مما لم  ألحكاملد حصل كنتٌجة المتثال المماول  .أ 
 . او...تجنبه بإمكانهٌكن 

 اشؽال : ألٌةناتجا عن استخدام صاحب العمل  .ب 
 

لؽرض ؼٌر الممصود منها، او مما ٌمكن استنتاجه من العمد،   .1



254 
 

 بصورة معمولة. او...
متصال باي شًء لم ٌمم المماول بتورٌده، اال اذا كان هذا  .2

االستخدام معروفا للمماول لبل "التارٌخ االساس" او انه 
 منصوص علٌه فً العمد. 

عٌن على المماول ان ٌعوض صاحب العمل وٌحمٌه ضد اٌة ٌت

 مطالبة اخرى لد تنشؤ عن او تكون    متعلمة :

استٌراد اي من مستلزمات  بصناعة او استعمال او بٌع او .أ 
 التنفٌذ. 

 ال عنه.وأي تصمٌم ٌعتبر المماول مسإ .ب 
اذا استحك أي طرؾ تعوٌض بموجب احكام هذه "الفمرة"، 

ؾ المعوض التفاوض على حسابه لتسوٌة فانه ٌتعٌن على الطر

المضابٌة او التحكٌمٌة التً لد تنجم عنه.  باإلجراءاتاالدعاء 

وعلى الطرؾ االخر ان ٌساعد فً منازعة االدعاء بناء على 

طلب الطرؾ المعوض وحسابه. كما ٌتعٌن على الطرؾ 

االخر ومستخدمٌه ان ٌمتنع عن تمدٌم اي الرار ٌمكن ان ٌكون 

الطرؾ المعوض، اال اذا كان هذا الطرؾ  مجحفا بحك

المعوض لد اخفك فً اجراء التفاوض او التماضً او التحكٌم 

 بناء على طلب من الطرؾ االخر
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 تحدٌد المسؤولٌة :  - 17/6

ال ٌعتبر اي طرؾ مسإوال تجاه الطرؾ االخر ازاء فمدان 

د، او فمدان استخدام اي من االشؽال، او فوات ربح عن اي عم

ضرر او خسارة  أليالفرصة للحصول على عمود اخرى، او 

ؼٌر مباشرة او بالتتابع مما لد ٌلحك بالطرؾ االخر بسبب 

تم النص علٌه فً الؽرامات التؤخٌرٌة  العمد، باستثناء ما

وكلفة اصالح العٌوب بموجب الفمرة  7/8بموجب الفمرة 

، الدفع عند 4/15ة ، الدفع بعد انهاء العمد بموجب الفمر11/2

، 1/17، الؽرامات بموجب الفمرة 4/16االنتهاء بموجب الفمرة  

)ب(،  4/17تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفمرة 

 .  17/5وحموق الملكٌة الفكرٌة والصناعٌة بموجب الفمرة 

ان المسإولٌة الكلٌة التً ٌتحملها المماول تجاه صاحب العمل 

صل به، ٌجب ان ال تتجاوز المبلػ بموجب العمد او فٌما هو مت

الناتج عن حاصل ضرب المعامل الذي ٌزٌد او ٌمل عن واحد 

فً المبلػ الممبول للعمد كما هو محدد فً بٌانات العمد او المبلػ 

الممبول للعمد فً حالة عدم االشارة الى ذلن المعامل فً 

 ما ٌؤتً : باستثناءبٌانات العمد 

 (19/4وجب الفمرة )التزود بالكهرباء والماء بم.  

 الممدمة مجانا منه،  المواد معدات صاحب العمل و
  .(20/4بموجب الفمرة )

 ( 1/17الؽرامات ، بموجب الفمرة). 

  حموق الملكٌة الفكرٌة والصناعٌة، بموجب الفمرة
(5/17). 

وال تحد احكام هذه "الفمرة" من مسإولٌة الطرؾ المخل فً 

تعمد او سوء التصرؾ بال اي من حاالت الؽش او التمصٌر الم

 مباالة من لبله .
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 صاحب العمل :   وإلامةممرات دوائر  استخدام  - 17/7

على المماول تحمل المسإولٌة الكاملة عن العناٌة بممرات 

دوابر والامة ممثلً صاحب العمل فً الموالع )اذا وجدت( 

 وكما هً محددة فً المواصفات ابتداء من تارٌخ  تسلٌم المولع

الى المماول والى ؼاٌة تارٌخ االخالء بسبب اخالء االشؽال 

)أن  كان االخالء ٌتم فً تارٌخ الحك للموعد المحدد فً 

 (.لألشؽالشهادة االستالم االولً 

حدث أي فمدان او ضرر فً الممرات المشار الٌها انفا  واذا

اثناء سرٌان مسإولٌة المماول عنها ناتج عن أي سبب مهما 

ٌعود الى صاحب العمل. ٌتعٌن على المماول  نه الكان اال ا

صالح االضرار وتعوٌض االجزاء اوعلى نفمته الخاصة 

 المفمودة وحسب متطلبات المهندس.
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 المادة الثامنة عشرة : التأمٌن  

 المتطلبات العامة للتأمٌنات :  - 18/1

لكل نوع  –ٌعنً مصطلح "الطرؾ المإمن" فً "هذه الفمرة"  

ؤمٌنات، ذلن الطرؾ المسإول عن استصدار وادامة من الت

 التؤمٌن المنصوص علٌه من اي من "مواد" هذه المادة. 

حٌثما ٌكون المماول هو "الطرؾ المإمن" فانه ٌتعٌن علٌه 

التؤمٌن لدى جهات تؤمٌنٌة وبشروط تؤمٌن ممبولة لدى صاحب 

العمل، وبحٌث تكون هذه الشروط متالبمة مع الشروط المتفك 

"، اذ ان هذه اإلحالةلٌها من الطرفٌن لبل تارٌخ "كتاب ع

الشروط المتفك علٌها لها االولوٌة على ما ٌرد فً هذه "المادة" 

 من احكام.

حٌثما ٌكون صاحب العمل هو "الطرؾ المإمن" فانه ٌتعٌن 

وبشروط ممبولة لدى  تؤمٌنٌةعلٌه ان ٌتم التؤمٌن لدى جهات 

متالبمة مع الشروط المتفك  المماول بحٌث تكون هذه الشروط

وٌجب ان تكون  اإلحالةعلٌها من الطرفٌن لبل تارٌخ كتاب 

فً هذه  الواردةللشروط المتفك علٌها االولوٌة على الشروط 

 المادة.

اذا كان مطلوبا فً وثٌمة التامٌن تمدٌم تعوٌض لتؤمٌن مشترن 

)اي للطرفٌن مجتمعٌن(، فانه ٌجب تطبٌك التؽطٌة التؤمٌنٌة 

ل طرؾ مإمن له بصورة مستملة وكؤنه لد تم استصدار لك

وثٌمة منفردة له. اما اذا نصت وثٌمة التؤمٌن على تمدٌم 

اخرٌن ؼٌر  ألشخاصتعوٌضات "لمشتركٌن اضافٌٌن" اي 

 الطرفٌن المإمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه ٌتعٌن : 

ان ٌنوب المماول عن هإالء المشتركٌن االضافٌٌن  .1
عدا افراد صاحب العمل اذ ٌعتبر صاحب العمل ناببا  فٌما

 عنهم.
ال ٌعتبر هإالء المشتركون االضافٌون مخولٌن بتسلم  .2

الدفعات مباشرة من الجهة التؤمٌنٌة او ان ٌكون لهم اي تعامل 
 مباشر مع تلن الجهة التؤمٌنٌة. 

للطرؾ المإمن ان ٌطلب من جمٌع هإالء المشتركٌن  .3
 الشروط الواردة فً وثٌمة التؤمٌن. االضافٌٌن االلتزام ب

كما ٌشترط فً كل وثٌمة تؤمٌن ضد الخسارة او الضرر ، أن 

ٌتم دفع تعوٌضاتها بالعمالت الالزمة للتعوٌض عن الخسارة 

والضرر، وان تستخدم الدفعات التً تمدمها الجهات التؤمٌنٌة 

 لؽرض تعوٌض الخسارة او الضرر. 

لعاللة ان ٌمدم الى الطرؾ ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن" ذي ا

االخر، خالل الفترات المحددة فً بٌانات العمد )والتً ٌتم 



258 
 

 احتساب بداٌتها من تارٌخ المباشرة( ما ٌؤتً  :

اثباتا بانه لد تم استصدار وثابك التؤمٌن  .أ 
 المطلوبة بموجب هذه المادة. 

نسخا عن وثابك التؤمٌن المتعلمة بتؤمٌن االشؽال  .ب 
( والتؤمٌن ضد اصابة 2/18وجب الفمرة )ومعدات المماول بم

 (.3/18االشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفمرة )

كما ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن"، عند سداد كل لسط، ان ٌمدم 

نسخا من اٌصاالت السداد الى الطرؾ االخر، وعندما ٌتم 

تمدٌم الوثابك او اٌصاالت السداد الى الطرؾ االخر، فانه 

 هندس بذلن. ٌتعٌن اعالم الم

ٌتعٌن على كل طرؾ ان ٌلتزم بالشروط المدرجة فً أي من 

وثابك التؤمٌن. كما ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن" ان ٌعلم الجهة 

من  ٌتؤكدالتؤمٌنٌة عن اٌة تؽٌٌرات تحصل فً االشؽال وان 

 م هذه المادة. اٌان الوثابك التؤمٌنٌة بموجب احكادامة سر

تعدٌل جوهري على شروط طرؾ ان ٌجري اي  أليال ٌحك 

اي من وثابك التؤمٌن بدون الحصول على موافمة مسبمة من 

)او حاولت  بإجراءالطرؾ االخر. واذا لامت جهة تؤمٌنٌة 

اجراء( اي تعدٌل على شروط التامٌن، فانه ٌتعٌن على الطرؾ 

التعدٌل أوال ان ٌعلم  بؤمرالذي اشعرته تلن الجهة التؤمٌنٌة 

 . األمربالطرؾ االخر فورا 

اذا تخلؾ "الطرؾ المإمن" عن استصدار وادامة اي من 

التؤمٌنات المطلوبة منه وفما لشروط العمد، او اخفك  فً  تمدٌم  

اثبات  ممبول ونسخ  الوثابك وفما لمتطلبات هذه "الفمرة"، فانه  

ٌحك  للطرؾ  االخر  )باختٌاره وبدون اجحاؾ باي من 

ثابك التؤمٌن بالتؽطٌات حموله او اجراءاته( ان ٌستصدر و

المطلوبة، وان ٌدفع ما ٌترتب علٌها من الساط، وعلى الطرؾ 

المإمن له ان ٌسدد لٌمة هذه االلساط الى الطرؾ االخر، وٌتم 

 تعدٌل مبلػ العمد بممدار المبالػ المدفوعة.

ان اي حكم من احكام هذه المادة ال ٌشكل تحدٌدا على أٌة من 

سإولٌات المماول او صاحب العمل واجبات او التزامات او م

بموجب اي احكام اخرى فً العمد او لؽٌرها من االسباب. 

 وٌتعٌن على كل من المماول و/او

صاحب العمل ان ٌتحمل أٌة مبالػ لم ٌتم التؤمٌن علٌها او لم  

كل حسب ما هو مطلوب  التؤمٌنٌةٌتم تحصٌلها من الجهات 

او المسإولٌات،  منه بموجب هذه الواجبات او االلتزامات

باستثناء الحالة التً ٌخفك فٌها "الطرؾ المإمن" باستصدار 

وادامة وثٌمة تؤمٌن ٌمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب 
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احكام العمد، ولم ٌوافك الطرؾ االخر على اسماطها ولم ٌمم 

تؤمٌنات لتؽطٌة هذا االخالل، فان أٌة مبالػ  بإبرامهو االخر 

التؤمٌن لماء استصدار الوثٌمة تلن، ٌتحملها ٌمكن استردادها من 

 "الطرؾ المإمن".

ان الدفعات التً ٌدفعها اي طرؾ موافاة للطرؾ االخر، ٌجب 

( المتعلمة بمطالبات 5/2الفمرة) ألحكامان تكون خاضعة 

( المتعلمة بمطالبات المماول، 1/20صاحب العمل او الفمرة ) 

 حسبما ٌنطبك.

ؤمٌن المتعلك بالعمد متضمنا ولكن ٌحك للمماول ان ٌموم بالت

لٌس محددا بالتؤمٌن المشار الٌه بالمادة الثامن عشرة لدى  

 شركات التامٌن فً اي دولة مإهلة.
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 : التامٌن على االشغال ومعدات المماول - 18/2

ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن" ان ٌإمن على االشؽال والتجهٌزات  

بمبلػ ال ٌمل عن لٌمتها االستبدالٌة  االلٌة والمواد ووثابك المماول

الكاملة مضافا الٌها كلفة الهدم ونمل االنماض ورسوم االتعاب 

المهنٌة والربح، وٌجب ان ٌسري هذا التؤمٌن اعتبارا من التارٌخ 

أ( وحتى تارٌخ -1/18المطلوب فٌه تمدٌم االثبات بموجب الفمرة )

 األولً لألشؽال".  االستالماصدار "شهادة 

ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن" ان ٌحافظ على ادامة الؽطاء  كما

النهابً لألشؽال" ضد  االستالمالى تارٌخ اصدار "شهادة  ًالتامٌن

حدثت  ألسبابأٌة خسارة او ضرر ٌكون المماول مسإوال عنه 

األولً لألشؽال"، وضد أٌة خسارة   االستالمسابما لصدور "شهادة 

ل لٌامه بعملٌات اصالح العٌوب او ضرر لد ٌتسبب به المماول خال

 المادة الحادٌة عشرة. بؤحكامعمال 

ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن" ان ٌإمن على معدات المماول بمبلػ ال 

ٌمل عن كامل لٌمتها االستبدالٌة بما فً ذلن نفمات اٌصالها الى 

المولع، مع مراعاة ان ٌكون هذا التامٌن نافذا لكل معدة اثناء نملها 

 ع وحتى تنتهً الحاجة الٌها كمعدات للمماول.الى المول

ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً الشروط الخاصة فان التؤمٌن 

 بموجب هذه   الفمرة  ٌجب ان ٌراعً  ما ٌؤتً :

 باعتبارهأن ٌكون التؤمٌن فعاالً ومستداماً من المماول  .أ 
 الطرؾ المإمن.

ان ٌكون التــامٌن باسمً الطرفٌن مجتمعٌن ، واللذان  .ب 
ستحمان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالػ التامٌن من ٌ

، وٌتم من ثم حفظها أو تخصٌصها للطرؾ الذي التؤمٌنٌةالجهات 
 صالح الضرر أو الخسارة.اسٌتحمل كلفة 

ان ٌكون مؽطٌاً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اٌة حالة  .ج 
 .(3/17لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة فً الفمرة )

خسارة لد تلحك باي جزء  مؽطٌاً لكل ضرر او ان ٌكون .د 
من االشؽال وتعزى الى لٌام صاحب العمل باستخدامه او اشؽاله 
لجزء اخر من االشؽال، ولكل ضرر او خسارة متعلمة بالمخاطر 

ج، ز، ح( من مخاطر صاحب العمل، -3/17المدرجة فً الفمرات )
لٌها بشروط فٌما عدا حـــاالت المخاطر التً ال ٌمكن التامٌن ع

تجارٌة معمولة، مع مبلػ خصم لكل حادث بما ال ٌزٌد عن المبلػ 
المحدد فً بٌانات العطـاء، )واذا لم ٌتم تحدٌد مبلػ ما فً بٌانات 

 العمد، فان هذه الفمرة )د( ال تنطبك( .
هـ.   ومع ذلن ٌجوز استثناء التامٌن على الضرر او الخسارة او 

 االستبدال لما ٌؤتً :

من االشؽال ٌكون فً حالة معٌبة بسبب اي عٌب  اي جزء .1
فً التصمٌم او المواد او التصنٌع )اال انه ٌجب المحافظة على 

اجزاء اخرى لحك بها ضرر ناتج عن هذه الحالة  ألٌةؼطاء تؤمٌنً 
 ( الحما(.2بصورة مباشرة ولكن لٌس عن االسباب المبٌنة فً البند )

الخسارة بسبب اي جزء من االشؽال لحك به الضرر او  .2
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اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشؽال، اذا كان هذا الجزء االخر 
 فً حالة معٌبة بسبب عٌب فً التصمٌم او المواد او التصنٌع.  

اي جزء من االشؽال كان لد تم تسلٌمه الى صاحب  .3
العمل، باستثناء المدى الذي ٌكون معه المماول مسإوال عن تؽطٌة 

 الضرر او الخسارة. 
لزمات التنفٌذ عندما ال تكون موجودة فً الدولة، مع مست .4

( فٌما ٌخص التجهٌزات اآللٌة  والمواد 5/14مراعاة احكام الفمرة )
 الممصود استخدامها فً االشؽال. 

بان  –بعد مرور سنة واحدة من "التارٌخ االساس"  –اذا تبٌن 

على الؽطاء التامٌنً الموصوؾ فً الفمرة )د( اعاله لم ٌعد متوفرا 

لولة، فانة ٌتعٌن على المماول "كطرؾ مإمن" اسس تجارٌة مع

ان ٌرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفما به 

 التفاصٌل المإٌدة. وٌكون صاحب العمل عندبذ : 

للحصول  -(5/2مع مراعاة احكام الفمرة ) –مستحما  .1
ة على مبلػ من المماول مساو لهذه التؽطٌة التامٌنٌة التجارٌ

 المعمولة التً ٌكون المماول لد تولع دفعها ممابل تلن التؽطٌة. 
ٌعتبر صاحب العمل، ما لم ٌحصل على التؽطٌة  .2

التامٌنٌة على اسس تجارٌة معمولة، انه لد صادق على الؽابها 
 (. 1/18من التامٌن بموجب احكام الفمرة )
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الضرار بالممتلكات التامٌن ضد اصابة االشخاص وا  - 18/3

 : 

ٌتعٌن على "الطرؾ المإمن" ان ٌإمن ضد مسإولٌة كل 

من الطرفٌن بسبب أٌة وفاة او اصابة جسدٌة او أٌة 

خسارة او ضرر ٌمكن ان ٌلحك بؤٌة ممتلكات مادٌة 

)باستثناء االشؽال ومعدات المماول المإمنة بموجب احكام 

ام او باي اشخاص مإمنٌن بموجب احك -(2/18الفمرة 

(، وذلن لما ٌمكن ان ٌنتج عن عملٌات التنفٌذ 4/18الفمرة )

النهابً  االستالمالتً ٌموم بها المماول لبل صدور "شهادة 

 لألشؽال". 

ٌجب ان ال تمل لٌمة هذا التؤمٌن لكل حادث عن المبلػ 

المحدد فً بٌانات العمد، دون ان ٌكون هنان حد الصى 

ي مبلػ بهذا لعدد مرات الحدوث، )واذا لم ٌذكر ا

الخصوص فً ملحك العطاء فان احكام هذه الفمرة ال 

 تطبك(. 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً الشروط الخاصة، فانه 

الواردة فً هذه "  للتؤمٌناتٌتعٌن مراعاة ما ٌؤتً بالنسبة 

 الفمرة" : 

 ان ٌتم استصدارها وادامتها من المماول "كطرؾ مإمن".  .أ 
 ٌن مجتمعٌن. ان ٌكون التامٌن باسم الطرف .ب 
ان ٌتم توسٌع مداها لتشمل المسإولٌة ضد الخسارة  .ج 

والضرر الذي ٌلحك بممتلكات صاحب العمل مما لد ٌنجم 
العمد، ) باستثناء االشٌاء التً تم  ألشؽالعن تنفٌذ المماول 

( والناجمة عن تنفٌذ المماول 2/18بموجب الفمرة :  تؤمٌنها
 للعمد.

استبعاد المسإولٌة الى وعلى الرؼم من ذلن فانه ٌمكن  .د 
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 المدى الذي لد تنشا معه عن : 
حك صاحب العمل فً ان ٌنفذ األشؽال الدابمٌة  .1

 بإشؽالعلى او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان ٌموم 
 األشؽال الدابمٌة.  ألؼراضهذه االرض 

الضرر الذي ٌعتبر نتٌجة ال ٌمكن تفادٌها  .2
اٌة عٌوب  اللتزامات المماول بتنفٌذ االشؽال واصالح

 فٌها.
اٌة حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل فً  .3

( ما لم ٌكن الؽطاء التامٌنً لها متاحا بشروط 3/17الفمرة )
 تجارٌة معمولة.

 

  

 

 

 

 

 التامٌن على مستخدمً المماول :   - 18/4

ٌتعٌن على المماول ان ٌستصدر وٌحافظ على سرٌان التامٌن 

ضرار والخسابر والنفمات على المسإولٌة ضد المطالبات واال

)بما فٌها اتعاب ومصارٌؾ التماضً( التً لد تنتج عن اصابة 

مرض او اعتالل او وفاة اي شخص ٌستخدمه المماول او اي 

 من العاملٌن لدٌه .

ٌجب  ان ٌشمل التؤمٌن صاحب العمل والمهندس  عن أٌة 

مطالبات عن الؽرامات  والخسارة واالضرار  واٌة مبالػ 

االصابة أو المرض أو الوباء او الموت الي من  ناتجة عن

منتسبً المماول باستثناء ان هذا التامٌن لد ال ٌتضمن الخسارة 

والؽرامات  الناتجة عن اي تصرؾ او اهمال من صاحب 

 العمل او ممثلٌه.

ٌجب ادامة هذا التامٌن بشكل فعال ومستمر طٌلة المدة التً 

تنفٌذ االشؽال، اما  ٌكون فٌها هإالء االشخاص مشتركٌن فً

المماول  بإمكانبالنسبة لمستخدمً اي مماول ثانوي، فان 

، ولكن ٌبمى المماول مسإوال عن بتؤمٌنهمالثانوي ان ٌموم 

 هذه المادة. بؤحكامااللتزام 
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 المادة التاسعة عشرة : الموة الماهرة  

 تعرٌف الموة الماهرة :   - 19/1

هذه "المادة" اي والعة أو  ٌعنً مصطلح "الموة الماهرة" فً

 ظرؾ استثنابً ٌتصؾ بــ :

 انه خارج عن سٌطرة أي طرؾ.  -أ 
انه لم ٌكن بوسع ذلن الطرؾ ان ٌتحرز منه بصورة  -ب 

 معمولة لبل ابرام العمد. 
انه لم ٌكن بوسع ذلن الطرؾ ان ٌتجنبه أو ٌتالفاه بصورة  -ج 

 معمولة عند حدوثه.
 .انه ال ٌعزى بشكل جوهري الى الطرؾ االخر -د 

ان الموة الماهرة ٌمكن ان تشمل، ولكنها لٌست محصورة فً 

أي من انواع الولابع أو الظروؾ االستثنابٌة االتٌة، طالما 

 تحممت فٌها الشروط المدرجة أعاله )أ، ب، ج، د( جمٌعها :

الحرب أو االعمال العدوانٌة )سواء اعلنت الحرب أو  -1
 ب. لم تعلن(، أو الؽزو، أو افعال االعداء االجان

التخرٌب من لبل  التمرد أو اعمال االرهاب أو -2
اشخاص لٌسوا من مستخدمً المماول الثورة أو العصٌان أو 

 االستٌالء على الحكم بالموة، أو الحرب االهلٌة.  
االضطرابات أو المشاؼبات او حركات االخالل  -3

بالنظام، أو االضرابات أو الحصار من لبل أشخاص من ؼٌر 
  افراد المماول.

ألعتدة الحربٌة أو المواد المتفجرة أو االشعاعات ا -4
النووٌة، باستثناء ما ٌمكن أن  باإلشعاعاتاالٌونٌة، أو التلوث 

ٌعزى الى استخدام المماول لمثل هذه األعتدة أو المتفجرات أو 
 االشعاعات. 

كوارث الطبٌعة مثل الزالزل أو االعاصٌر أو  -5
 العواصؾ العاتٌة أو النشاط البركانً.  

 

 االشعار بوجود الموة الماهرة :  - 19/2

اذا تعذر على أحد الطرفٌن )أو سٌتعذر علٌه( اداء أي من 

التزاماته التعالدٌة بسبب حصول الموة الماهرة، فإنه ٌتعٌن علٌه 

ان ٌرسل اشعارا الى الفرٌك اآلخر ٌعلمه بالوالعة أو الظروؾ 

ار تلن التً تشكل الموة الماهرة، وان ٌحدد فً هذا االشع

االلتزامات التً اصبح )أو سٌصبح( متعذرا علٌه أداإها. 

( ٌوما من بعد التارٌخ 14ٌتعٌن ان ٌصدر هذا االشعار خالل )

الذي أصبح فٌه هذا الطرؾ على دراٌة )أو ٌفترض فٌه أنه لد 

 درى( بالحادث أو الظرؾ الذي ٌشكل الموة الماهرة. 

ن اداء االلتزامات ٌعتبر الطرؾ الذي ارسل االشعار معذورا م

المنوه عنها طٌلة بماء مفعول الموة الماهرة المانعة له من 
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 ادابها. 

المادة ٌجب أن ال ٌطبك  هذهوعلى الرؼم من أي حكم آخر فً 

حكم الموة الماهرة على التزامات أي طرؾ بؤن ٌدفع الى 

 الطرؾ اآلخر استحمالاته بموجب العمد. 

 :واجب التملٌل من التأخر   - 19/3

ٌتعٌن على كل طرؾ ان ٌبذل لصارى جهوده المعمولة، فً 

كل االولات، للتملٌل من التؤخر فً اداء التزاماته بموجب 

 العمد، كنتٌجة للموة الماهرة. 

كما ٌتعٌن على كل طرؾ أن ٌعلم الطرؾ اآلخر عند تولؾ 

    تؤثره بالموة الماهرة.  

 

 تبعات الموة الماهرة :  - 19/4 

مماول من أداء أي من التزاماته الجوهرٌة بموجب اذا منع ال

العمد نتٌجة الموة الماهرة و تم ارسال اشعار بشؤنها عمال 

(، وتكبد بسببها تؤخرا فً مدة التنفٌذ و/أو 2/19الفمرة ) بؤحكام

(، 1/20كلفة ما، ٌصبح المماول، مع مراعاة أحكام الفمرة )

 مستحما للمطالبة بما ٌؤتً : 

   

االنجاز بسبب هذا التؤخٌر، اذا كان  تمدٌد مدة  -أ 
االنجاز لد تؤخر أو سوؾ ٌتؤخر، وذلن بموجب أحكام الفمرة 

 و.... (4/8)

شاملة كلفة اصالح او اعادة استرداد أٌة كلفة كهذه  -ب 
تنفٌذ االشؽال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلؾ 

ها للمدى الذي ال ٌمكن تعوٌض  الماهرةبسبب اي من الموى 
اذا حصل أي  ،1/2 من خالل وثٌمة تامٌن المشار الٌها بالفمرة

 ( فً دولة االشؽال.2، 4،3الموصوفة بالبنود )من االحداث 

ٌتعٌن على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار أن ٌباشر بموجب 

 ( لالتفاق على أو اعداد تمدٌراته للكلؾ المذكورة. 5/3الفمرة )

 

 

 ً تؤثر على المماول الثانوي :الموة الماهرة الت  - 19/5

اذا كان أي مماول ثانوي مستحما بموجب أي عمد أو اتفالٌة  

أي أعفاء نتٌجة الموة الماهرة بموجب شروط اضافٌة  باألشؽال

، فان تلن هذه المادةاو شروط أوسع من تلن المحددة فً 
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األحداث أو الظروؾ االضافٌة أو االوسع للموة الماهرة ال 

ل فً حالة عدم أدابه وال تخوله أي اعفاء بموجب تعفى المماو

 المادة.  هذهأحكام 

 

انهاء العمد اختٌارٌا ، الدفع واالخالء من مسؤولٌة   - 19/6

 األداء :

اذا تعذر االداء فً تنفٌذ كل االشؽال بصورة جوهرٌة لمدة 

( ٌوما باستمرار بسبب الموة الماهرة التً تم ارسال اشعار 84)

اوز ـــ( أو لفترات متتابعة تتج2/19الفمرة )بشؤنها بموجب 

( ٌوما بسبب نفس الموة الماهرة التً 140بمجموعها أكثر من )

تم ارسال االشعار بشؤنها، فعندها ٌمكن ألي طرؾ ان ٌرسل 

 العمد. بإنهاءالى الطرؾ اآلخر اشعارا 

( أٌام من تارٌخ 7وفً هذه الحالة، ٌصبح انهاء العمد نافذا بعد )

الشعار، وٌتعٌن على المماول المباشرة باتخاذ ارسال ا

االجراءات للتولؾ عن العمل وازالة معداته، عمال بؤحكام 

(. عند انهاء العمد بهذه الصورة، ٌتعٌن على 3/16الفمرة )

المهندس ان ٌموم بتمدٌر لٌمة االشؽال التً تم انجازها 

 واصدار شهادة دفع تتضمن ما ٌؤتً :

ممابل أي عمل تم تنفٌذه وله  المبالػ الواجبة الدفع -أ 
 سعر محدد فً العمد.

كلفة التجهٌزات اآللٌة والمواد التً جرى تثبٌت  -ب 
شرابها والتً تسلمها المماول أو تلن التً تعالد على تجهٌزها 
واستالمها : وفً مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهٌزات اآللٌة 

ده والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسإولٌته( حال تسدٌ
لمٌمها، وٌتعٌن على المماول تسلٌمها ووضعها تحت تصرؾ  

  صاحب العمل.    
التكالٌؾ واالعباء المالٌة االخرى التً تكبدها المماول  -ج 

فً تلن الظروؾ بشكل معمول و ضروري نتٌجة تولعه 
 االشؽال.  إلنجاز

كلفة ازالة االشؽال المإلتة ومعدات المماول من  -د 
زنه فً بلده )أو الى أي مكان آخر المولع، واعادتها الى مخا

 شرٌطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده(. و... 
كلفة ترحٌل مستخدمً الممـــــاول وعماله الذٌن كان  -ه 

لد استخدمهم لتنفٌذ االشؽال بصورة متفرؼة، وذلن عند انهاء 
 هذا العمد.  

 

 

 االخالء من مسؤولٌة األداء بموجب المانون :  - 19/7
المادة، اذا نشؤ اي حدث  هذهم من اي حكم اخر فً على الرؼ
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او ظرؾ خارج عن سٌطرة الفرٌمٌن )بما فً ذلن الموة 
الماهرة ولكن لٌس محصورة بها(، وجعل وفاء احد الطرفٌن 

او كلٌهما بااللتزامات التعالدٌة مستحٌال او مخالفا للمانون، او 
طرفٌن من ٌإدي بممتضى المانون الذي ٌحكم العمد الى اعفاء ال

 االستمرار فً تنفٌذ العمد. 
عندبذ وبعد اشعار من اي من الطرفٌن الى الطرؾ االخر 

 بذلن الظرؾ او الحدث :
ٌعفى الطرفان من االستمرار فً االداء، ولكن بدون  -أ 

 االجحاؾ بحموق اي منهما بخصوص اي اخالل سابك بالعمد. 
ى ٌكون المبلػ الذي ٌترتب على صاحب العمل ان ٌدفعه ال

المماول، هو نفس ما ٌستحك دفعه بموجب احكام الفمرة 

( انفا، كما لو ان العمد لد تم انهاإه بموجب الفمرة 6/19)

 المذكورة.
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 المادة العشرون : المطالبات والخالفات والتحكٌم

 مطالبات المماول :   - 21/1
نفسه مستحما للحصول على تمدٌد فً  اذا كان المماول ٌعتبر

مدة االنجاز" و/او اٌة دفعة اضافٌة بموجب اي "مادة" من "
هذه الشروط، او لؽٌر ذلن من االسباب المتعلمة بالعمد، فانه 

ٌتعٌن علٌه ان ٌرسل الى المهندس اشعارا مبٌنا فٌه الوالعة او 
الظرؾ الذي ادى الى هذه المطالبة. و ٌتعٌن ارسال هذا 

لن خالل مدة ال االشعار فً الرب فرصة ممكنة عملٌا، وذ
( ٌوما من تارٌخ دراٌة المماول او وجوب دراٌته 28تتجاوز )

 بتلن الوالعة او الظرؾ. 
( ٌوما 28اذا اخفك المماول فً ارسال االشعار خالل  فترة الــ)

تلن، فلن ٌتم  تمدٌد مدة االنجاز، ولن ٌكون المماول مستحما 
لعمل لد للحصول على أٌة دفعة اضافٌة، وبذلن ٌعتبر صاحب ا

اخلٌت مسإولٌته فٌما ٌتعلك بتلن المطالبة. وفٌما عدا ذلن فانه 
 ٌنبؽً تطبٌك االحكام األتٌة من هذه "الفمرة" . 

كما ٌتعٌن على المماول اٌضا ان ٌرسل اٌة اشعارات اخرى 
تكون مطلوبة بموجب العمد، وان ٌمدم التفاصٌل المإٌدة 

ة او الظرؾ للمطالبة، وذلن لكل ما له عاللة  بالوالع
 المذكورٌن. 

على المماول ان ٌحتفظ بالسجالت المحدثة مما لد تستلزمه 
الضرورة لتعزٌز المطالبة، اما فً المولع او فً اي مكان اخر 

 ممبول لدى المهندس. 
بمسإولٌة  لإللراردون ان ٌكون مضطرا  –وٌمكن للمهندس 

اشعار بموجب هذه  أليبعد تسلمه  –صاحب العمل عنها 
مرة"، ان ٌرصد حفظ السجالت و/او ان ٌوعز الى المماول "الف

بمواصلة تحدٌث السجالت. وٌتعٌن على المماول ان ٌتٌح 
للمهندس فرصة االطالع على السجالت وتفحصها، وان ٌمدم 

 له نسخا منها )اذا طلب منه ذلن(. 
( ٌوما 42وعلى المماول أٌضاً ان ٌرسل الى المهندس خالل )

الوالعة او الظرؾ الذي ادى الى تكون من تارٌخ دراٌته ب
المطالبة )او من التارٌخ الذي كان مفروضا فٌه ان ٌكون لد 
درى بها(، او خالل اٌة فترة اخرى ٌمترحها المماول وٌوافك 

علٌها المهندس، مطالبة مفصلة بصورة وافٌة وشاملة للتفاصٌل 
 المإٌدة ألسس المطالبة وتمدٌد المدة و/او الدفعة االضافٌة

المطالب بها. اما اذا كان للوالعة او الظرؾ الذي ادى الى 
 تكون المطالبة مفعول مستمر، فانه : 

تعتبر المطالبة المفصلة التً تم تمدٌمها مطالبة  -أ 
 مرحلٌة. 

ٌتعٌن على المماول أن ٌواصل إرسال المطالبات  -ب 
المرحلٌة األخرى شهرٌا، مبٌنا فً كل منها  مدة التؤخر 

، وؼٌرها من التفاصٌل لمبلػ المطالب بهالمتراكم و/أو ا
 المإٌدة حسبما ٌطلبه المهندس بصورة معمولة.

( 28على المماول أن ٌرسل مطالبته النهابٌة خالل ) -ج 
االثار الناجمة عن الوالعة أو  انتهاءٌوما من بعد تؤرٌخ 
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الظرؾ، أو خالل أٌة فترة أخرى ٌمترحها المماول وٌوافك 
 علٌها المهندس.

( ٌوما من تؤرٌخ تسلمه 42المهندس، خالل ) ٌتعٌن على

أو  –مطالبة ما، أو أي تفاصٌل أخرى مإٌدة لمطالبة سابمة 
أن  –خالل أٌة فترة ٌمترحها المهندس وٌوافك علٌها المماول 

ٌمٌم المطالبة وٌرد علٌها أما بالموافمة، أو عدم الموافمة مع 
تفاصٌل  بٌان تعلٌماته مفصلة علٌها، وله أٌضا أن ٌطلب أٌة

أخرى ضرورٌة. ورؼم ذلن، فؤنه ٌعتبر ملزما بتمدٌم رده على 
 أسس المطالبة خالل تلن الفترة المشار الٌها انفا.

ٌوما المشار الٌها انفا المضً  42ٌتعٌن على المهندس خالل 
لتحدٌد أو تمدٌر ما  5/3التمدٌرات بموجب الفمرة  بإجراءات

 ٌؤتً :
ء لبل او بعد انمضابها( اي تمدٌد فً مدة االكمال )سوا -1

 . و/او...4/8الفمرة  بؤحكامعمال 
الدفعة االضافٌة )ان وجدت( التً ٌستحمها المماول  -2

 بموجب احكام العمد.
ٌجب أن تتضمن كل شهادة دفع تلن المبالػ الخاصة بؤٌة دفعة 

بصورة معمولة بموجب أي من  استحمالهااضافٌة أمكن إثبات 
أن ٌتم تمدٌم التفاصٌل الوافٌة  أحكام العمد ذات الصلة. والى

المماول  استحماقلكامل المطالبة، فؤن  االدعاءالتً تثبت صحة 
بشؤنها، ٌكون محصورا بذلن الجزء من المطالبة الذي تمكن 

 بشؤنه. ادعابهمن أن ٌثبت صحة 
اذا لم ٌستجب المهندس  ضمن السمؾ الزمنً المحدد فً هذه 

البة مرفوضة من لبل طرؾ اعتبار المط أليالمادة، فٌحك 
من الطرفٌن احالة المطالبة الى مجلس  أليالمهندس وٌحك 

الفمرة  بؤحكامفض الخالفات التخاذ المرار المناسب عمال 
2/20. 

تعتبر متطلبات هذه "الفمرة" إضافٌة لتلن الواردة فً أٌة 
"مادة" أخرى لد تنطبك على المطالبة، واذا اخفك المماول فً 

هذه "الفمرة" أو اٌة "مادة" أخرى فٌما ٌتعلك االلتزام بؤحكام 
مدى )إن وجد( أثر  االعتباربؤٌة مطالبة، فٌنبؽً أن ٌإخذ فً 

هذا اإلخفاق على التمصً المناسب للمطالبة عند تمدٌر أي 
تمدٌد فً "مدة اإلنجاز " و/أو أٌة دفعة إضافٌة بصورة 

هذه بموجب  استبعادهامالبمة، إال إذا كانت المطالبة لد تم 
 "الفمرة". 
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 تعٌٌن مجلس فض الخالفات ) المجلس( :   - 21/2
 إلصدارٌتم  احالة الخالفات الى  مجلس فض الخالفات " 

(. وٌتعٌن على الطرفٌن أن 4/20لرار بها وفماً ألحكام الفمرة )
ضمن التؤرٌخ ٌموما بتسمٌة أعضاء المجلس بصورة مشتركة 

 المحدد فً بٌانات العمد. 
ٌتكون "المجلس" كما هو محدد فً بٌانات العمد، من شخص  

او ثالثة أشخاص ذوي تؤهٌل مناسب )األعضاء(. ٌجب ان 
ٌجٌد كل منهم االتصاالت المحددة فً العمد بطاللة وان ٌكون 

فً تنفٌذ االشؽال وكذلن  المستخدمةخبٌراً فً اسالٌب االنشاء 
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لخبرة فً تفسٌر وثابك العمد واذا لم ٌكن لد تم تحدٌد عدد له ا
االعضاء ولم ٌتم االتفاق من الطرفٌن على ذلن فان العدد 

 ٌعتبر ثالثة.
ٌوماً من التارٌخ  21ٌعٌن الطرفان مجلس فض الخالفات لبل  

المحدد فً بٌانات العمد وإذا كان "المجلس" ٌتكون من ثالثة 
عضو واحد للحصول على  أعضاء ٌموم كل طرؾ بتسمٌة

موافمة الطرؾ اآلخر علٌه، ومن ثم ٌمترح العضوان المعٌنان 
الثالث  العضو الثالث وعلى الطرفٌن االتفاق على العضو

 والذي ٌتم تعٌٌنه ربٌسا للمجلس. 
وإذا كانت هنالن لابمة حكام مرشحٌن متفك علٌها من الطرفٌن 

اء األعضاء من بٌن أسم اختٌارمشارا الٌها فً العمد، فؤنه ٌتم 
أي شخص ؼٌر لادر أو ؼٌر  باستثناءاألسماء الواردة فٌها، 

 راؼب فً لبول التعٌٌن كعضو فً المجلس.
بٌن الطرفٌن وعضو المجلس الوحٌد  االتفالٌةتتم صٌاؼة 

)الحكم( أو كل عضو من األعضاء الثالثة بحٌث ٌشار الى 
المرفمة  فض الخالفات" باتفالٌةالشروط العامة المتعلمة "

كملحك بهذه الشروط العامة للعمد، مع إدخال اٌة تعدٌالت ٌتفك 
 علٌها فٌما بٌنهم.

عضو المجلس الوحٌد أو كل من األعضاء  ألجورأما بالنسبة 
، فؤنه باستشارتهالثالثة واجور أي خبٌر اخر ٌموم "المجلس" 

على شروط تعٌٌن  االتفاقٌجب تحدٌدها بٌن الطرفٌن عند 
كما ٌتعٌن على الطرفٌن أن ٌدفعا تلن االجور "األعضاء"، 

 مناصفة.
اذا تم االتفاق بٌنهما فً اي ولت  –الطرفٌن مجتمعٌن  بإمكان 

 الرأي حوله، لكنه ال إلبداءان ٌحٌال اي امر الى "المجلس"  –
طرؾ أن ٌستشٌر "المجلس" فً أي أمر اال بموافمة  أليٌحك 

 الطرؾ االخر. 
اء مجلس فض الخالفات عن أذا عزؾ اي عضو من االعض

العمل او انه اصبح ؼٌر لادر على اداء مهمته بسبب العجز او 
الوفاة او بسبب االستمالة او انهاء التعٌٌن فٌتم تعٌٌن البدٌل 
بنفس الطرٌمة التً تم بموجبها تعٌٌن العضو المستبدل او 

 االتفاق علٌه كما  موضح بهذه الفمرة. 
الفرٌمٌن مجتمعٌن، و لكن  فاقباتٌمكن أنهاء تعٌٌن أي عضو 

لٌس من أي من صاحب العمل أو المماول على انفراد. وما لم 
على خالؾ ذلن من الطرفٌن، فؤن مدة تعٌٌن  االتفاقٌتم 

"المجلس" )بما فً ذلن كل عضو فٌه( تنتهً عندما ٌصبح 
( من  12/14"شهادة الحساب النهابً" المنوه عنه فً الفمرة )

 ذا.ناف العامةالشروط 
 
 

 على تعٌٌن " المجلس ": االتفاقفً  األخفاف  - 21/3
 اذا انطبمت أي من الحاالت األتٌة تحدٌداً :

لم ٌتفك الطرفان على تعٌٌن عضو المجلس المنفرد فً الموعد  -أ 
)تعٌٌن اعضاء  .(2/20المحدد ضمن الفمرة األولى من  الفمرة )

 مجلس فض الخالفات(.
)للموافمة علٌه من لبل أخفك أي طرؾ فً تسمٌة عضو ما  -ب 
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الطرؾ األخر( او اخفك فً الموافمة على العضو الممترح من 
لبل الطرؾ االخر لمجلس فض النزاعات المتكون من ثالثة 

 اعضاء فً الموعد المذكور اعاله.
لم ٌتفك الطرفان على تعٌٌن العضو الثالث )ربٌس المجلس(  -ج 

 او .فً الموعد المذكور اعاله
( 42لى تعٌٌن أي عضو بدٌل خالل مده )لم ٌتفك الطرفان ع -د 

مهمة العضو المنفرد للمجلس، أو أحد  انتهاءٌوما من 
أو بسبب الوفاة أو  امتناعهللمجلس، بسبب  الثالثةاألعضاء 

 أو أنهاء التعٌٌن. االستمالةالعجز عن اداء المهام أو بسبب 
فعندها تموم جهة التعٌٌن أو الشخص المسمى فً بٌانات العمد ـ 

اء على طلب أي من الطرفٌن أو كلٌهما وبعد أجراء التشاور بن
الالزم مع كال الطرفٌن ـ بتعٌٌن عضو المجلس هذا. وٌكون 

هذا التعٌٌن نهابٌا وباتا، كما ٌتعٌن على الطرفٌن أن ٌدفعا 
 الجهة أو الشخص الذي لام بالتعٌٌن مناصفة . اجور

 
 
 
 

فات أتخاذ المرار من لبل مجلس فض الخال  - 21/4
 )المجلس( :

أذا نشؤ خالؾ من أي نوع كان بٌن الطرفٌن، فٌما ٌتصل أو 
تنفٌذ األشؽال، بما فً ذلن أي خالؾ حول  ٌنشؤ عن العمد أو

أٌة شهـــادة أو تمدٌرات أو تعلٌمات أو رأي أو تحدٌد لٌمة من 
الخالؾ خطٌا الى  أحالهالمهندس، فؤنه ٌمكن ألي طرؾ 

رار بشؤنه، مع أرسال نسختٌن من ل واتخاذ"المجلس" لدراسته 
ذلن األشعار الى الطرؾ األخر والمهندس، وعلى أن ٌتم 

 التنوٌه بؤن إحالة الخالؾ هذه تتم وفما ألحكام هذه "الفمرة".
كان "المجلس" مكونا من ثالثة أعضاء، فؤن المجلس  واذا

الخالؾ الٌه وفما ألحكام هذه  إحالةٌعتبر أنه لد تسلم أشعار 
فً التارٌخ الذي ٌتسلم فٌه ربٌس المجلس مثل هذا  "الفمرة"
 األشعار.

ٌتعٌن على الطرفٌن أن ٌمدما الى المجلس كل المعلومات 
بدون توان، وأن ٌوفرا أمكانٌة الدخول الى المولع  اإلضافٌة

والتسهٌالت المناسبة مما لد ٌطلبه "المجلس" لؽرض تمكٌن 
فترض ضمناً أن المجلس من أتخاذ لرار بشؤن ذلن الخالؾ، وٌ

 المجلس لن ٌعمل كهٌبة تحكٌم .
( ٌوماً من 84ٌتعٌن على "المجلس" خالل مدة ال تتجاوز )

الخالؾ إلٌه، أو خالل أٌة فترة  إحالةتارٌخ تسلمه أشعار 
أخرى ٌمترحها المجلس وٌوافك علٌها الطرفان، أن ٌتخذ لراره 

فٌه  بشؤنه. وٌشترط فً هذا المرار أن ٌكون معلال، وأن ٌنوه
هذه "الفمرة" وٌعتبر هذا  ألحكاموفماً  أصدراهعلى أنه ٌتم 

أذا تمت )أو  المرار ملزماً للطرفٌن وٌتعٌن علٌهما تنفٌذه اال
الى حٌن أن تتم( مراجعته بطرٌمة التسوٌة الودٌة أو من خالل 

التحكٌم كما سٌرد الحماً، وما لم ٌكن لد جرى التخلً  إجراءات
نهابه، فؤنه ٌتعٌن على المماول فً مثل عن العمد أو نمضه أو أ

 هذه الحالة أن ٌستمر فً تنفٌذ األشؽال وفماً ألحكام العمد. 
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( 28أذا لم ٌرضى أي فرٌك بمرار "المجلس"، فعلٌه خالل )

ٌوماً من بعد تارٌخ تسلمه للمرار، أن ٌرسل أشعاراً للطرؾ 
. و األخر ٌعلمه فٌه بعدم رضاه ورؼبته فً اللجوء الى التحكٌم

( 84أذا لم ٌتمكن "المجلس" من أصدار لراره خالل فترة الـ )
ٌوماً )أو حسبما ٌتفك علٌه خالفاً لذلن( من تارٌخ تسلمه طلب 

( 28الخالؾ إلٌه، عندبذ ٌجوز ألي طرؾ خالل فترة الـ) إحالة
( ٌوماً الممتضٌة، أن ٌعلم الفرٌك األخر 84لفترة الـ) التالٌةٌوماً 

 الى التحكٌم. ءباللجوبعدم رضاه ورؼبته 
فً أي من هاتٌن الحالتٌن، ٌتعٌن بٌان موضوع الخالؾ 

وأسباب عدم الرضا فً ذلن األشعار، وكذلن التنوٌه أنه لد تم 
ما ٌرد تالٌاً فً  وباستثناءأصداره بموجب أحكام هذه "الفمرة" 

ٌجوز ألي طرؾ المباشرة  ( فؤنه ال8/20و  7/20الفمرتٌن )

أذا تم أصدار األشعار  حول الخالؾ، االالتحكٌم  بإجراءات
 بعدم الرضا على النحو المحدد فً هذه "الفمرة".

 
اما أذا لام "المجلس" بؤصدار لراره المتعلك بؤي أمر مختلؾ 

بعدم الرضا من لبل  علٌه بٌن الطرفٌن، ولم ٌرد الٌه أي أشعار
( ٌوماً من بعد تارٌخ تسلمه للمرار، فؤن 28أي طرؾ خالل )

 "المجلس" ٌصبح نهابٌاً وملزماً لكال الطرفٌن.لرار 
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 التسوٌة الودٌة :  - 21/5
( أعاله، فؤنه 4/20أذا صدر أشعار بعدم الرضا إعماالً للفمرة )

ٌتعٌن على الطرفٌن محاولة تسوٌة الخالؾ بشكل ودي لبل 

ٌم. وما لم ٌتفك الطرفان على خالؾ التحك بإجراءاتالمباشرة 

التحكٌم فً أو بعد الٌوم  بإجراءاتذلن، فؤنه ٌجوز البدء 

السادس والخمسٌن من تارٌخ أرسال األشعار بعدم الرضا 

والرؼبة فً اللجوء الى التحكٌم ، حتى لو لم تتم محاولة تسوٌة 

 الخالؾ بٌنهما ودٌاً.

 

 التحكٌم :   - 21/6
ذلن فً الشروط الخاصة و مالم ٌكن ما لم ٌنص على خالؾ 

لد تمت تسوٌة الخالؾ ودٌا فان اي خالؾ حول لرار المجلس 
 تسوٌته، مما لم ٌصبح نهابٌا وملزما. تتم بشؤنه)ان وجد( 

 وبواسطة التحكٌم. وما لم ٌتفك الطرفان على ؼٌر ذلن فانه : 
للعمود مع المماولٌن االجانب ٌتم التحكٌم بموجب  -أ 

التحكٌم العالمٌة المتبعة من هٌبة التحكٌم لواعد  إجراءات
الدولٌة المحددة فً بٌانات العمد كتلن الصادرة عن ؼرفة 
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التجارة العالمٌة او ٌنسترال او ؼرفة التحكٌم العربٌة 
 للمماولٌن. 

و ما لم ٌنص على خالؾ ذلن، ٌتم اجراء التحكٌم فً  -ب 
 العراق. 

 تخضع لرارات التحكٌم للموانٌن العرالٌة. -ج 
 4/1اعتماد لؽة االتصاالت المحددة بموجب الفمرة  ٌتم -د 

 )المانون واللؽة( فً اجراءات التحكٌم المتبعة.
للعمود مع المماولٌن المحلٌٌن ٌتم اعتماد لواعد  -ه 

 التحكٌم وفماً للموانٌن العرالٌة.       
تتمتع هٌبة التحكٌم بصالحٌة كاملة للكشؾ و مراجعة وتنمٌح 

تعلٌمات أو أراء أو تمٌٌم، وأي لرار  أٌة شهادة أو تمدٌرات أو
 صدر عن مجلس فض الخالفات فٌما ٌتعلك بالخالؾ. 

أمام هٌبة  اإلجراءاتكما ٌنبؽً عدم تمٌٌد أي من الطرفٌن فً 
التحكٌم بخصوص البٌنات أو الحجج التً سبك طرحها أمام 
"المجلس" لبل أتخاذ لراره، أو األسباب المذكورة فً أشعار 

ما ٌعتبر أي لرار "للمجلس" بٌنة ممبولة فً عدم الرضا، ك
 التحكٌم. 

ٌجوز المباشرة لبل أو بعد أنجاز األشؽال، وٌجب أن ال تتؤثر 
التزامات أي من الطرفٌن أو "المجلس" إذا تمت المباشرة 

 التحكٌم أثناء تنفٌذ األشؽال. بإجراءات
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 لس( :لمرار )المج االمتثالعدم   - 21/7
فً حالة اخفاق احد الطرفٌن باالمتثال للمرار النهابً والملزم 

ٌحك للطرؾ الثانً دون  ، الصادر من مجلس فض الخالفات
االجحاؾ بؤي من حموله االخرى احالة عدم االمتثال هذا الى 

وفً مثل هذه الحالة ال  6/20 التحكٌم بموجب احكام الفمرة
 20/5مة بمرار المجلس( و)المتعل 4/20تطبك احكام الفمرتٌن 

 المتعلمة بالتسوٌة الودٌة.
 
 
 
 
 
 

 أنمضاء فترة تعٌٌن )المجلس( :   - 21/8
أذا نشؤ أي خالؾ بٌن الطرفٌن فٌما ٌتصل بالعمد أو مما هو 

ناشا عنه أو عن تنفٌذ األشؽال، ولم ٌكن هنالن وجود 
فترة تعٌٌنه، أو  هانمضاء"لمجلس فض الخالفات" سواء بسبب 

 ذلن من األسباب فؤنه : لؽٌر 
( المتعلمة بمرار المجلس، وال الفمرة 4/20ال ٌتم تطبٌك الفمرة ) -أ 

 ( المتعلمة بالتسوٌة الودٌة. 5/20)

ٌمكن أن ٌحال الخالؾ مباشرة الى التحكٌم بموجب أحكام 

(.21/6الفمرة )  
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 الثامه : الشروط الخاصة بالعقذ القسم

 لعقىد تىفيذ األشغال

إن الشروط الخاصة المبيىة الحقاَ تكوىن مكمةوة لةشوروط 

العامووة لةعقووذ و  ةمووا وحيثمووا ككووىن ،ىووا  ووو ا     وو ن 

أحكامها تسىد عةى تةو  المىووىع عةيهوا  وش الشوروط 

 العامة لةعقذ.

 

 

 أ بياوات العقذ
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ل تجهٌز ونصب وتشغٌل خطوط مصنع أكما] ]أدخل أسم المشروع

 .[االكسدة

 0201/م/أ/1

رلم المادة فً  البٌانات
الشروط العامة 

 للعمد

 المحددات

 صاحب العمل :
 عنوانه :

1/1/0/0 
 و
1/3 

 [شركة اور العامة]
 ذي لار  الناصرٌة]

جمهورٌة  الدولة:

 العراق

r.inurscoe@u

dustry.gov.iq 

urcoe@gmail

.com] 

 المهندس :
 عنوانه :

1/1/0/4 
 و
1\3 

]أدخل أسم 
 المهندس[
لسم ادارة 
المشارٌع  

والهاتف والبرٌد 
 االلكترونً[

 1/1/3/3 مدة االنجاز :
 

[ ٌوما أذا  152] 
كانت االشغال 

ممسمة إلى عدة 
إلشارة أجزاء فٌتم ا

دول خالصة  الى
از كل  بمدة ان

 جزء 

فترة اصالح العٌوب 
 )الصٌانة(

 ][ ٌوما تموٌمٌا  1/1/3/7

إذا كانت األشغال  1/1/5/6 أجزاء األشغال
ممسمة إلى عدة 

أجزاء فٌتم اإلشارة 
الى جدول أجزاء 

 األشغال

تمدٌم العطاءات 
 الكترونٌا

 ادخل )ال ٌنطبك(  1/3

 [     المانون العرالً] 1/4 العمدٌحكم   المانون الذ

 اللغة المعتمدة فً العمد 
 االتصاللغة 

1/4 
1/4 

]أدخل اللغة 
 )العربٌة[

اللغة  ]أدخل
)العربٌة( 
 المعتمدة[

) ٌوم / شهر /  1/6 تارٌخ أبرام العمد
 سنة( 
 

 زال يجو .1 1/7 
التنازل عن 
العقد كالً او 

جزءاً الى 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
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 . متعاقد اخر
 

 م المولعتارٌخ تسلٌ

 

 

 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

 

 

ٌجب أن ٌكون تارٌخ أستالم 

المولع لبل تارٌخ المباشرة , 

 األجزاء   باستثناء

المبٌنة الحما )أذا كان معمول 

تفصٌلً   بذلن , مع وص

ٌوم بعد  -----لهذه األجزاء 

 تارٌخ المباشرة.  

المولع ]

 [جاهز

]أدخل تارٌخ 

 استالم المولع[

  

 توواجبا صالحٌات

 المهندس

التغٌرات التً ستؤدي الى  )ب( )ثانٌا(1\3

زٌادة لٌمة العمد الممبولة 

طلب أن  )%( ي بنسب

 تخضع لموافمة صاحب العمل

 )ال ٌنطبك(

ضمان حسن األداء بصٌغة  2\4 ضمان حسن األداء

 %5 هضمان مصرفً لدر

وبنفس العملة لمٌمة العمد 

 الممبولة  

ساعات العمل 

 اعتٌادٌة ا

 ساعة ] 8 [   5\6

فً حالة فشل المماول فً  3\3 جدول تمدم العمل

تمدٌم برنامج تمدم العمل 

ساري المفعول سٌتعرض 

الى الغرامة البالغة 

 دٌنار  500000

 التأخٌرتعوٌضات 

 خٌرٌة(ا)الغرامة الت

3\3   &

 )ب(15\14

 x/ مده العمد () مبلػ العمد 

تسلٌم  %  أذا تضمن العمد05

مراحل  ىاجزاء المشروع عل

ل فً نهاٌة  لجد ٌالحظ 

 البٌانات

الحد االعلى 

 للغرامات التأخٌرٌة

غ العمد  % من مب05 3\3

 النهائً 

اذا استمر تعلٌك العمل    3/11 التعلٌك الطوٌل االمد 

( لمدة 8/8بموجب الفمرة )

( ٌوما جاز  30) تتجاوز
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للمهندس ان ٌصرح للمماول 

 باستئناف العمل  
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في حانح وجىد يثهغ  [ )ب( ثاَيا5\31 االحتياطيحانًثانغ 

)ال       االحتياطي انعاو

 يُطثق(

التعدٌالت بسبب تغٌٌر 

 التشرٌعات

ادخل )ال ٌسمح(  أن  13/3

تعدل لٌمة العمد 

لمراعاة أٌة زٌادة أو 

نمصان فً الكلفة نتٌجة 

أي تغٌٌر فً لوانٌن 

الدولة )بما فً ذلن سن 

لوانٌن جدٌدة والغاء أو 

تعدٌل لوانٌن لائمة( أو 

فً التفسٌرات المضائٌة 

أو الحكومٌة الرسمٌة 

 لها

انتعذيالخ تسثة 

 يتغيزاخ انكهفح

انفتزج انشيُيح نًزاجعح  8\31

 )ال يُطثق (األسعار 

إذا لم ٌتسلم المماول آٌة  14/3 السلف المتأخرة

سلفة مستحمة له 

بموجب الفمرة 

(، فانه ٌحك له 14/3)

ت ان ٌتماضى نفما

التموٌل عن اٌة مبالغ 

 لٌتأخر دفعها له. ادخ

 )ال ٌنطبك (

يثهغ انعقذ يعفى يٍ  )ب(3\31 قيًح انعقذ

زائة وانزسىو ضان

 ]ال  [انكًزكيح 

انحذ األعهً نهذفعح 

 انًقذيح

% يٍ يثهغ انعقذ  ----- 2\31

 (ال يُطثق)

)أدخل الموعد  2\31 استزداد انذفعح انًقذيح

 السترداد أول لسط (

دخل نسبة االسترداد )أ

 لكل لسط (

)أدخل موعد استرداد 

 (ال يُطثق) أخر لسط(

 االستمطاعاتَسثح 

 النمدٌة

31\1 31% 

 

حذود االستقطاعاخ 

 انُقذيح

%  يٍ يثهغ انعقذ 5 1\31

 انًقثىل
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انًعذاخ وانًىاد 

 انذاخهح في األشغال

انفقزج  في حانح اعتًاد (3)ب( )5\31

أدرج قائًح  5\31

اخ وانًىاد نهذفع تانًعذ

يقاتهها عُذ انشحٍ 

(FOB)  او االسانية

االخزي انًعتًذج في 

انثيىع انتجاريح )تحذد 

تشكم واضح يٍ قثم 

جهح انتعاقذ(ووفقا 

 نقىاعذ االَكىتيزو

 ) ال يُطثق (

 (3)ج( )5\31

 

أدرج قائًح تانًعذاخ 

وانًىاد نهذفع يقاتهها 

 عُذ وصىنها نهًىقع

(CIP) )ال يُطثق ( 

حذ األدًَ نهذفعاخ ان

 انًزحهيح

% مه قيمة العقذ 01 6\31

 المقبىلة

أسى انجهح انتي تصذر 

عُها َسثح انخصى 

انسُىيح ألغزاض 

تحذيذ يثهغ َفقاخ 

انتًىيم عٍ انتأخيز في 

صزف انذفعاخ 

 انًزحهيح

 ال يُطثق 8\31

 

السلفة النهائٌة )عند 

 تسلم  االشغال(

يتعيٍ عهً انًقاول اٌ   14/10

انً انًهُذص  يقذو 

خالل فتزج ال تتجاوس 

( يىيا يٍ تاريخ  11)

تسهًّ نشهادج االستالو 

االوني نألشغال  كشف 

 انسهفح انُهائيح.

يتى يزاعاخ انتشزيعاخ  15/4 الدفع بعد سحب العمل

انُافذج في دفع 

 يستحقاخ انًقاول

حك المماول فً انهاء 

 العمد

 ال يُطثق() 16/2

انحذ األعهً نهًسؤونيح 

انكهيح انتي يتحًهها 

انًقاول تجاِ صاحة 

 انعًم

 دوالر    417500 6\31
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 تمدٌم وثائك التأمٌن

 

تأٌٌد  - أ
أجراء 
 التأمٌن

بولٌصات   - ب
 التأمٌن

الفترة المحددة لتمدٌم  13/1

الوثائك الخاصة 

بالتأمٌن، وبولٌصة 

التأمٌن. الفترة 

 23-14تتراوح بٌن 

 ]ٌوما

 ٌوم 21

 ٌوم 23

لمبلغ  األعلىالحد 

لتأمٌن الخصم  فً ا

عن مخاطر 

االضرار الناجمة 

عن اشغال صاحب 

جزء من  أليالعمل 

 االشغال .  

 ]ال ٌنطبك  [ )د(2\13

  

الحد االدنى لمبلغ 

التأمٌن عن مخاطر 

 الطرف الثالث

ادخل مبلغ التامٌن  [ 3\13

 [  عن الطرف الثالث

 ال ٌنطبك

فترة تعٌٌن مجلس 

 ض الخالفاتف

ٌوما من تارٌخ  08 20/2

 المباشرة

 ال ٌنطبك

تشكٌل مجلس فض 

 النزاعات 

 ال ٌنطبك 20/2

الخبراء  بأسماءلائمة 

المعتمدٌن لمجلس 

 فض النزاعات 

 

 ال ٌنطبك 2\20

الجهة التً 

أعضاء  تعٌن

ض  مجلس 

الخالفات فً حالة 

عدم االتفاق بٌن 

 الطرفٌن

 ] ال ٌنطبك [ 20/3
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الجرائٌة المواعد ا

 للتحكٌم

المواعد اإلجرائٌة  أ 20/6

الواردة فً لانون 

المرافعات المدنٌة 

لسنه 33رلم 

   المعدل 1363

الممر الرئٌس   ب 20/6 التحكٌم 

للمركز العرالً 

للتحكٌم الدولً مالم 

ٌتفك الطرفان على 

 خالف ذلن

المانون الحاكم: 
 المانون العرالً

مصارٌف التحكٌم : 

ٌتحمل الطرف 

لخاسر كافة ا

 مصارٌف التحكٌم                                                                          
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 خالصة االجزاء المكونة لألشغال   :جدول  

 

الغرامة التأخٌرٌة بموجب الفمرة       

 (8\7    ) 

 للجزء بموجب الفمرة اإلكمالتارٌخ 

(1\1\3\3 ) 

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

 (  6\5\1\ 1الفمرة        )

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط الخاصة –ب  

 لٌمة العمد  1-14المادة 

 ) النص البدٌل للفمرة )هـ ( (  

الاااى األحكاااام المحاااددة باااالفمرة )ب( . تخضاااع  باإلضاااافة  

األساسااااٌة لهااااا   طٌااااةاالحتٌامعاااادات المماااااول مااااع المااااواد 

 اإلعفااءالمستوردة حصرٌا ألغاراض تنفٌاذ المشاروا  الاى 
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المؤلاات ماان  الضاارٌبة و الرسااوم الكمركٌااة  عنااد دخولهااا 

ألول ماارة  علااى أن ٌعهااد المماااول لاادل الجهااات الكمركٌااة 

أو النماااط الحدودٌااة كفالااة مصاارفٌة بضاامان  المااوان عنااد 

افا لها ستة أشهر كمال العمد مضاالتصدٌر نافذة لغاٌة موعد 

الكمركٌااة و الضاارٌبة  الرسااومبمٌمااة مساااوٌة لكاماال مبلااغ 

الخاصاة  االحتٌاطٌةالواجبة الدفع عن هذه المعدات والمواد 

بهااا فااً حالااة عاادم لٌااام المماااول  بتصاادٌرها الااى خااار  

ي تمادٌم االعراق عند  كمال العماد ، كماا و علاى الممااول أٌضاا

ئاااة الكماااارن الاااى نساااخة مااان هاااذه الكفالاااة مصااادلة مااان هٌ

صاحب العمل حال  دخول أي من معدات التنفٌذ المختلفة و 

العائدة الٌه الى العراق . كما ٌتعٌن علاى  االحتٌاطٌةموادها 

الممااااول حاااال أعاااادة تصااادٌر أي مااان المعااادات والماااواد 

هذه أو عند أنجااز العماد تمادٌم كشاف بمٌماة هاذه  االحتٌاطٌة

ها  الالحااك الااى هٌئااة بوضااع االحتٌاطٌااةالمعاادات والمااواد 

 االنااادثارمعااااٌٌر  باعتماااادخراجهاااا ، االكماااارن المطلاااوب 

والمعااااٌٌر األخااارل المساااتخدمة مااان هٌئاااة الكماااارن لهاااذا 

 الغرض وفك الموانٌن السارٌة المفعول. 

تتحمك على الممااول  الضارٌبة والرساوم الكمركٌاة الواجباة 

ٌن فاً كماا مبا االحتٌاطٌةالدفع عن معدات التنفٌذ و موادها 

 أدناه:

  االحتٌاطٌااة) أ (  عاان الفاارق بااٌن لٌمااة المعاادات والمااواد   

بوضاااعها عناااد دخولهاااا للعاااراق ألول مااارة و لٌمتهاااا  عناااد 

 تصدٌرها الى خار  العراق .

بوضاعها   االحتٌاطٌاةو عن لٌمة المعدات و الماواد  ( ب)
علٌهاا داخال  اإلبمااءعند دخولها للعراق ألول مرة فً حالة 

 صدٌرها بعد أنجاز العمد .العراق و عدم ت
فااً حااال دفااع الضااارٌبة والرسااوم الكمركٌااة عاان أي مااان 

ٌومااا  23ماان المماااول خااالل  االحتٌاطٌااةالمعاادات و المااواد 

من مطالبته بها من  هٌئة الكمارن ٌتم تخفٌض مبلغ الكفالاة 

المصاااارفٌة لضاااامان التصاااادٌر بنساااابة المعاااادات و المااااواد 

ر  العراق ، و بخالف التً تم تصدٌرها الى خا االحتٌاطٌة

 بمبلغ الكفالة بالكامل من هٌئة الكمارن . االحتفاظذلن ٌتم  

 

 : منظمات العمل  03-6المادة  
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)فماارة مضااافة الااى الفصاال السااادس ماان الشااروط العامااة    

 للعمد (

والتمٌاد بأحكاام لاانون  االلتازامٌتعٌن علاى الممااول العمال   

العراق و ٌشمل ذلان  النافذ فً االجتماعًالعمل و الضمان 

 نماباتهم المهنٌة. اختٌارو  لالنضمامحموق العمال 

 التمٌٌز والفرص المتساوٌة : عدم 04-6المادة 

 ) فمرة مضافة الى الفصل السادس (    

 باالعتماادصادار لارارات التعٌاٌن اٌتعٌن على المماول عدم 

على مواصفات الشخصٌة ال عاللة لهاا بالمتطلباات المهنٌاة 

مباادأ المساااواة فااً الفاارل والعدالااة فااً  اعتمااادلٌااه ، و ع

التعٌٌن للعاملٌن و عدم التمٌٌز و المحاباة فً عاللات العمل 

أو ظااروف  فااً كاال مااا ٌتعلااك بتحدٌااد األجااور أو الحااوافز

الترفٌاااه أو أنهااااء العماااد أو  فااارل التااادرٌب أو العمااال أو

. و علٌااه العماال وفااك  االنضااباطالااى التماعااد   أو  اإلحالااة

لمااوانٌن الوطنٌااة الخاصاااة بالعماال لتحمٌاااك متطلبااات هاااذه ا

تتخذ من المماول لتصحٌح أي مان  إجراءاتالفمرة ، أن أي 

 ممارسات المحاباة السابمة لن تعتبر حالة تمٌٌز .

 



16 
 

 : نماذج العقودالثامنالقسم 

 لتنفٌذ عقود االشغال الصغٌرة            

 جدول النماذج

 نموذج صٌغة العقد .1
 ضمان حسن االداء .2
 ضمان البنك للدفعة المقدمة .3

 

 

 

 

 نموذج استرشادي                         

 . صٌغة العقد1                         

 

 هذا النموذج بحسب التعلٌمات المدرجة فً أدناه[]على مقدم العطاء الفائز أن ٌمأل 

 

 أبرم هذا العقد فً هذا ]أدخل رقم[ الٌوم من ]أدخل: الشهر[، ]أدخل السنة[

 بٌن

 

]أدخل االسم الكامل للمشتري[، ]أدخل وصفا بنوع الهٌئة القانونٌة، مثال، وكالة كذا وزارة كذا ، لحكومة  (1)

منشأة بحسب قوانٌن }أدخل اسم دولة المشتري{ مقرها الرئٌسً ]أدخل كذا }أدخل اسم دولة المشتري{، أو شركة 

 عنوان المشتري[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المشتري"(.

 و

 

أو منشأة حسب قوانٌن ]أدخل اسم دولة المورد[ ومقرها الرئٌس ]أدخل عنوان  ]أدخل اسم المجهز[، شركة (2)

 المورد[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المجهز"(.

 

ن المشتري قام بطرح عطاء لتجهٌز سلع وخدمات مساعدة معٌنة ]أدخل وصفا مختصرا للسلع والخدمات[، بما أ

وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفٌر هذه السلع والخدمات مقابل ]أدخل قٌمة العقد باألحرف واألرقام[ )والمشار 

 إلٌه فٌما ٌلً "قٌمة العقد"(.

 

 

 

 :ًتشهد هذه االتفاقٌة على ما ٌأت

. معانً الكلمات والعبارات الواردة فً هذه االتفاقٌة لها ذات المعانً التً فسرت بها فً شروط العقد المشار إلٌها 1

 فٌما ٌأتً.

 . الوثائق األتٌة سوف تشكل العقد بٌن المشتري و المجهز، وهً تقرأ وتفسر على أنها جزء ال ٌتجزأ من العقد:2

 اتفاقٌة العقد هذه ( أ)

 بالعقد الشروط الخاصة ( ب)

 الشروط العامة للعقد ( ت)

 المتطلبات الفنٌة )بما فً ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنٌة( ( ث)
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 عطاء المجهز وجدول األسعار األصلً ( ج)

 خطاب قبول المشتري ( ح)

 ]أضف هنا أٌة وثائق أخرى[ ( خ)

 

، تسود  ق العقدٌسود هذا العقد على جمٌع وثائق العقد األخرى. فً حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بٌن وثائ .3

 الوثائق بحسب الترتٌب أعاله.

 

 

بالنسبة للدفعات التً ستصرف من المشتري لصالح المجهز المذكورة فٌما ٌأتً، فإن على المجهز أوالً أن ٌتعهد  .4

 بتزوٌد المشتري بالسلع والخدمات وبإصالح األعطال فٌما ٌتوافق مع أحكام هذا العقد.

، قٌمة العقد  ع للمجهز لقاء توفٌره سلع وخدمات معٌنة وإصالح أعطالها إذا لزم ذلكٌتعهد المشتري هنا بأن ٌدف .5

 أو أي مبلغ آخر تستحق الدفع بموجب أحكام العقد فً األوقات وبالطرٌقة المنصوص علٌها فً العقد.

 

م والشهر والسنة ٌتعهد األطراف الذٌن قاموا بعقد هذه االتفاقٌة على تنفٌذها وفقا للقوانٌن العراقٌة فً الٌو

 المذكورٌن أعاله.

 لصالح وبالنٌابة عن المشتري

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 بحضور: ]أدخل تعرٌف الشاهد الرسمً[

 

 لصالح وبالنٌابة عن المجهز

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 : ]أدخل تعرٌف الشاهد الرسمً[بحضور

 

 

 ضمان حسن االداء .2
 

 ، بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا النموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[ ]ٌمأل المصرف

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[

 طاء[اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل اسم ورقم الع

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[

 المستفٌد : ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[

 : ]أدخل الرقم[ ضمان حسن االداء رقم

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم المجهز[ )ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز" ( قد تعاقد فً عقد رقم ]أدخل رقم العطاء[ المؤرخ 

 تجهٌز ]أدخل وصف للسلع والخدمات المتصلة بها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد" (لدٌكم، ل
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 وعلٌه، فإننا ندرك، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن االداء مطلوبا.

بطلب من المجهز، نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ 

راقٌا، فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن المورد قد أخل بالتزامه دٌنارا ع 1بالكلمات[(

 )بالتزاماته( تحت العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا األساس لطلبكم أو المبلغ المحدد فٌه.

وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان  2ٌنتهً نفاذ هذا الضمان بعد ]ادخل رقم[ ٌوم من ]اخل الشهر[ ]ادخل السنة[

 ٌجب أن نستلمه فً هذا المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.

، عدا أن الفقرة  454، إصدارات غرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات

 )أ( قد تم حذفها هنا. 22( من المادة الفرعٌة 2الفرعٌة )

__________________ 

 ]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(  المخول )المخولٌن( من المصرف و المجهز[ 

 

 ٌدخل المصرف المبلغ المحدد فً شروط العقد الخاصة وبالوحدة التً تم بٌانها فً الشروط الخاصة بالعقد.. 4
 

ٌة التزامات بالكفالة من قبل المجهز وفقا من شروط العقد العامة، مع األخذ باالعتبار أ 4-71التوارٌخ المحددة وفقا للفقرة   .9

من شروط العقد العامة المطلوب توفٌرها بضمان حسن االداء جزئً. على المشتري أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد  2-71للفقرة 

خ مدة انتهاء العقد، سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌ

االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص األتٌة إلى النموذج، فً نهاٌة 

الفقرة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على 

 دٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."طلب المشتري الخطً لمثل هذا التم

 

 ضمان مصرفً لدفعة مقدمة .3
 ]ٌمأل المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا نموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[

 لعطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل اسم ورقم العطاء[اسم ورقم ا

 ]تروٌسة المصرف[

 المستفٌد : ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 ]أدخل الرقم[ضمان الدفعة المقدمة : 

)ٌسمى فٌما ٌلً تم إبالغنا ]أدخل اسم المصرف الرسمً وعنوانه[ بأن ]أدخل اسم المجهز الكامل وعنوانه[ 

"المجهز"( قد دخل فً العطاء رقم ]أدخل رقم العطاء[ المؤرخ لدٌكم ]ادخل تارٌخ االتفاقٌة[، لتنفٌذ ]أدخل أنواع 

 السلع المطلوب تسلٌمها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"(.

 إننا نعً، بحسب شروط العقد، أنه ٌجب تقدٌم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة.

لمجهز، نحن نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]اكتب بطلب من ا

                                                           
 
 



16 
 

( فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مرفق ببٌان خطً ٌنص على إن المورد مخل بالتزامه تجاه العقد 3المبلغ بالكلمات[

 ع.ألن المورد قام باستخدام الدفعة المقدمة ألغراض غٌر تسلٌم السل

ٌشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن ٌكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة 

 المذكورة سابقا على رقم حسابه ]أدخل الرقم[ فً ]أدخل اسم وعنوان المصرف[.

 

 4خل التارٌخ[.ستستمر صالحٌة هذا الضمان من تارٌخ استالم المورد للدفعة المقدمة تحت العقد وحتى ]اد

 

 . 454ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولٌة رقم 

 

 المخول )المخولٌن( عن المصرف[ وقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(]أدخل ت

 الكفٌل سٌدخل مبلغا ٌمثل مبلغ الدفعة المقدمة. 10
 
ٌم فً العقد. على المشتري أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، أدخل التارٌخ المثبت فً جدول التسل 11

سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء 
، فً نهاٌة المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص االتً إلى النموذج

الفقرة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، 
 ردا على طلب المشتري الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."

 

 

  

 

                                                           
 
 
 




