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36

اﳌرجع:
ُ
أ ِبرم ذا العقد يوم )

( اﳌوافق

:
1
و مثل ا /دائرة اﻷشغال العامة
ص.ب(351) :
وعنوأنه :الشارقة
و س نا وفيما عد )صاحب العمل(
2
و مثل ا السيد---------------------------- /
ص.ب:
وعنوأنه:

/

/

م ب ن ل من:

اتف06-5165555 :

اتف:

براق06-5646227 :

براق:

و س نا وفيما عد ) اﳌقاول (
أقر اﳌتعاقدان بأ لي ما للتعاقد والتصرف واتفقا ع اﻵ ي:
1
 : 1/1يقصد بال لمات والعبارات اﻵتية اﳌعا ي اﳌب نة إ جانب ل م ا ما لم يتضـح من صراحة النص أو يقت

سياق الكﻼم غ ذلك.

عنـي الدائرة أو ا ة اﻹدارة التـي دعت إ تقديم العطاءات لتنفيذ اﻷعمال أو أي ج ة يناط ا مسؤولية متا عة تنفيذ اﻷعمال.
.
ً
ً
والشـخص الطبيعـي أو اﳌعنوي الذي عينه صاحب العمل و يط به مسؤولية اﻹشراف الفنـي ميدانيا ومكت يا لتأكيد ا ودة النوعية لﻸعمال
.
ً
ً
ً
ً
ن
طبقا لبنود العقد ومخططاته ومواصفاته ،وقد ي و اﳌ ندس من إدارة ندسية ح ومية أو مكتبا ندسيا خاصا.
عنـي أي م ندس مقيم أو مراقب أعمال مسؤول عن متا عة أعمال اﻹشراف الفنـي اﳌيدا ي
.
ً
صاحب العمل ،و زاول م امه حدود الصﻼحيات ا ددة ﳌمثل اﳌ ندس التـي يبلغ ا اﳌ ندس خطيا للمقاول.
و الشـخص الطبيعـي أو اﳌعنوي الذي تمت ترسية اﻷعمال عليه ،و شمل ذلك ممثله وخلفه القانو ي ومن يحل محله بموافقة صاحب العمل.
.
ً
ً
يقصد به ال ص الذي عينه اﳌقاول وكيﻼ مفوضا وت ون مسئولي ما مش كة ،لتنفيذ أح ام ذا العقد.
.
اﳌوقع والذي عينه اﳌ ندس عد موافقة

ص يتم عي نه كمقاول فر

العقد كمقاول فر  /مورد )من الباطن( أو أي
عـ أي ص طبي أو معنوي س
.
لتنفيذ جزء أو أجزاء من اﻷعمال و شمل ذلك خلفاؤه القانونيون ا ول ل م ﻷي من ؤﻻء.
يقصد به جميع الوثائق واﳌس ندات واﳌﻼحق والرسومات ومواصفات اﻷعمال وجداول الكميات والشروط واﻻل امات ال يتم بموج ا تنفيذ
.
اﻷعمال.
ً
ع القبول الرس للعطاء موقعا من صاحب العمل.
ح.
ط.

ال يحدد ا أر ان العقد وم وناته واﳌس ندات التـي يتألف م ا ،و تم توقيع ا من طر التعاقد.

الفتـرة الزمنية ا ددة بموجب بنود العقد لتنفيذ وأنجاز اﻷعمال و سليم ا سواء عبـر ع ا باﻷيام أو باﻷسابيع أو بالش ور أو بالسنوات،
.
ً
ً
وما يضاف إل ا من تمديدات عتمد ا صاحب العمل وفقا لصﻼحياته ،و عتبـر أيام اﻹجازات والعطل الرسمية جزءا من مدة العقد )مالم ينص ع
خﻼف ذلك(.
ع القيمة اﳌادية العقد كما تم قبول ا )أمر الت ليف( خطاب قبول العرض مقابل تنفيذ اﻷعمال وأنجاز ا وإصﻼح أية عيوب ف ا،
ك.
و شمل أي عديﻼت عل ا )باﻹضافة أو با صم( تتم وفقا ﻷح ام ذا العقد.
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 :و ضمان ما لتنفیذ العقد ع الوجه اﻷكمل ،ولتحصیل الغرامات وا زاءات واﳌصارف والتعو ضات وغ ذلك من اﳌبالغ ال
ل.
ستحق ع اﳌقاول لصاحب العمل ،و حتفظ صاحب العمل ذا الضمان دون إستحقاق فائدة عنه للمقاول ،و ذلك إ أن یتم تنفیذ اﻷعمال موضوع
العقد بطر قة مرضیة.
.
.
.
.
.

ً
 :يقصد ا ا ططات والتصامیم اﳌعتمدة للمشروع واﳌشار إل ا الوثائق واﳌواصفات وأیة عدیﻼت عل ا معتمدة من قبل اﳌتعاقدين خطيا
من وقت ﻷخر خﻼل التنفيذ.
ً
عنـي ما يقدمه اﳌقاول رسميا للم ندس ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر )العينات ،اﳌواد ،ا ططات التنفيذية.......ا ( شأن كيفية تنفيذ
ً
اﳌشروع أو جزء منه طالبا اﳌوافقة عل ا واعتماد ا.
ً
ما عتمده اﳌ ندس خطيا للمقاول حدود صﻼحياته من معلومات تفصيلية أو اق احات عملية لتنفيذ اﳌشروع أو جزء منه حسب طلب
اﳌقاول ،بما ذلك التأكيدات ا طية الﻼحقة ﻷي موافقات شفو ة سابقة.
ً
ع ل اﻷعمال ال يجب تنفيذ ا بموجب العقد سواء انت أعماﻻ دائمة أو مؤقتة.
يقصد ا اﻷعمال التـي ل ست ل ا صفة الدوام م ما ان نوع ا والتـي يمكن إزال ا أو اس بدال ا أو إلغاؤ ا أثناء أو عد تنفيذ اﻷعمال.

يقصد ا اﻵليات واﻷدوات و ل ما يلزم استعماله لتنفيذ اﻷعمال الدائمة أو اﻷعمال اﳌؤقتة ،وﻻ تتضمن اﳌواد أو اﻷشياء اﻷخرى ال
ص.
ً
ت ون أو یراد ل ا أن ت ون جزءا من اﻷعمال الدائمة موضوع ذا العقد.
يقصد به اﻷرا واﳌ شأت وغ ذلك من اﻷماكن التـي يجري تنفيذ اﻷعمال عل ا أو ف ا أو تح ا أو ع ا ،وكذلك أية أماكن أخرى يحدد ا
ق.
العقد كجزء من اﳌوقع.
ع أي مبلغ )إن وجد( يتم تحديده جداول الكميات واﻷسعار ذه الصفة العقد لغرض تنفيذ جزء ما من اﻷعمال أو ل و د
ر.
مواد أو تج يـزات آلية أو لتقديم خدمات وال عذر وضع مواصفات دقیقة ل ا عند تج العقد.
ش.

ع أي غي

اﻷعمال يتم إصدارالتعليمات له واﳌوافقة عليه كتغي بموجب أح ام "الفصل الثا ي عشر".

يقصد بالصعو ات العوائق الطبيعية أوالصناعية التـي قد يواج ا اﳌقاول اﳌوقع عند تنفيذ اﻷعمال ،بما ذلك اﻷوضاع تحت السطحية
ت.
وال يدرولوجية وﻻ شمل اﻷوضاع اﳌناخية.
ً
تدل ال لمات الواردة بصيغة اﳌفرد ع ذات اﳌدلول بصيغة ا مع و ون العكس صـحيحا أيضا إذا تطلب النص ذلك.
2/1
 :3/1العناو ن اﳌب نة ذا العقد ل س یل الرجوع إ أح ام العقد وﻻ تأث ل ا ع تفس مواد ذا العقد.
2
شمل العقد ما ي :
ً
ً
 :1/2تنفيذ افة اﻷعمال التـي تم التعاقد عل ا واﳌشارإل ا تفصيﻼ شروط العقد واﳌواصفات وجداول الكميات وانجاز ا وضما ا طبقا للمخططات والرسومات
اﳌعدة ل ذه اﻷعمال.
 :2/2توف العمالة ومواد البناء ومعدات اﻹ شاء ووسائل النقل وتنفيذ اﻷعمال اﳌؤقتة وجميع ما يلزم لتنفيذ أعمال العقد.
ً
 :3/2أي التـزام أخر أو أعمال يلزم تنفيذ ا سواء نص عل ا صراحة أو ضمنا العقد أو ما تتطلبه طبيعة تنفيذ تلك اﻷعمال وأصول الصنعة.
ً
 :4/2أي أعمال غي ية أو إضافية يتم اعتماد ا خطيا من قبل صاحب العمل.
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3
:
:1/3
ع اﳌقاول قبل تقديمه لعطائه أن يقوم بمعاينة اﳌوقع واﻷماكن ا يطة به ،وأن يتأكد بنفسه من ش ل اﳌوقع وطبيعته والظروف اﳌؤثرة ع تنفيذ اﻷعمال ،و
ً
حال عدم قيام اﳌقاول بإشعارصاحب العمل خطيا بأي أمر يتعلق بذلك ،عتبـر ت لفة اﻷعمال الﻼزمة لتغطية أثارأية عوائق ظا رة إن وجدت مشمولة بأسعار ذا
العطاء.
:2/3
يجب ع اﳌقاول قبل تقديمه لعطائه مراجعة مسـ ندات العطاء والتصــميمات ال ندســية والفنية ب امل تفاصــيل ا للتأكد من توافق ا مع عضـ ا ومع طبيعة اﳌوقع ـ
ً
وعليه إبﻼغ صاحب العمل رسميا عن أية أخطاء أو مﻼحظات يك شف ا تلك التصميمات.
:3/3
ً
مع عدم اﻹخﻼل بما ورد بالفقرة ) (2/3ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ عن مراجعة مس ندات العطاء والتصميمات ال ندسية كما لو أ ا أعدت من قبله ،والتواصل مع
ا ات ا ومية ذات الصلة لضمان تنفيذ اﻷعمال ً
وفقا ﻷحدث اللوائح والقواعد والقوأن ن اﳌعمول ا .وإذا تواجد تضارب با ططات أو أخطاء أو نواقص
ستلزم عمل غي با ططات ،يجب ع اﳌقاول إبﻼغ اﳌ ندس غضون أرعة عشر)ً (14
يوما من تار خ صدور أمر الت ليف مع تقديم تفاصيل املة عن نتائج
ذه التغي ات بما ذلك أي تأث ع الوقت و  /أو الت لفة .وإذا لم ستلم اﳌ ندس أي إشعارخﻼل ذا الوقت ،فس تم اعتبار اﳌقاول أنه تنازل عن أي حق له
أي وقت إضا ذات صلة .وع اﳌقاول العمل بموجب التعلیمات ال ائیة الكتابیة ذا الشأن.
4
يجب ع اﳌقاول أن ستكمل معلوماته قبل تقديمه لعطائه ،وأن يقوم باﳌراجعة والتدقيق ع كميات اﻷعمال وإذا وجدت أية اختﻼفات أو نواقص تتعلق ذه
الكميات فعليه الرجوع إ صاحب العمل لت يح ا ،وكذلك التأكد من طبيعة ذه اﻷعمال واﳌواد الﻼزمة ﻹنجاز ا ووسائل الوصول إ اﳌوقع واﳌرافق التـي
يحتاج إل ا ،وعليه بصورة عامة أن يحصل بنفسه ع سائر اﳌعلومات الضرورة وغ ا من العوامل التـي قد تؤثر ع عطائه ،والتأكد من أن اﻷسعارالتـي دو ا
قائمة الكميات وفئات اﻷسعارتكفي لتغطية جميع ال اماته اﳌ تبة عليه بموجب العقد.

5
 :1/5ع اﳌقاول إجراء فحص تأكيدي لل بة وعمل ا سات الﻼزمة قبل البدء التنفيذ ،وإذا واجه أية ظروف طبيعية مختلفة لفحص ال بة اﳌوقع أو اﳌنطقة
ً
ً
ا اورة له ،و ان ذلك يتطلب غييـرا أو عديﻼ العقد ،فع اﳌقاول وقبل أن يبدأ تنفيذ أية أعمال مرتبطة بتلك الظروف )إﻻ ا الة التـي تؤثرع سﻼمة
أو حماية اﻷشـخاص أو العمل أو اﳌمتل ات باﳌوقع أو اﳌنطقة ا اورة ل ا( ،أن يقوم بإشعارصاحب العمل واﳌ ندس كتابة عن ذه ا الة و ستمرتوقفه عن العمل
ً
ً
ً
ن تلقيه أمرا مكتو ا يتعلق بذلك و عامل ذا التوقف طبقا ﻷح ام البند ) (64من ذه البنود.
ً
 :2/5ع اﳌ ندس فور تلقيه إشعاراﳌقاول وفقا ﳌا ورد الفقرة رقم ) (1-5من ذا البند أن يبادربمراجعة ا الة و حدد ما إذا ان صاحب العمل يحتاج ﻹجراء
ً ً
ً
جسات أو اختبارات إضافية ،و قدم تقر را فنيا ذا الشأن إ صاحب العمل مع إعطاء اﳌقاول سـخة من التقرر ،وإذا تطلب ذلك غييـرا العقد يصدرصاحب
ً
العمل أمر غييـري ليعكس و وثق ما ي تب ع ذلك ،و اﳌقابل للمقاول إذا ترتب ع التغييـر ت لفة مالية إضافية أو غييـرا ال نامج الزمنـي يجب أن يتقدم
ً
بمطالبته لتعديل قيمة العقد أو مدة إنجاز اﻷعمال وفقا ﻷح ام الفصل ن ) الثا ي عشر ،والسا ع عشر ( من ذه البنود.
 :3/5ع اﳌقاول اعتماد مقاول باطن ﻷعمال نزح اﳌياه ا وفية )إن وجدت( خﻼل الف ة التحض ية للمشروع وقبل مباشرة أية أعمال حفر ،كما يل م اﳌقاول
ب نفيذ أعمال )حفرﳌ سوب اﳌياه – سند جوأنب ا فر  .... -إ ( )اذا تطلب اﻷمرذلك( حسب عليمات اﳌ ندس وصاحب العمل مع عدم اﻹخﻼل بمتطلبات ج ات
اﻻختصاص وأصول الصناعة قبل مباشرة أعمال نزح اﳌياه ا وفية ،وكذلك التأكد من عدم وجود أية عوائق قد تؤدي إ توقف أعمال ال ح أو ا اجة إ
استمرار ا ،و حال مباشرة أعمال النـزح دون مراعاة ما سبق ذكره ،يتحمل اﳌقاول فتـرة ذا التوقف أو تلك اﻻستمرارة مع الت لفة اﳌصاحبة ﻷية أعمال قد
تتلف ن يجة ذلك.
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6
 :1/6إن صاحب العمل واﳌ ندس اﳌشرف واﳌ ندس اﳌصمم غيـرمسؤول ن عن دقة واكتمال اﳌعلومات والبيانات اﳌب نة أو اﳌشارإل ا مس ندات العقد بخصوص
ً
وجود شب ات مرافق اﳌوقع أو اﳌنطقة ا اورة له و ذا الشأن يجب أن غطي قيمة العقد ت لفة ل البنود اﻵتية و ون اﳌقاول مسؤوﻻ بال امل عن:
أ .استخراج عدم مما عات من ا ات ذات العﻼقة.
ب .مراجعة افة اﳌعلومات والبيانات اﳌشار إل ا بخصوص شب ات اﳌرافق تحت اﻷرض.
ج .استخدام الوسائل والطرق اﳌناسبة لكشف وتحديد م ان افة شب ات اﳌرافق اﳌو ة أو اﳌشار إل ا بمس ندات العقد.
د .ت سيق اﻷعمال مع ا ات اﳌعنية ذه اﳌرافق بما ذلك صاحب العمل أثناء التنفيذ.
ه .اﻷمان وا ماية ل ذه الشب ات وإصﻼح أي عطل يحدث ل ا ن يجة تنفيذ اﻷعمال حسب عليمات ا ات ا تصة.
 :2/6إذا تم اك شاف إحدى شب ات اﳌرافق باﳌوقع أو اﳌنطقة ا اورة له ،ولك ا غيـرمب نة مس ندات العقد أو مشارإل ا بصورة غيـردقيقة ،فع اﳌقاول فور
ً
ة من ذه
علمه بذلك وقبل قيامه ب نفيذ أية أعمال مرتبطة ا أو متعارضة مع ا ،أن يتعرف ع ا ة اﳌعنية ذه الشبكة و خاط ا كتابيا مع إعطاء
ا اطبة ل ل من صاحب العمل واﳌ ندس ،وع اﳌ ندس فور تلقيه ال ة اﳌذ ورة مراجعة الشبكة و أن يحدد إ أي مدى يحتاج اﻷمر إ غييـر مس ندات
ً
ً
ً
العقد .ذه اﻷثناء ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ عن أمان وحماية ذه الشبكة و ستمرتوقفه عن العمل ن تلقيه أمرا مكتو ا يتعلق بذلك.
 :3/6إذا قرر اﳌ ندس أنه يجب اجراء غييـر مس ندات العقد لتعكس وتوثق ما ي تب ع اك شاف إحدى شب ات اﳌرافق باﳌوقع أو اﳌنطقة ا اورة له ،فإنه
ً
يصدر أمر غييـري بذلك عد موافقة صاحب العمل ،و اﳌقابل للمقاول ا ق أن يتقدم بمطالبه لتعديل قيمة العقد أو مدة إنجاز اﻷعمال وفقا ﻷح ام الفصل ن
)السادس عشر ،والسا ع عشر( من ذه البنود.
7
 :1/7يقوم صاحب العمل بتحديد النقاط اﻷصلية وا طوط واﻷ عاد واﳌناس ب اﻷساسية الضرورة لتمك ن اﳌقاول من بدء تنفيذ اﻷعمال.
ً
 :2/7ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ عن تنفيذ اﻷعمال مواقع ا بصورة صـحيحة وسليمة ور ط ا بالنقاط اﻷصلية وا طوط واﻷ عاد واﳌناس ب اﻷساسية التـي يقدم ا
ً
إليه اﳌ ندس ،كما عتبـر اﳌقاول مسؤوﻻ عن دقة التث يت ميع أجزاء اﻷعمال وعليه أن يقوم بإصﻼح أي خطأ أماكن أو مناس ب أو مقاي س أو استقامات
ً
ً
اﻷعمال مع تحمله افة اﻷثار اﳌ تبة ع ذلك ،فإذا ان ا طأ ناتجا عن عدم ة أي من اﳌعلومات التـي قدم ا إليه اﳌ ندس وتكبد اﳌقاول تأخرا تنفيذ
ً
اﻷعمال أو لفة إضافية فت ون اﳌدة الﻼزمة للت يح وت اليف ذلك ع عاتق صاحب العمل وللمقاول ا ق بالتقدم بمطالبته عن ذلك وفقا ﻷح ام الفصل ن
)السادس عشر ،والسا ع عشر( من ذه البنود.
ا.
 :3/7إن فحص اﳌ ندس لتنفيذ اﻷعمال مواقع ا أو النقاط وا طوط واﻷ عاد واﳌناس ب ﻻ عفي اﳌقاول من مسؤوليته التأكد من
ً
 :4/7ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ بال امل عن حماية وصيانة النقاط اﻷصلية ا ددة لتنفيذ اﻷعمال ،وكذلك العﻼمات الدالة عل ا ،وعدم إجراء غييـرات ﳌواضع ا
بدون موافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل .و جب ع اﳌقاول إبﻼغ اﳌ ندس إذا فقدت أو تحطمت أي من النقاط اﻷصلية أو العﻼمات الدالة عل ا ،أو إذا
ً
احتاج اﻷمرﻹعادة تحديد مواضع ا ن يجة غيـراﳌيول أو اﳌواقع ،و ون مسؤوﻻ عن إعاد ا أو إعادة تحديد مواضع ا بدقة ع نفقته ا اصة.

8
ً
ً
أ .ع ن صاحب العمل م ندسا من قبله لﻺشراف ع تنفيذ اﻷعمال و بلغ اﳌقاول بذلك وفقا ﻷح ام ذا العقد.
ً
ً
ً
ب .لصاحب العمل أن ع ن ممثﻼ عنه ﻹدارة اﳌشروع تنفيذيا وإجرائيا.
9
ً
يتع ن ع صاحب العمل أن يمكن اﳌقاول من الدخول إ اﳌوقع اﳌسلم له وفقا ﻷح ام البند ) (5من ذه البنود لتنفيذ اﻷعمال ،وع اﳌقاول تمك ن اﳌ ندس أو
أي شـخص مخول من قبله جميع اﻷوقات مشا دة اﻷعمال والدخول إ اﳌوقع وإ جميع الورش واﻷماكن التـي يجري ف ا إعداد العمل أو يتم ف ا ا صول
ع اﳌواد واﳌصنوعات واﻵﻻت الﻼزمة لﻸعمال ،وع اﳌقاول أن يقدم جميع ال س يﻼت واﳌساعدة الﻼزمة ﳌمارسة ذا ا ق.
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10
 :1/10يجب ع اﳌقاول ا صول ع التـراخيص والتصار ح واﳌوافقات اﳌطلو ة بموجب اﻷنظمة ،وذلك فيما يتعلق ب نفيذ اﻷعمال الدائمة أو اﳌؤقتة ع نفقته
ا اصة.
 :2/10يقوم صاحب العمل و دون تحمله أية ت اليف مالية بتقديم اﳌساعدة اﳌمكنة واﳌعقولة للمقاول ،بخصوص ما ي :
أ .ا صول ع ال اخيص والتصار ح واﳌوافقات اﳌشار إل ا الفقرة ) (1/10من ذا البند.
ب .است اد معدات اﳌقاول وإعادة تصدير ا عند إزال ا من اﳌوقع.
11
ً
حال استحقاق صاحب العمل ﳌطالبات مالية أو ﻻس داد مبالغ مالية من اﳌقاول أو اعت أن له حقا إجراء أي حسومات أو غرامات بموجب أي بنود من بنود
ً
العقد أو لغيـرذلك من اﻷسباب ،فإنه يتع ن عليه إشعار اﳌقاول بذلك كتابيا وتزو ده بالتفاصيل ،و تم إرسال اﻹشعار أقرب وقت ممكن عد أن يصبح صاحب
العمل ع دراية بالواقعة أو الظروف التـي أدت إ شوء مثل ذه اﳌطالبات ،وﻻ يخل ذلك بحق صاحب العمل بإجراء ا سم قبل أو عد إشعاراﳌقاول بذلك.

12
ً
ً
ً
ً
 :1/12ع اﳌقاول أن ع ن وقبل مباشرته لﻸعمال ممثﻼ له ي ون كفؤا ومقبوﻻ من قبل صاحب العمل ع أن ي ون متواجدا بصورة مستمرة وثابتة موقع
العمل وأن يخصص ل وقته لﻺشراف ع تنفيذ اﻷعمال حسب بنود العقد.
 :2/12ع ممثل اﳌقاول باﳌوقع أن ستلم بالنيابة عن اﳌقاول التعليمات والتوج ات التـي يصدر ا اﳌ ندس نطاق حدود صﻼحيات اﳌ ندس اﳌشار إل ا
الفصل )السادس( من ذه البنود أو أي بند من بنود العقد.
ً
ً
 :3/12حال سـحب صاحب العمل لقبوله ﳌمثل اﳌقاول فع اﳌقاول بمجرد سلمه إشعارا كتابيا ذا الشأن أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل وأﻻ ستخدمه
ً
ً
ً
ممثﻼ أخر يوافق عليه صاحب العمل ،وذلك خﻼل مدة أقصا ا ) 15يوما( من تارخ استﻼمه لﻺشعار ،وع اﳌقاول
موقع العمل مرة أخرى ،وأن ع ن بدﻻ منه
أن يوفر ممثل له ش ل فوري ل سي اﻷعمال ن توف البديل.
13
 :1/13ع اﳌقاول أن يوفرباﳌوقع غرفة مؤثثة ت ون مناسبة لعقد اﻻجتماعات الدور ة.
 :2/13عقد اجتماعات دور ة باﳌوقع أثناء س العمل يحضر ا اﳌ ندس وممثله وممثل اﳌقاول باﳌوقع واﳌ ندس ن اﻷخر ن ذوي العﻼقة باﳌشروع ،وذلك للت سيق
ب ن اﻷعمال ا تلفة وتذليل أية صعو ات ع ض التنفيذ والتأكد من ال ام اﳌقاول ب نفيذ ال نامج الزم لﻸعمال.
ً
 :3/13عد محضربما تم اﻻتفاق عليه خﻼل ل اجتماع يوقع عليه اﳌ ندس وممثل اﳌقاول باﳌوقع .و عد ذا ا ضر مس ندا ﻹثبات مسؤولية أي من اﻷطراف
ة
عن تأخ تنفيذ اﻷعمال و ؤخذ بما جاء به عند إعداد التقر ر اليومي لﻸعمال ا ارة باﳌوقع ،ما لم يتعارض ذلك مع أي من نصوص العقد ،و تم إرسال
من ذا ا ضر إ ممثل صاحب العمل.
14
ع اﳌقاول أن يتقيد بتعليمات اﳌ ندس أو ممثله وتوج اته الرسمية أي موضوع يتعلق باﻷعمال أو يتصل ا ،وذلك نطاق حدود وصﻼحيات اﳌ ندس أو ممثله
اﳌشار إل ا الفصل )السادس( من ذه البنود.
15
ﻻ يحق للمقاول أن ي نازل للغيـرعن العقد أو أي جزء منه أو التنازل عن أي رح أو أي مص ة ت شأ عنه وت تب عليه بدون ا صول ع موافقة خطية مسبقة
ً
من صاحب العمل ،ومع ذلك يبقى اﳌقاول مسؤوﻻ أمام صاحب العمل بطرق التضامن مع اﳌتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
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16
1 16

:

 :1/1/16ﻻ يجوز للمقاول أن يتعاقد من الباطن مع مقاول ن فرعي ن لتنفيذ جميع اﻷعمال محل العقد.
 :2/1/16مع عدم اﻹخﻼل بأح ام الفقرة ) (1من ذا البند يجوز للمقاول ما لم تنص بنود العقد ع خﻼف ذلك أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من اﻷعمال
شرط ا صول ع موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ،و ذه اﳌوافقة ﻻ عفي اﳌقاول من اﳌسؤولية واﻻل امات اﳌ تبة عليه بموجب العقد بل يظل
ً
ً
مسؤوﻻ عن ل تصرف أو خطا أو إ مال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكﻼئه أو موظفيه أو عماله.
ً
 .3/1/16يلتـزم اﳌقاول بدفع مستحقات مقاو الباطن طبقا للعقود اﳌ مة بي م دون الرجوع إ صاحب العمل شأن ذه اﳌستحقات.
 .4/1/16لصاحب العمل ا ق منع أي مقاول من الباطن من العمل حتـى ولو تمت اﳌوافقة اﳌسبقة عليه إذا توافرت لدى صاحب العمل مبـررات معقولة
ﻻس بعاده كعدم امتﻼكه التأ يل الفنـي ال ا أو عدم وجود اﳌقدرة اﳌالية لديه أو ﻷي أسباب أخرى ،وع اﳌقاول اﻻستجابة لطلب صاحب العمل.
:
2 16
إذا تضمنت جداول الكمیات واﻷسعار أو مواصفات العقد أسعار أولیة أو مبالغ تقدیر ة مرصودة ﳌقاول ن ير م أو يختار م أو عتمد م صاحب العمل لتنفیذ
عض أعمال العقد فإنه یجب أن یتضمن العقد الثانوي مع مقاول الباطن الشروط اﻵتیة:
العقد اﻷسا  ،وكذلك ب افة اﳌطالبات اﳌتعلقة بأي إ مال س ب فیه
أ .إل ام اﳌقاول اﳌس من الباطن بذات اﻹل امات اﳌ تبة ع اﳌقاول اﻷص
اﳌقاول اﳌع ن من الباطن أو العامل ن التا ع ن له أو وكﻼئه س ب سوء إستخدام م ﻷیة تركیبات أو آﻻت أو أي أسباب أخرى.
ب .من حق اﳌ ندس دخول الورش وغ ا من اﻷماكن ا اصة باﳌقاول اﳌع ن من الباطن.
ج .من حق صاحب العمل أن يحل محل اﳌقاول تنفیذ العقد الثانوي اﳌ م مع اﳌقاول اﳌع ن من الباطن وذلك إذا تقاعس اﳌقاول عن تنفیذ ذا العقد له
أو عضه ،وذلك دون اﻹخﻼل بمسئولیة اﳌقاول اﳌنصوص عل ا العقد مع خصم قيمة اﻷراح واﳌصار ف اﻹدار ة اﳌستحقة للمقاول الرئ عن العقد
الثانوي.
د .إذا ان اﳌقاول الرئ یقوم العادة بأعمال مماثلة لﻸعمال ال رصدت من أجل ا أثمان تقدیر ة أو مبالغ مبدئیة جداول الكمیات و اﻷسعار أو
اﳌواصفات فله أن یتقدم عطاء اﳌناقصة ا اصة ذه البنود ﻹختیار مقاو الباطن اﳌعین ن ،و ﻻ یخل ذا بحق صاحب العمل رفض أي عطاء و لو
ً
ان و اﻷقل سعرا ،و إذا قبل عطاء اﳌقاول الرئ فل س له أن سند ذه اﻷعمال إ مقاول أخر من الباطن غ موافقة صاحب العمل.
ه .سر ان اﻷح ام اﳌتقدمة أو تطبیق ا أو ما تتضمنه الشروط اﻷخرى للعقد الثانوي ﻻ ي ُحمل صاحب العمل أیة إل امات قبل أي من اﳌقاول ن اﳌعین ن من
الباطن إﻻ حدود ما ورد بالعقد الثانوي اﳌعتمد من صاحب العمل.
17
يلتـزم اﳌقاول بأن ت ون اﳌواد اﳌستخدمة سواء ا لية أو اﳌستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية اﳌعتمدة من قبل صاحب العمل ،و ال سبة للمواد
التـي لم تصدر شأ ا مواصفات قياسية فيجب أن ت ون مطابقة ﻷحدى اﳌواصفات العاﳌية اﳌعروفة التـي يحدد ا اﳌ ندس ،أو ال ت ون محددة بموجب بنود
العقد.
18
ً
ً
يلتـزم اﳌقاول بأن عطي اﻷولو ة مش ياته للمنتجات الوطنية أو ما عامل معامل ا من منتجات الدول اﻷخرى لغرض تنفيذ العقد وفقا ل ذه اﻷولو ة وطبقا
للمواصفات اﳌعتمدة مس ندات اﳌناقصة.
19
يل م اﳌقاول با صول ع ا دمات التالية من مؤسسات محلية:
أ .خدمات نقل البضا ع واﻷفراد إذا لم يقم اﳌقاول بأدا ا من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له وﻷفراد عملون مباشرة معه.
ب .خدمات التأم ن ا لية.
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ج .ا دمات البنكية.
20
ع اﳌقاول أن يقوم وع نفقته ا اصة بتقديم جميع لوازم إنارة اﳌوقع مع إقامة اﻷسواراﳌؤقتة والﻼفتات ا اصة باﳌشروع وصيان ا ،وكذلك حراسة اﳌوقع ب ل
ً
ً
ما فیه من آﻻت ومعدات ومواد وم مات و شو نات ،حتـى يتم استﻼم اﻷعمال استﻼما ابتدائيا .وع اﳌقاول الت سيق ذلك مع اﳌ ندس أو ممثل اﳌ ندس أو أية
ج ة ذات صلة ،فإذا قصر اﳌقاول ذلك قام صاحب العمل )أو من ع د إلیه( ب نفيذ ذه اﻷعمال ع حساب اﳌقاول.
21
ع اﳌقاول تطبيق أنظمة حماية الب ئة والس ﻻتخاذ جميع ا طوات الﻼزمة ماية الب ئة والتخلص من النفايات )داخل اﳌوقع وخارجه( وأن يحد من إحداث
اﻹزعاج أو الضرر لﻸفراد أو اﳌمتل ات ن يجة للتلوث أو الضـجيج أو غيـره مما قد ي تج عن عمليات التنفيذ ،كما يتع ن ع اﳌقاول التأكد من أن سبة اﻻنبعاثات
ومقدارالصرف السط والتدفق الناتج عن شاطاته ﻻ يتجاوزان القيم اﳌسموح ا اﳌواصفات أوالقيم ا ددة اﻷنظمة الواجبة التطبيق.
22
ً
 .1/22ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ عن توف الطاقة واﳌاء والك راء وا دمات اﻷخرى التـي يحتاج ا لتنفيذ العقد ،و حال عدم توفر ا دمات اﳌذ ورة باﳌوقع ،فع
اﳌقاول توف وسائل مؤقتة لﻺمداد ذه ا دمات مع تحمله افة الت اليف اﳌ تبة ع ذلك.
 .2/22للمقاول ا ق استعمال الك راء واﳌاء والغازوا دمات اﻷخرى اﳌتوافرة اﳌوقع لغرض تنفيذ اﻷعمال شرط أن ت ون تلك الوسائل آمنة وأﻻ تؤثر ع
خدمات اﳌرفق أو اﻷحمال ا ددة ل ا وأن يتحمل اﳌقاول ت اليف اﻹس ﻼك ،وذلك حسب التفاصيل ومقابل اﻷسعاراﳌب نة أي من بنود العقد ،وع اﳌقاول أن
يوفر ع مسؤوليته ونفقته أية أدوات ومواد تلزم ﳌثل ذه اﻻستعماﻻت ولقياس الكميات ال س لك ا.
23
ل ما يك شف اﳌوقع من بقايا أحياء مت رة وقطع النقد اﳌعدنية واﻷشياء الثمينة واﻷب ية واﻷشياء اﻷخرى ذات القيمة ا يولوجية واﻻقتصادية أو اﻷثرة
ً
ً
اﳌك شفة موقع اﻷعمال وما شا ا مل ا خاصا لصاحب العمل ،وع اﳌقاول أن يتخذ اﻻحتياطات اﳌناسبة ليمنع عماله أو أي شـخص أخر من إزالة أو نقل أو
ً
تخرب أي من ذه اﻷشياء ،وع اﳌقاول فور العثور ع ذه اﻷشياء أو اك شاف ا وقبل نقل ا أن يبادر فورا بإعﻼم صاحب العمل أو ممثله ،و ینفذ ع نفقة
صاحب العمل ما يصدره من أوامر فیما یتعلق بكیفیة التصرف ف ا.
24
 :1/24يقوم اﳌقاول ب نفيذ اﻷعمال الدائمة أو اﳌؤقتة ضمن النطاق الذي سمح به متطلبات العقد و ش ل ﻻ يتعارض مع اﻷنظمة ومقتضيات الراحة العامة وﻻ
يحول دون الوصول إ استعمال الطرق العامة وا اصة واﳌمرات أو الدخول وا روج من اﳌمتل ات سواء انت حيازة صاحب العمل أو أي ج ة أخرى.
 :2/24ع اﳌقاول أن يتخذ افة الوسائل واﻻحتياطات اﳌعقولة ل يلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو ا سور التـي تتصل باﳌوقع أو تر طه بالطرق اﳌؤدية
ً
إليه بأضراروأعطال ناشئة عن حركة اﳌرورالتـي سب ا اﳌقاول أو أي من اﳌقاول ن الفرعي ن التا ع ن له وذلك طبقا لﻸنظمة اﳌعمول ا.
 :3/24ع اﳌقاول بوجه خاص أن يختار الطرق و تقي و ستعمل العرات و حدد و وزع ا موﻻت ،بحيث أن أية حركة مرورغيـر عادية ت شأ بصورة حتمية عن
نقل اﳌعدات واﳌواد من اﳌوقع وإليه تصبح محددة بالقدراﳌمكن واﳌناسب الذي يمكن معه تﻼ اﻷضرارواﻷعطال التـي قد ت ق بتلك الطرق وا سور.
 :4/24يتحمل اﳌقاول افة النفقات والرسوم الﻼزمة لتأم ن حقوق اﳌرورا اصة أو اﳌؤقتة التـي يحتاج إل ا فيما يتعلق بالوصول إ اﳌوقع ،كذلك عليه أن ـ
ع نفقته ومسؤوليته أية س يﻼت إضافية خارج اﳌوقع يحتاج إل ا ﻷغراض العمل ،وأن يلتـزم بما يصدرعن السلطة ا تصة من ترت بات أو إجراءات شأن ذلك.

)(12 of 36

25
 :1/25یجب ع اﳌقاول أن یجعل اﻷعمال س دائما حالة منتظمة وأﻻ سمح بأي تدخل اﻷعمال اﻷخرى ا ار ة باﳌوقع لغرض ﻻ عﻼقة له ب نفیذ العقد ،كما
ً
یجب علیه أي ُیبقي اﳌوقع و سلمه نظی ًفا ً
تماما وخالیا من اﳌواد والبقایا ال ﻻ لزوم ل ا ومن اﻷشیاء اﳌضرة بال ة والب ئة ،وعلیه أن ُ سلم أي جزء من العمل عد
ً
إنجازه بحالة صا ة لﻺستعمال وفقا ﳌتطلبات صاحب العمل ،فإذا لم یقم ذه اﻷعمال فی ون من حق صاحب العمل أن يقوم ا ع حساب اﳌقاول.
 :2/25يجب ع اﳌقاول أن ُي يح الفرصة ﻷي من اﳌقاول ن اﻷخر ن الذين ستخدم م صاحب العمل ل ي يتمكنوا من تنفيذ أعمال م ،كما عليه أن ي يح ذات
الفرصة لعمال أولئك اﳌقاول ن أو لعمال ا ومة العامل ن اﳌوقع أو بجواره لتنفيذ أية أعمال ﻻ شتمل عل ا العقد ،أو لتنفيذ أي عقد ي مه صاحب العمل
ً
ً
و ون ذا صلة باﻷعمال أو م قا ا أو مكمﻼ ل ا ولم يكن من ضمن نطاق ذا العقد ،وع اﳌقاول أن یبذل ج ده للتعاون العمل مع ؤﻻء بدون أن یتدخل
شئو م و یجب علیه تنفیذ اﻷوامر ال تصدر له من اﳌ ندس ذا الشأن و أن یخطره بأي خﻼف قد ی شأ ب نه و بی م و عت القرار الذي یصدره اﳌ ندس ذا
الشأن ائیا و ملزما للمقاول و ﻻ یحق للمقاول اﳌطالبة بأي عو ضات أو تمدید ﳌدة العقد ن یجة ما سبق حالة عدم توف ه دمات اضافية للمقاول ن اﻷخر ن أو
مسئوليته عن أعمال م.
26
ع اﳌقاول أن يحمـي و عوض صاحب العمل عن جميع اﻻدعاءات واﻹجراءات اﳌ تبة أو الناشئة عن التعدي ع أي حق أو امتياز أو تصميم أو عﻼمة تجار ة أو
اسم أو غيـر ذلك من ا قوق اﳌ لة فيما يتعلق بأي من معدات اﻹ شاء أو اﻵﻻت واﳌواد اﳌستعملة انجاز اﻷعمال الدائمة أو اﳌؤقتة أو أي م ا ،وكذلك عن
جميع اﻻدعاءات واﳌطالبات واﻹجراءات واﻷضرارواﳌصارف والرسوم والنفقات ال ت تب عل ا أو تتعلق ا م ما بلغت قيم ا.

27
 :1/27يقوم صاحب العمل بتعي ن “اﳌ ندس" للقيام باﻹشراف ع تنفيذ اﻷعمال ومع عدم اﻹخﻼل بمسؤوليات وصﻼحيات اﳌ ندس ا ددة بموجب ذا العقد
ً
والعقد اﳌبـرم معه يقوم اﳌ ندس بواجباته و زاول صﻼحياته بمستوى م نـي رفيع طبقا لبنود ذا العقد ووثائقه .كما يقوم ع وجه ا صوص باﻹشراف الفنـي
واﳌكتبـي لتأكيد ا ودة النوعية وحصر اﳌنجز اﳌقبول من اﻷعمال ومراجعة تقديمات اﳌقاول والتجاوب مع ا مع مراعاة جدول العمل اﳌقدم من اﳌقاول واﳌعتمد
من اﳌ ندس وإعداد التقاررعن كيفية ومعدل س العمل والتوصية بما قد يلزم من إجراءات.
 :2/27ل س للم ندس سلطة أو صﻼحية عديل أح ام العقد ،أو إعفاء اﳌقاول من أي من واجباته أو ال اماته اﳌ تبة عليه بموجب العقد ،كما ل س له أن يأمر
بإجراء أي عمل قد ي شأ عنه تأخ تنفيذ اﻷعمال أو زادة ال امات صاحب العمل اﳌالية دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ،كذلك ل س له أن
يقوم بإجراء أي غييـر اﻷعمال إﻻ إذا نص ع جواز ذلك صراحة العقد ،كما ﻻ يجوز للم ندس إشعار اﳌقاول بمباشرة اﻷعمال باﳌوقع أو عليق ا أو إ ا ا
دون الرجوع إ صاحب العمل أو من يمثله ل صول ع اعتماد كتا ي بذلك.
ً
 :3/27إذا رأى اﳌ ندس ضرورة تنفيذ أعمال إضافية ﻻزمة ومكملة ﻷعمال العقد أو إجراء غييـر نطاق اﻷعمال فعليه إعداد تقرر مفصل بفحوى ما يراه وفقا
لﻺجراءات ا ددة بموجب أح ام الفصل )ا امس عشر( من ذه البنود ،و طلب اعتماد ذلك من صاحب العمل الذي يجب عليه اتخاذ القرار اﳌناسب خﻼل
فتـرة زمنية معقولة وت ليف اﳌقاول ا ،مع تزو د اﳌ ندس بصورة من ذا اﻻعتماد.
 :4/27إن أي مصادقة أو تدقيق أو قبول أو فحص أو تفت ش أو إصدار أي عليمات أو إشعار أو اقتـراح أو طلب اختبار أو أي تصرف مماثل من قبل اﳌ ندس ﻻ
عفي اﳌقاول من أية مسؤولية يتحمل ا بموجب أح ام العقد بما ذلك مسؤوليته عن اﻷخطاء أو اغفاﻻت أو التناقضات أو حاﻻت عدم التقيد شروط التعاقد.
28
ً
 :1/28للم ندس من وقت ﻷخر أن يفوض ممثله خطيا بممارسة أي من الصﻼحيات والسلطات اﳌنوطة به ،ع أن يقدم للمقاول سـخة من ذا التفو ض ا طي،
و عتبـر التعليمات واﳌوافقات اﳌكتو ة الصادرة من ممثل اﳌ ندس إ اﳌقاول نطاق حدود التفو ض اﳌعطى له ملزمة ل ل من اﳌقاول وصاحب العمل ،كما لو
انت صادرة عن اﳌ ندس نفسه.
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 :2/28حالة عدم رضا اﳌقاول بأي قرار يتخذه ممثل اﳌ ندس يحق للمقاول أن يحيل اﻷمر إ اﳌ ندس الذي يحق له ذه ا الة تأييد قرارممثل اﳌ ندس أو
عديله أو إلغاءه ،و حالة عدم رضا اﳌقاول بقراراﳌ ندس أو تأخر اﳌ ندس باتخاذ القرارخﻼل مدة معقولة فللمقاول إحالة اﻷمر إ صاحب العمل ﻻتخاذ اﻹجراء
ً
اﳌناسب ،و عتبـر قرارصاحب العمل ذا الشأن ائيا.
29
من ا ططات وجداول الكميات واﳌواصفات ا اصة باﳌشروع ومحاضر اﻻجتماعات ،وما ستجد من مس ندات
 :1/29يجب ع اﳌ ندس أن يحتفظ ب
ة من الوثائق ذات الطبيعة ال امة خارج اﳌوقع ،أو حفظ ا
خﻼل س العمل ح یمكن الرجوع إل ا جمیع اﻷوقات اﳌناسبة من قبل طر العقد ،مع حفظ
داخل خزانة مقاومة ل رق داخل اﳌوقع يتم تور د ا من قبل اﳌقاول مع تحمله ت لفة ذلك.
 :2/29ع اﳌ ندس أن سلم اﳌقاول
ة ورقية معتمدة وأخرى الك ونية )إن وجدت( من ا ططات وجداول الكميات واﳌواصفات بدون مقابل ،و تحمل
إضافية تلزمه ﻷداء عمله ،وع اﳌقاول أن عيد إ اﳌ ندس عند انجاز اﻷعمال جميع ا ططات
اﳌقاول عد ذلك ع نفقته ا اصة مصارف إعداد أية
ُ
واﳌواصفات التـي سلمت له وتحمل اسم صاحب العمل ،وعليه كذلك أن علم اﳌ ندس أو ممثل اﳌ ندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة افية بحاجته إ سـخ
خﻼل مدة معقولة ،مع تحمل اﳌقاول ت اليف
إضافية من ا ططات أو اﳌواصفات الﻼزمة لتنفيذ اﻷعمال ،وع اﳌ ندس تزو د اﳌقاول بحاجته من تلك ال
اﻹضافية.
ذه ال
 :3/29ع اﳌ ندس مسؤولية إصدار أية عليمات إضافية للمقاول وتزو ده با ططات أو أية تفاصيل أخرى ت ون ضرورة من أجل الوفاء بال اماته.
جا زة جميع
 :4/29يتع د اﳌقاول بأن يحتفظ موقع العمل ب ة من ا ططات وجداول الكميات واﳌواصفات اﳌعتمدة واﳌسلمة له ،وت ون ذه ال
ً
أوقات العمل للمراجعة واﻻستعمال من قبل اﳌ ندس أو ممثل اﳌ ندس أو أي ص أخر مفوض بذلك خطيا من قبل اﳌ ندس أو صاحب العمل.
 :5/29يحتفظ صاحب العمل بحق ال شروحقوق اﳌلكية الفكر ة ل ل من ا ططات واﳌواصفات وغ ا من الوثائق التـي أعد ا صاحب العمل أو أعدت لصا ه،
أو يتداول ذه الوثائق لغايات العقد ،وما لم تكن ناك ضرورة يتطل ا العقد فإنه ﻻ يجوز للمقاول أن
و جوز للمقاول ع نفقته ا اصة أن ستعمل أو ست
سمح ﻷي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو است ساخ ا أو تداول ا أو إفشاء أي من اﳌعلومات ال ترد جداول اﻷسعار أو إستعمال ا باست ناء ما قد يلزم
ﻷغراض ذا العقد.
 :6/29ع اﳌقاول حال تلف أو ضياع اﳌس ندات ال بحوزته ،أن يقوم بإعادة إصدار ا مرة أخرى ع نفقته ا اصة.

30
 :1/30الكفاءة الفنية لعمال اﳌقاول :ع اﳌقاول أن ستخدم اﳌوقع لتنفيذ وصيانة اﻷعمال العدد ال ا من اﳌ ندس ن واﳌراقب ن والعمال واﳌساعدين الفني ن
ذوي ا بـرة واﳌ ارة نطاق اختصاص ل م م ،وكذلك رؤساء العمال واﳌشرف ن ذوي الكفاءات العالية للقيام باﻹشراف واﳌراقبة ع اﻷعمال اﳌنوط م مراقب ا.
 :2/30السلوك غيـر اﳌنضبط :للم ندس ا ق جميع اﻷحوال أن عتـرض و طلب من اﳌقاول أن سـحب من موقع العمل أي شـخص ستخدمه اﻹشراف
ع تنفيذ اﻷعمال أو صيان ا أو بأي ء يتعلق ا إذا ان اﳌ ندس يرى أنه ء السلوك أو غـ كفؤ أو م مل أداء واجباته أو أن استخدامه يؤدي إ اﻹضرار
باﻷعمال بأي وجه من الوجوه ،و ذه ا الة ﻻ يجوز استخدام ذا الشـخص مرة ثانية بدون موافقة اﳌ ندس ا طية ،وع اﳌقاول أن ستعيض بأسرع وقت
ممكن عن أي شـخص يجري اس بعاده ببديل يوافق عليه اﳌ ندس خﻼل ) 5أيام( عمل بما يﻼ يتعارض مع ما ذكر بالفقرة ) ، (1/30و ﻻ یجوز للمقاول س ب
ذا اﻹجراء أن يتخ عن أي من ال اماته بالعقد أو أن یطالب بأي عو ض ما أو زم من جراء ذلك.
 :3/30اﻷ اص اﳌستخدمون لدى صاحب العمل :يتع ن ع اﳌقاول أﻻ ستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من العمال أواﳌوظف ن الذين عملون ضمن
أفراد صاحب العمل أو اﳌ ندس أو أحد أفراد اﳌقاول ن العامل ن لدى صاحب العمل سواء ان ذلك ش ل دائم أو جز ي.
 :4/30اﻻلتـزام بأنظمة العمل :ع اﳌقاول التقيد بالقوان ن واﻷنظمة واجبة التطبيق من أجل استخدام ومعاملة جميع عماله وع اﻷخص نظام العمل والعمال
ونظام اﻹقامة وأن يرا حقوق م القانونية ،كما يتع ن ع اﳌقاول أن يوضـح لعماله اﻻل امات الواجبة عل م بموجب تلك اﻷنظمة والقوأن ن وأن يلزم م ب نفيذ ا.
 :5/30ﻼت العمال ومعدات اﳌقاول :يتع ن ع اﳌقاول أن يزود اﳌ ندس سـجﻼت مفصلة لبيان ما يتوفر اﳌوقع من أعداد مستخدمي اﳌقاول مصنف ن
حسب اﳌ ارات ،وكذلك أعداد معداته مفصله حسب اﻷنواع ،و تم تقديم تلك السـجﻼت إ اﳌ ندس ل ش ر أو حسب ما تنص عليه الشروط ا اصة حتـى يتم
انجازأعمال اﳌشروع.
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31
 :1/31يتع ن ع اﳌقاول أن يتخذ التداب ال افية للمحافظة ع صـحة وسﻼمة مستخدميه وأن يوفرما يلزم من ادرص وأماكن مناسبة ﳌواد اﻹسعاف اﻷو
ً
وتوف ال ت بات اﳌناسبة ﳌتطلبات ال ة العامة ومنع ان شاراﻷو ئة واﻻلتـزام باش اطات اﻷمن والسﻼمة وفقا ﳌا ينص عليه نظام العمل والعمال واﻷنظمة اﻷخرى
ذات العﻼقة.
ً
ً
ً
ً
 :2/31يتع ن ع اﳌقاول أن ع ن مشرفا م نيا أو أك مؤ ﻼ ﻹدارة شؤون الوقاية من ا وادث اﳌوقع من ذوي التأ يل اﳌناسب لي ون مسؤوﻻ عن أمور
ً
السﻼمة والوقاية ضد ا وادث وأن ي ون مخوﻻ بإصدار التعليمات واتخاذ اﻹجراءات ال ية والوقائية لدرأ ا وادث.
 :3/31يتع ن ع اﳌقاول استخدام إشارات التحذير ماية اﻷعمال ولضمان سﻼمة ا م ور والعامل ن لديه وإحاطة اﳌ ندس ب افة اﻹجراءات التـي تم اتخاذ ا
والتداب التـي عملت للمحافظة ع صـحة وسﻼمة العمال وتﻼ ا وادث ،وذلك ع النحو الذي يطلبه اﳌ ندس بصورة معقولة.
 :4/31یجب ع اﳌقاول إخطار صاحب العمل أو اﳌ ندس بأي حادث اﳌوقع أو بالقرب منه خاصة إذا ترتب ع ذا ا ادث وفاة أو إصابة أ اص أو إ اق
ضرر باﳌمتل ات ،مع تضم ن اﻹخطار ب افة التفاصیل وش ادة الش ود ،كما یجب علیه إبﻼغ السلطات ا تصة بالدولة بأمرمثل ذه ا وادث.

32
ً
ً
 :1/32ع اﳌقاول خﻼل مدة ) 28يوم( من تار خ إصدار أمر الت ليف أن يقدم للم ندس ضمانا بنكيا بواقع عشرة اﳌائة ) (%10من قيمة العطاء كتأم ن لتنفيذ
ً
ً
العقد أو ما يحل محله حسب الضوابط اﳌذ ورة بالفقرة ) ،(4/32و جب أن ي ون ذا الضمان غيـر قابل لﻺلغاء و جدد تلقائيا ،و ظل نافذا طوال مدة العقد
وحتـى إتمام ال سليم ال ا ي للمشروع ،و عد ذا ال سليم يفرج عن الضمان البن ي.
ً
 :2/32ي ون الضمان وفقا ﻷحد اﻷش ال التالية:
أ-خطاب ضمان بن ي من أحد البنوك ا لية.
ب-خطاب ضمان بن ي من بنك ا ارج يقدم بواسطة بنك عمل اﻹمارة.
ً
 :3/32يجب أن ت ون صيغة الضمان وفقا لصيغة الضمان البن ي اﳌعتمدة من قبل صاحب العمل.
 :4/32إذا لم یقم اﳌقاول بتقدیم ضمان لتنفيذ اﻷعمال اﳌیعاد وع النحو اﳌشار إليه الفقرة )(1/32من ذا البند ،فلصاحب العمل بمجرد ان اء اﳌ لة
اﳌذ ورة ا ق إلغاء أمر الت ليف ومصادرة ضمان اﳌناقصة وذلك حال عدم البدء بأعمال اﳌشروع ،أما حال البدء بأعمال اﳌشروع فلصاحب العمل ا ق
ً
ً
ز سبة  %10إضافية من ل دفعة )كضمان بن ي( ن ان اء افة اﻷعمال و سلم ا استﻼما ابتدائيا.

33
 :1/33التأم ن ع اﳌشروع ومكوناته :يلت ــزم اﳌقاول بالتأم ن )باسمه واسم صاحب العمل( ع اﳌشروع وم وناته لدى شركة تأم ن محلية ،بمبلغ يفوق الت لفة ـ
اﻹجمالية لﻸعمال وما ش ــتمل عليه ب س ــبة ) ،(%10وذلك لتغطية أية عو ض ــات مطلو ة عن أي فقد أوتلف بما ذلك ال دم وإزالة اﻷنقاض ،و متد التأم ن من
تارخ بدء اﻷعمال وحتـى ال سلم اﻻبتدا ي للمشروع و غطي ل فقد أو تلف م ما ان س به.
 :2/33التأم ن عن اﻹصابات :يلت ـزم اﳌقاول بالتأم ن )باسمه واسم صاحب العمل( لدى شركة تأم ن محلية ضد أي مطالبات أو عو ضات ترتبط بوفاة أو إصابة
أي ص ،وال قد ت شأ ن يجة تنفيذ اﻷعمال أو صيان ا أو س ب يتعلق ا.
 :3/33التأم ن ع ممتل ات الغي ـ ـ ـ ــر :يلتـ ـ ـ ـ ـزم اﳌقاول بالتأم ن )باسمه واسم صاحب العمل( لدى شركة تأم ن محلية ضد أي مطالبات أو عو ضات مقابل فقد أو
تلف أي من ممتل ات الغ  ،وال قد ت شأ ن يجة تنفيذ اﻷعمال أو صيان ا أو س ب يتعلق ا .
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34
ً
 :1/34مع مراعاة ما ورد البند ) (17من ذه البنود واﳌتعلقة بمواصفات اﳌواد يتع ن ع اﳌقاول أن يضع نظاما لضبط ا ودة ﻹثبات التقيد بمتطلبات العقد
ً
ع أن ي ون ذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد ،وللم ندس أن يقوم بالتدقيق ع أي من مظا ر ذا النظام.
 :2/34ع اﳌقاول قبل تور ده أي مواد إ اﳌوقع أن يقدم للم ندس ً
بناء ع طلبه عينة واحدة أو أكثـرللمواد اﳌراد تور د ا من ثﻼثة مصادرمختلفة )إن توفر
ً
ذلك( مع بيان مواصفا ا و افة اﳌعلومات التـي يطل ا اﳌ ندس عن تلك اﳌواد ،وذلك لغرض فحص ا واعتماد ا ع أﻻ تتجاوز مدة اعتماد ا ) (21يوما حال
عدم اع اض اﳌ ندس.
ل
 :3/34عندما يتم اعتماد عينة )ما( فع اﳌقاو أن يوفر م ا ثﻼث نماذج لﻼحتفاظ ا م ان مناسب باﳌوقع ﳌطابقة التور د بمقتضا ا.
ً
 :4/34حالة عدم موافقة اﳌ ندس ع اعتماد العينة اﳌقدمة فع اﳌقاول أن یقدم عينات أخرى بدﻻ م ا لﻺعتماد ع أن ت ون مطابقة للمواصـفات و وافق
عل ا اﳌ ندس ،أما بال سبة للتج ات واﳌعـدات ا اصـة فیجـب أن تكـون مستوفية لشـروط تص يع ا ومتفقة مع النوع واﳌصدر واﳌاركة ال حدد ا اﳌقاول
عرضه ووافق عل ا صاحب العمل.
35
ً
 :1/35للم ندس أثناء مراحل تنفيذ العمل ا ق أن يأمرخطيا من وقت ﻷخر ،بما ي :
أ .إزالة أية مواد من اﳌوقع يرى أ ا ل ست مطابقة للعقد ع أن يتم ذلك مدد يحدد ا اﳌ ندس اﻷمر اﳌشارإليه.
ب .اﻻستعاضة عن اﳌواد الغ مطابقة بمواد صا ة ومناسبة.
ج .إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا تب ن للم ندس أن ذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث اﳌواد أو من حيث أصول الصناعة ،وذلك
ع الرغم من أي اختبارسابق للعمل اﳌذ ور ،أو سبق صرف أي جزء من ت اليفه.
 :2/35حالة تقص اﳌقاول تنفيذ أمراﳌ ندس فيما أش إليه ذا البند يحق لصاحب العمل تنفيذ اﻷعمال ع حساب اﳌقاول.
36
ً
 :1/36عتبـراﳌعدات واﻷعمال اﳌؤقتة واﳌواد التـي قام اﳌقاول بتقديم ا عد جل ا للموقع مخصصة ليا ﻹ شاء وإتمام اﻷعمال وحد ا دون غ ا ،وﻻ يحق للمقاول
ً
بدون موافقة خطية من اﳌ ندس أن ينقل ا أو ينقل جزءا م ا من اﳌوقع ،إﻻ إذا ان النقل من م ان إ أخر اﳌوقع ذاته ،ول س للم ندس اﻻمتناع عن إعطاء
اﳌوافقة ا طية غ س ب معقول.
ً
 :2/36ﻻ ي ون صاحب العمل مسؤوﻻ أي وقت عن أية خسارة أو أضرارت ق بأي من اﳌعدات أو اﻷعمال اﳌؤقتة أواﳌواد فيما عدا ما نصت بنود العقد صراحة
ع تحمل صاحب العمل لتلك اﳌسؤولية.
37
ﻻ يجوز للمقاول أن ستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من اﳌ ندس وموافقة مسبقة من قبل ا ة ا تصة بذلك ،وع اﳌ ندس أن يتأكد قبل التفجيـرمن
أن اﳌقاول قد التـزم بالتقيد باﻷنظمة والتعليمات اﳌتعلقة ذا الشأن ،واتخذ افة اﻻحتياطات اﳌتعلقة بالسﻼمة ،وﻻ يجوز للم ندس ب مثل ذا اﻹذن بدون
س ب معقول.

)(16 of 36

38
 :1/38عقد اﳌقطوعیة:
 :1/1/38العقد بنظام اﳌقطوعية ﻻ يخضع ﻹعادة القياس ،ما لم ينص العقد ع ذلك بصورة خاصة.
ُ
 :2/1/38عد الكميات اﳌب نة ا دول ا اص ا ،كميات تقديرة لﻸعمال غرض اﻻس شاد فقط ،وﻻ يجوز التعامل مع ا ع أ ا الكميات ا قيقية
ً
وال يحة لﻸعمال اﳌقرر تنفيذ ا من جانب اﳌقاول عند أداء ال اماته بموجب ذا العقد .و ُ عت اﳌقاول
مقتنعا شأن دقة الكميات )باست ناء البنود ذات اﳌبالغ
اﻻحتياطية( وأنه قد أدرج سعر العقد جميع التغي ات القياسات ال يرا ا ضرورة عن طرق إدراج أسعار مناسبة ل ل بند جدول الكميات ،و حالة
وجود أوامر غي ية يتم الرجوع لوحدات اﻷسعاراﳌث تة بجدول الكميات اﳌعتمد.
ً
 :3/1/38ﻻ ي تب ع أي خطأ الوصف ،أو أي إغفال ،جدول الكميات بطﻼن العقد وﻻ عفي اﳌقاول من تنفيذ امل اﻷعمال أو أي جزء م ا وفقا للرسومات
واﳌواصفات أو من أي من ال اماته أو مسؤولياته بموجب العقد.
 :4/1/38يل م اﳌقاول بأن يقدم إ اﳌ ندس ،خﻼل ً 15
ً
ل
يوما من تار خ استﻼم خطاب القبو )أمر الت ليف( ،تقسيما ل ل بند من بنود اﳌبلغ اﳌقطوع الواردة
العطاء و خضع ذا التقسيم لقبول اﳌ ندس واعتماد ما جاء به.
 :2/38عقد الكمیات واﻷسعار اﻹفرادية ل ل بند ع حدة )إعادة القياس(:
ً
 :1/2/38العقد بنظام إعادة القياس حيث يتم قياس كميات اﻷعمال اﳌنفذة باﳌوقع وتتم محاسبة اﳌقاول ع ما تم تنفيذه فعليا.
 :2/2/38إذا طلب اﳌ ندس أن يتم قياس أي جزء من اﻷعمال فعليه أن يقوم بإخطار ممثل اﳌقاول قبل ا بف ة مناسبة ،والذي بدوره يقوم عمل اﻵ ي:
ً
ً
أ .يحضر اﳌوعد اﳌتفق عليه أو يرسل ممثﻼ مؤ ﻼ أخرﳌساعدة اﳌ ندس عملية القياس.
ُ
ب .تقديم أي تفاصيل تطلب من قبل اﳌ ندس ،و حال إخفاق اﳌقاول ا ضور أو إرسال من يمثله ،فإن عملية القياس ال قام ا اﳌ ندس يجب
قبول ا ع أ ا يحة وغ قابلة للنقاش.
 :3/2/38يجب أن يتم القياس للكميات الصافية الفعلية ل ل بند من اﻷعمال حسب طرقة القياس اﳌعتمدة بجداول الكميات أو أي جداول أخرى مناسبة.
 :3/38عقد الضم والت يل:
تطبق ال سبة اﳌعتمدة للمقاول سواء بالضم أو بالت يل ع افة اﻷسعار الواردة جداول الكميات لﻸعمال اﳌطلو ة حسب مس ندات العقد.

39
ل
 :1/39إعداد ال نامج الزم  :يجب ع اﳌقاو أن عد ال نامج باستخدام طرقة اﳌسار ا رج مع مراعاة ما ي :
ً
 :1/1/39إعداد ال نامج الزم بواسطة أحد ال امج اﳌتخصصة )بر ما ف ا – ميكروسوفت بروجكت( أو ما يحل محل ما وفقا لتعليمات اﳌ ندس.
 التعب عن أزمنة أ شطة اﳌشروع باﻷيام. تارخ ابتداء وأن اء ل شاط ،واﳌسارا رج للمشروع وفتـرة السماحية اﳌتاحة لﻸ شطة غ ا رجة. توارخ تقديم الرسومات ال شغيلية والعينات ا تلفة للم ندس.ً
 التوارخ اﳌتأخرة لتوف عناصرالعمل وأجزاء اﳌوقع واﳌعلومات التـي سيوفر ا صاحب العمل واﳌ ندس اﳌشرف طبقا لبنود ونصوص العقد. التوارخ اﳌطلو ة ﻻعتمادات اﳌواد و اﻷخص ال تتطلب ف ة طو لة للتور د أو التص يع ،بحيث يرا أن ت ون توار خ اﻻعتمادات قبل التوارخ اﳌف ضة للتور دﳌوقع اﳌشروع بف ة افية.
 الف ات الزمنية الﻼزمة ﻹعداد وتقديم ومراجعة جميع التقديمات بما ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر )الرسومات ،وتقديم اﳌواد ،واﳌوافقات من قبل اﳌقاولمن الباطن ،و يانات طرقة التنفيذ ،إ ( من قبل اﳌ ندس وصاحب العمل.
 اﻷ شطة السابقة والﻼحقة. أ شطة اﻹ شاء وال كيب داخل اﳌوقع وأ شطة الشراء للمواد. تفاصيل اﳌوارد الﻼزمة لتحقيق ال نامج بما ذلك عدد العمالة واﳌعدات ع طول مساراﳌشروع.)(17 of 36

ً
 برنامج يو اﳌراحل الرئ سية للمشروع ) (milestonesوتارخ ان اء ل م ا علما بأن تار خ اﻻن اء لتلك اﳌراحل و تارخ تدقيق واعتماد اﻷعمال لتلك اﳌرحلةمن قبل اﳌ ندس وﻻ عتد ذا اﻻستﻼم استﻼم ابتدا ي لتلك اﳌرحلة بل يتم استكمال إجراءات اﻻستﻼم اﻻبتدا ي للمشروع ح ن اﻻن اء من تنفيذ افة أعمال
موضوع العقد.
 يجب أن ت ون ف ة تقديم جميع التقديمات ا اصة باﳌشروع )عينات ،مخططات تنفيذية .... ،ا ( خﻼل الر ع اﻷول من ف ة تنفيذ اﳌشروع. يجب أن ت ون أ شطة ال نامج الزم مفصلة بما فيه الكفاية لتوف أداة قياس ذات مغزى لتقدم اﻷعمال ،و جب أن تتضمن تقو مات ال نامج أيام العطل وأيامالراحة اﳌعتادة داخل دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة ،أو أي م ان أخر لعمليات الشراء ا ارجية )خارج الدولة( ،ع أن عرض ال نامج ش ل عام البيانات
التالية ميع اﻷ شطة حسب اﻻ ي:
) (1معرف ال شاط.
) (2وصف ال شاط.
) (3اﳌدة اﻷصلية.
) (4إجما ف ة السماحية ل ل شاط ب ن اية ال شاط و داية ال شاط الﻼحق.
) (5تارخ البدء لل شاط.
) (6تار خ اﻻن اء لل شاط.
) (7ال شاط السابق ل ل شاط.
) (8مدة ال شاط.
 :2/1/39يجب تطو رمنح بيا ي شامل ) (S-Curveلتوف مقياس حقيقي للتقدم الفع باﳌشروع مقارنة ب سب اﻹنجازا طط ل ا بال نامج الزم  ،بحيث يتم
تحديث ذا اﳌنح ش ًر ا لعرض التقدم الفع مقابل التقدم ا طط له واﳌتأخر.
 :3/1/39يتم اعداد تقر ر التدفق النقدي بتوز ع مبلغ العقد ع برنامج اﻷعمال إ مستوى )مناسب  /معقول( من التفاصيل ،مع تطو ر منح بيا ي شامل
للت لفة وتحديثه ش ًر ا لتوف تدفق نقدي يو القيم ا ططة والفعلية.
 : 6/1/39يجب ع اﳌقاول تقديم تقرر التدفق النقدي غضون ) 7أيام( من اعتماد ال نامج الزم  .كما يجب ع اﳌقاول عد ذلك تقديم تقارر التدفق
النقدي اﳌنقحة مع ل تقر رش ري وكما و مطلوب خﻼل مدة العقد.
 : :7/1/39يجب أن يحتفظ اﳌقاول بقاعدة البيانات ال تحتوي ع جميع مراجعات ال نامج بت سيقات ) (XER, XML , PDFأو أي ت سيقات الك ونية يرا ا
ً
اﳌ ندس مناسبة( وذلك حسب ما يراه اﳌ ندس مناسبا وإتاحة صﻼحية الوصول للم ندس وصاحب العمل جميع اﻷوقات.
 :2/39تقديم ال نامج الزم  :يجب ع اﳌقاول خﻼل مدة ) 14يوم( من تار خ أمر اﳌباشرة وقبل تقديم أول دفعة باﳌشروع ،أن يقدم للم ندس برنامج زمنـي
ً
ً
وا ا ومفصﻼ ﳌراحل التنفيذ كما تم ذكره بالفقرة السابقة ،و يتم تقسيم اﻷعمال إ أقسام و بنود و یب ن ف ا ال ت ب الذي ی بعه لتنفیذ العمل ب ل قسم و بند،
ع أن ﻻ تتجاوز مدة ذا ال نامج اﳌدة ا ددة بالعقد  ،و ﻻ ُعمل ذا ال نامج إﻻ عد إعتماده من صاحب العمل و ﻻ یجوز إجراء أي عدیل ع ال نامج اﳌعتمد
ً
إﻻ عد موافقة صاحب العمل ،ولصاحب العمل ا ق إدخال أي عدیل ع ذا ال نامج حسب ما يراه ضرور ا لصا العمل دون أن ی تب ع ذا التعدیل
أحقیة للمقاول اﳌطالبة بأي عو ض عنه ،و ﻻ یؤثر اعتماد صاحب العمل لل نامج الزم أو التعدیل الذي يدخله ع ال نامج الزم ع ال ام اﳌقاول ب نفیذ
اﻷعمال اﳌوعد ا دد ،وﻻ ع مسئوليته شأن سﻼمة و ة و صﻼحیة و كفایة اﻷسالیب اﳌتبعة التنفیذ و اﳌعدات اﳌستخدمة .
ً
يجب أن ي ون ال نامج الزم مسؤولية اﳌقاول وحده ،بما ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ ا صراﻹعداد وا توى واﳌراجعات والتحديث وفقا ﳌتطلبات اﳌ ندس.
ً
 :3/39مراجعة اﳌ ندس لل نامج الزم  :يقوم اﳌ ندس بمراجعة ال نامج الزمنـي خﻼل  21يوما من تارخ استﻼمه من اﳌقاول ،وإذا لم ع ض خﻼل ذه الف ة
ً
ً
ً
أعت ال نامج مقبوﻻ وصا ا لﻼستخدام ﳌتا عة تقدم اﳌشروع .وﻻ ُ عمل ذا ال نامج حالة اﳌطالبة بالتمديد الزم اﻻ عد صدور موافقة صاحب العمل كتابيا.
 :4/39اﻻحتياطي الزم  :سمح للمقاول أن شتمل ال نامج الزمنـي ع احتياطي زمنـي اية أي شاط غ حرج كجزء من مدة إنجاز اﻷعمال ،وإذا ان ـى اﳌقاول
ً
من تنفيذ اﻷعمال مبكرا دون استخدام ذا اﻻحتياطي الزمنـي أو باستخدام جزء منه ،فﻼ يؤدي ذلك إ خصم أي مستحقات مالية من اﳌقاول.
وللمقاول ا ق اﻻستفادة من ذا اﻻحتياطي الزمنـي لتغطية افة أنواع التأخ ات اﳌسؤول ع ا ،فإن بقي منه جزء جازاستخدامه لتغطية التأخ ات اﳌسؤول
ع ا صاحب العمل و /أو اﳌ ندس.
 :5/39يتم استخدام وإدارة ف ة السماح لﻸ شطة غ ا رجة بما ي ناسب مع احتياجات أطراف التعاقد ﻻستغﻼل ذه الف ة دون التأث ع ال نامج الزم .
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ً
 :6/39يرفق اﳌقاول بال نامج الزمنـي كما تم تخطيطه جدوﻻ يوضـح كميات اﻷعمال ب ل شاط ،وعناصر العمل )العمال واﳌعدات( التـي سيوفر ا اﳌقاول لتنفيذ
ل شاط ،ع أن يوضـح تار خ وصول وتار خ مغادرة ل عنصر من عناصر العمل للموقع وفتـرات صيانة اﳌعدات وفتـرات توقف ا عن العمل )إن وجدت( ،وال
تتفق مع توار خ تنفيذ اﻷ شطة.
 :7/39أسباب عدم قبول اﳌ ندس لل نامج الزم :
أ .عدم اﻻل ام شروط إعداد ال نامج اﳌذ ورة الفقرة ) (1/39من ذا البند.
ب .عدم واقعية ترت ب تنفيذ اﻷعمال محل العقد.
ج .ال نامج ﻻ يتوافق مع مس ندات ومعلومات العقد ومع مدة انجاز اﻷعمال ،وما طرأ عل ا من غي .
 :8/39التقار راليومية ال عد ا ممثل اﳌ ندس
أ .يقوم ممثل اﳌ ندس بإعداد تقر ر يومي عن اﻷعمال باﳌوقع يوضـح فيه اﻷ شطة التـي بدأت أو ان ـى العمل ا ذا اليوم ،وكذلك اﻷ شطة التـي
ً
استمر أو استؤنف العمل ا ،وتلك التـي لم تبدأ أو توقف العمل ا ،مع بيان اﳌسؤول عن التأخر أو التوقف وذلك طبقا لل نامج الزمنـي ،كما تم تخطيطه
)وما طرأ عليه من عديﻼت وافق عل ا اﳌ ندس( مع إعطاء صورة من التقر رﳌمثل اﳌقاول.
ب .يقوم ممثل اﳌ ندس بتجميع ذه التقار ر اليومية سـجل التأخ ات والتغييـرات الذي يوضـح التأخ ات ا ادثة ﻷ شطة اﳌشروع واﳌسؤول ع ا
ة من ذا السـجل ل ش رللم ندس الذي يقوم بدوره ب سليم سـخة منه ل ل من اﳌقاول وصاحب العمل ،و قوم
و يان أيام التأخ  ،ع أن يقدم
ً
اﳌقاول بمراجعة ذا السـجل خﻼل ) 7أيام( من تارخ استﻼمه ،وإذا لم ع ض خﻼل ذه اﳌدة ي ون ال ل مقبوﻻ.
 :9/39متا عة اﳌقاول لل نامج الزم
ً
يقوم اﳌقاول بمتا عة ال نامج الزمنـي للمشروع ش ل دوري مع صور موقعيه وعند طلب اﳌ ندس آخذا اﻻعتبار التأخ ات التـي طرأت ع تنفيذ اﻷعمال )إن
وجدت( ،و سمح له بإعادة توز ع عناصر عمله إذا تطلب اﻷمر ذلك مع مراعاة عدم غي تار خ إنجاز اﳌشروع ،و صاحب تحديث ال نامج الزمنـي اﳌقدم للم ندس
ً
تقر را يوضـح تقدم س العمل باﳌشروع منذ أخر تقر رسابق ،وع أن يضم اﻵ ي:
أ .أية وثائق تث ت مدى تقدم س العمل.
ب .اﻷ شطة ال أعيد برمج ا أو أعيد حساب زم ا وأسباب ذلك.
جـ .اﻷ شطة ال أضيفت أو ألغيت وأسباب ذلك.
د .تفاصيل أي تأخ متوقع أو أي مشا ل ستؤثر ع توارخ ان اء اﻷ شطة مع ا طوات الت يحية ال سيقوم ا اﳌقاول.
ً
ة من ال نامج الزم اﻷص للمشروع.
ـ .توقيع سبة اﻻنجازالفع ل ل شاط مو ا ع
 :10/39اعتماد اﳌ ندس لل نامج الزم عد عديله:
لما تقدم اﳌقاول بمطالبة ) أو أكثـر( لتمديد مدة انجاز اﻷعمال وكذلك عند ان اء مدة العقد ،فإن عليه أن يقدم للم ندس ال نامج الزمنـي كما تم تنفيذه ،وذلك
ً
ً
للفتـرة منذ بدء اﻷعمال وحتـى تارخ تقديمه عد حصوله ع خطاب قبول التمديد من صاحب العمل ،ع أن ي ون معدا ع ش ل شبكة اﳌسارا رج وموضـحا
ً
التأخ ات ا ادثة أثناء تنفيذ اﳌشروع واﳌسؤول ع ا طبقا لسـجل التأخ ات اﳌشار إليه الفقرة ) (8من ذا البند وتارخ البداية وال اية الفعلية ل ل شاط ،و
و قوم اﳌ ندس بمراجعة ذا ال نامج خﻼل  21يوم عمل من تارخ استﻼمه.
 :11/39موافقة صاحب العمل ع تحديث ال نامج الزم :
ً
ﻻ عتبـرتحديث ال نامج الزمنـي وقبول ذلك من اﳌ ندس وفقا ﳌا أش إليه الفقرة ) (10من ذا البند موافقة من صاحب العمل ع تمديد اﳌدة الزمنية للعقد،
ً
ما لم تصدر موافقة صاحب العمل الكتابية ع تمديد مدة انجاز اﻷعمال وفقا لبنود العقد.

40
 :1/40فحص واختباراﳌواد :مع مراعاة ما ورد البند ) (31من ذه البنود يجب أن تخضع افة اﳌواد والتج يـزات اﻵلية واﳌصنعية ﻷية اختبارات يرى اﳌ ندس
ً
ً
إجراء ا م ان صنع تلك اﳌواد أو اﳌوقع أو أي م ان أخر ،وع أن يتم الفحص الفنـي عن طرق مختبـرات معتمدة محليا أو عاﳌيا.
 :2/40موعد وم ان إجراء اﻻختبارات :يقوم اﳌقاول بإخطاراﳌ ندس كتابة بموعد وم ان إجراء اﻻختبارات قبل موعد إجرا ا بـ ) 3أيام( ع اﻷقل ،وإذا لم يحضر
اﳌ ندس أو ممثله اﳌوعد ا دد ﻹجراء اختبار)ما( فإنه يمكن للمقاول مواصلة إجراء اﻻختبارات ،إﻻ إذا صدرت له عليمات من اﳌ ندس بخﻼف ذلك.
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 :3/40ت لفة اﻻختبارات :يتحمل اﳌقاول ت لفة اﻻختبارات التـي تنص عل ا مواصفات العقد أو التـي تقت طبيعة اﻷعمال إجرا ا ،وكذلك ت لفة إعاد ا حالة
عدم مطابقة أي مادة لتلك اﳌواصفات .أما بال سبة لﻼختبارات التـي لم تنص عل ا اﳌواصفات ،أو ﻻ تقت طبيعة تلك اﻷعمال أو اﳌواد إجرا ا عادة وطلب
اﳌ ندس إجرا ا ،فإن اﳌقاول يتحمل ت اليف ا إذا انت ن يج ا مخالفة ﳌواصفات العقد .أما إذا انت ذه اﻻختبارات اﻹضافية مطابقة للمواصفات فإن صاحب
العمل يتحمل ت اليف إجرا ا وتأخ تنفيذ اﻷ شطة اﳌعتمدة ع ذه اﻻختبارات )إن وجدت( و شار إ ذلك التقر ر اليومي ﻷعمال اﳌوقع اﳌشار إليه البند
) (8/39من ذه البنود.
ُ
 :4/40رفض اﳌواد والتج يـزات اﻵلية أو اﳌصنعية :إذا وجدت ن يجة ﻷي فحص أو معاينة أو قياس أو اختبار للتج يـزات اﻵلية أو اﳌواد أو اﳌصنعيات معيبة ،أو
أ ا ﻻ تتوافق مع متطلبات العقد ،فإن للم ندس ا ق أن يرفض تلك التج يـزات اﻵلية أو اﳌواد أو اﳌصنعيات بإشعار يرسله إ اﳌقاول ،مع بيان اﻷسباب
ً
ً
الداعية للرفض .و تع ن ع اﳌقاول تاليا لذلك أن يص العيب البند اﳌرفوض حـ يصبح متوافقا مع متطلبات العقد ،وإذا طلب اﳌ ندس إعادة اﻻختبار ﻷي
من التج يـزات اﻵلية أو اﳌواد أو اﳌصنعيات اﳌعيبة ،فإنه يجب ع اﳌقاول إعادة إجراء اﻻختبارات تحت الشروط والظروف ذا ا .وإذا تب ن ن يجة لذلك أن صاحب
العمل قد تكبد لفة إضافية س ب الرفض وإعادة اﻻختبار ،فإنه يتع ن ع اﳌقاول أن يدفع ذه ال لفة اﻹضافية إ صاحب العمل.
 :5/40أعمال اﻹصﻼحات:
 :1/5/40ع الرغم من أي اختبارسابق أو قبول لﻸعمال أو صرف أي جزء من ت اليف ا يتمتع اﳌ ندس بصﻼحية إصدارالتعليمات إ اﳌقاول ،بما ي :
أ .إخﻼء اﳌوقع من أي تج ات أو مواد مخالفة ﳌتطلبات العقد.
ب .إزالة وإعادة تنفيذ أي جزء من اﻷعمال مخالف ﳌتطلبات العقد.
ج .تنفيذ أي عمل عتبـر من وج ة نظر اﳌ ندس أنه مطلوب بصورة مست لة من أجل سﻼمة اﻷعمال س ب حصول حادث ما أو واقعة غ منظورة،
أو لغ ذلك من اﻷسباب.
 :2/5/40ع اﳌقاول أن يتقيد بتعليمات اﳌ ندس لتنفيذ أعمال اﻹصﻼحات ،وأن ينفذ ا خﻼل مدة معقولة ،ﻻ تتجاوز اﳌدة ا ددة )إن وجدت( التعليمات،
ً
ً
أو أن ينفذ ا فورا إذا ان اﻷمر متعلقا ب نفيذ عمل ما بصفة اﻻست ال كما و مطلوب الفقرة ) (3/40من ذا البند.
 :3/5/40إذا أخفق اﳌقاول التقيد بتعليمات اﳌ ندس تنفيذ أعمال اﻻصﻼحات ا ددة بموجب ذا البند ،فإن لصاحب العمل ا ق تنفيذ تلك اﻷعمال
ً
ع حساب اﳌقاول عد اخطاره كتابيا بت لف ا.
41
ً
ً
 :1/41ﻻ يجوز غطية أي عمل أو به عن النظربدون موافقة اﳌ ندس ،وع اﳌقاول عندما ي ون مثل ذا العمل جا زا أو ع وشك أن ي ون جا زا للفحص،
ً
أن يقدم للم ندس إشعارا كتابيا بذلك ضور الفحص وقياس اﻷعمال خﻼل فتـرة ﻻ تزد عن ) 3أيام( من اﻹشعار.
 :2/41ع اﳌقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من اﻷعمال أو أن عمل فتحات خﻼل ا حسبما يأمر بذلك اﳌ ندس ،وع اﳌقاول أن عيد ذا ا زء أو ذه
اﻷجزاء إ وضع ا السابق ع نحو يرضاه اﳌ ندس .وإذا ان ا زء أو اﻷجزاء قد غطيت عد فحص ا وتطلب اﻷمرفيما عد كشف ا أو عمل فتحات خﻼل ا ﻷسباب
ﻻ دخل للمقاول ف ا ،فإن نفقات الكشف وإعاد ا إ وضع ا السابق ت ون جميع ا ع عاتق صاحب العمل شرط أن ت ون مطابقة للعقد ،أما إذا انت غ
مطابقة ﳌواصفات فإن جميع النفقات واﳌدة اﳌصاحبة لذلك ت ون ع عاتق اﳌقاول.
 3/41للم ندس أو من ینوب عنه حر ة اﳌرور أي وقت ع الورش أو ا ازن أو أي جزء من مواقع العمل وغ ذلك من أماكن شو ن أو شغیل اﳌ مات التا عة
للمقاول أو اﳌقاول ن من الباطن اﳌعتمدین من قبل صاحب العمل واﳌتعلقة بأعمال العقد بقصد التفت ش أو اﳌعاینة أو اﻹختبار أو أخذ القیاس أو خﻼفه.
42
ً
ً
ع اﳌقاول إذا طلب اﳌ ندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقا لتعليمات اﳌ ندس ،فإذا ان العيب أو ا لل أو
ا طأ من اﻷمور التـي ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ ع ا فإن ت اليف البحث ومدته تقع ع عاتق اﳌقاول .وعليه مثل ذه ا الة أن يقوم بإصﻼح وتقو م وتصـحيح
ً
ذلك العيب أو ا لل أو ا طأ ع نفقته ا اصة مع تحمله اﳌدة اﳌصاحبة لذلك ،أما إذا ان العيب أو ا لل أو ا طأ من اﻷمور التـي ﻻ ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ
ع ا فإن ت اليف ما قام به اﳌقاول من أعمال ومدة تنفيذ ا تقع ع عاتق صاحب العمل.
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43
ً
 :1/43إجراء اﻻختبارات عند اﻻنجاز :يتع ن ع اﳌقاول إجراء " اﻻختبارات عند اﻻنجاز " طبقا ﻷح ام ذا البند واﻹجراءات الواردة البند ) (40من ذه
البنود ،و تع ن ع اﳌقاول أن يقدم إ اﳌ ندس قبل مباشرة إجراء اﻻختبارات عند اﻻنجازمخططات اﳌ شأ " كما تم تنفيذه " وأدلة الصيانة وال شغيل اﳌطلو ة
بموجب العقد و ش ل مفصل حتـى يتمكن صاحب العمل من صيانة ذا ا زء من اﻷعمال و شغيله وفكه وتركيبه ومعايرته وإصﻼحه ،وﻻ عتبـر ذا ا زء من
اﻷعمال أنه قد تم انجازه لغرض سلمه إﻻ عد تقديم ذه الوثائق وأدلة ال شغيل إ اﳌ ندس ،كما يتع ن ع اﳌقاول أن ُ علم اﳌ ندس بإشعارﻻ تقل مدته عن
ً
ً
) (14يوما قبل اﳌوعد الذي ي ون فيه اﳌقاول مستعدا ﻹجراء أي من اﻻختبارات عند اﻻنجاز.
ً
 :2/43تأخ اﻻختبارات عند اﻻنجاز :إذا قام صاحب العمل بتأخ اﻻختبارات عند اﻻنجازبدون مبـرر عوض اﳌقاول بمدة زمنية عن ف ة التأخ وفقا ﻷح ام
ً
البند ) (53من ذه البنود ،وإذا تم تأخ إجراء " اﻻختبارات عند اﻻنجاز" من قبل اﳌقاول بدون مبـرر جازللم ندس أن يرسل اشعارا إ اﳌقاول يطلب منه إجراء
ً
اﻻختبار خﻼل ) (21يوما من تار خ استﻼم اﻹشعار و تع ن ع اﳌقاول أن يجري اﻻختبارات خﻼل تلك الفتـرة اليوم أو اﻷيام التـي يحدد ا اﳌقاول شر طة إشعار
اﳌ ندس بذلك ،أما إذا اخفق اﳌقاول إجراء " اﻻختبارات " خﻼل تلك الفتـرة فلصاحب العمل ا ق أن يقوم بإجراء اﻻختبارات ع مسؤولية ونفقة اﳌقاول
و عتبـرتلك اﻻختبارات وكأ ا قد تم إجراؤ ا بحضور اﳌقاول وتقبل نتائج ا ع أ ا يحة.
 :3/43إعادة اﻻختبارات عند اﻻنجاز :إذا أخفقت اﻷعمال أو أي قسم م ا باجتياز “اﻻختبارات عند اﻻنجاز" فيتم تطبيق أح ام البند ) (42من ذه البنود عل ا.
و جوز للم ندس أو للمقاول أن يطلب إعادة اختبار ما أخفقت ن يجته ﻷي جزء من اﻷعمال ذي عﻼقة ع أن عاد اﻻختبارات تحت نفس الشروط والظروف.
 :4/43اﻹخفاق اجتياز اﻻختبارات عند اﻻنجاز :إذا أخفقت اﻷعمال أو أي قسم م ا اجتياز " اﻻختبارات عند اﻻنجاز" عد إعاد ا بموجب الفقرة ) (3من
ذا البند فإن لصاحب العمل أن يأمر بتكرار إعادة اﻻختبارات عند اﻻنجاز مرة أخرى ع حساب اﳌقاول ولصاحب العمل ا ق برفض اﻷعمال اﳌعيبة وإلزام
ً
اﳌقاول بإصﻼح ا ،فإن لم يل م بذلك يتم إصﻼح ا ع حساب اﳌقاول وفقا لبنود العقد وأح امه.

44
ً
يتم صرف مستحقات اﳌقاول حسب اﻹجراءات اﳌتبعة لدى ج ة الدفع ا ددة بالوثيقة اﻷساسية للعقد ،ووفقا للتفصيل اﻵ ي:
ً
ً
 :1/44الدفعة اﳌقدمة للمقاول :حال اعتماد صرف دفعة مقدمة للمقاول ،وذلك عد إبرام العقد و سليم موقع العمل وتقديم اﳌقاول ضمانا بنكيا بنفس
ً
اﳌبلغ حسب الشروط اﳌذ ورة بالبند ) ،(39و ستو قيم ا با صم من مستحقات اﳌقاول الفعلية حسب سب اﻻنجاز ن استﻼم اﳌشروع ابتدائيا ،و حال
ً
ً
تم ب اﻷعمال أو إ اء العقد ﻷي س ب من اﻷسباب فإن رصيد الدفعة اﳌقدمة غيـراﳌسدد يصبح مستحقا وواجب السداد فورا إ صاحب العمل.
 :2/44اﳌستخلصات الدور ة للمقاول:
ً
 :1/2/44يتم صرف استحقاقات اﳌقاول اﳌوقعه منه مب نا ف ا الكمیات وقیمة اﻷعمال اﳌنفذة ،بما ذلك لفة اﻷعمال الزائدة واﻹضافية اﳌعتمدة خطيا من
قبل صاحب العمل ووفق ما تم انجازه وقبوله من عمل بموقع اﳌشروع وحسب اﳌستخلصات ال يصادق عل ا اﳌ ندس وذلك ﻷنواع العقود اﻵتية:
أ .اﻷعمال ال وضعت أسعار ا ع أساس كمیات وأسعار إفرادية )إعادة القياس( فتحسب قیمة ذه اﻷعمال اﳌنفذة ع أساس اﻷسعار اﻹفرادية الواردة
بجداول الكمیات واﻷسعار ال یرى اﳌ ندس أ ا تنطبق ع اﻷعمال اﳌنفذة.
ً
ب .اﻷعمال اﳌقطوعية ،فتحسب قیمة ذه اﻷعمال اﳌنفذة ع أساس سبة اﻷعمال اﳌنفذة فعليا إ اﻷعمال ال لیة اﳌطلوب تنفیذ ا.
 :2/2/44للم ندس ا ق إجراء أي ت یح أو عدیل قیمة أیة ش ادة دفع سابقة عند مراجعته ﻷية ش ادة ﻻحقة ،وله أن يرفض أیة ش ادة مقدمة من اﳌقاول
إذا تراءى له أن اﻷعمال موضوع الش ادة ل ا أو عض ا غ مرضیة.
 :3/44قيمة ال شو نات :يصرف للمقاول و حد أق ) (% 70من القيمة الشرائية للمواد الدائمة واﻷج زة اﳌوردة إ اﳌوقع )ال شو نات( ع أﻻ يزد ما يصرف
ً
للمقاول عن سبة ) (% 50خمسون باﳌئه من القيمة اﻹجمالية للبند بجداول الكميات اﳌعتمدة وفقا للشروط التالية:
أ .أن ت ون تلك اﳌواد منصوص عل ا الشروط ا اصة للعقد .
ب .أن ت ون اﳌواد أو اﻷج زة اﳌوردة مطابقة للشروط واﳌواصفات ومعتمدة من قبل اﳌ ندس ،وأن يتم تور د ا وفقا لل نامج الزم اﳌعتمد.
ً
ً
ً
ج .أن ت ون مشونة موقع العمل ومجرودة جردا فعليا معتمدا من اﳌ ندس وتحت حراسة وحفظ اﳌقاول.
د .ﻻ يقوم اﳌقاول بنقل ا إ موقع أخرأو استخدام ا غ أعمال العقد.
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ـ .حينما ت ون التج يـزات اﻵلية واﳌواد قد دخلت كجزء من اﻷعمال الدائمة ،يتم خصم قيم ا من اﳌستخلص الذي بموجبه يتم صرف البنود اﳌتعلقة
بذلك.
 :4/44التنازل عن اﳌستحقات اﳌالية :يجوز للمقاول بموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن ل أو عض مستحقاته اﳌالية اﳌ تبة ع ذا العقد
ً
للبنوك واﳌؤسسات اﳌالية وفقا لﻺجراءات اﳌتبعة لدى ج ة الدفع.
 :5/44عملة الدفع :مع مراعاة ما تق به اﻷنظمة والتعليمات ت ون افة الدفعات عملة دولة اﻹمارات العرية اﳌتحدة ما لم يتفق اﳌتعاقدين ع التعاقد
عملة أخرى.
 :6/44طر قة السداد :يتم تمر ر مستحقات اﳌقاول ع دفعات حسب سب اﻹنجاز الفع لﻸعمال اﳌقبولة واﳌعتمدة من صاحب العمل ع أن يخصم سبة
ً
امﻼ ،حيث يتم رد نصف قيمة ا وزات عد تقديم اﳌقاول
) (%10كضمان سن التنفيذ من قيمة ل دفعة و تم ز ا ن اﻻستﻼم اﻻبتدا ي للعمل
افة مس ندات اﻻستﻼم اﻻبتدا ي حسب إجراءات صاحب العمل و ) ،(%5ونصف القيمة اﳌتبقية ) (%5تبقى طوال فتـرة الصيانة و )سنة( ابتداء من تار خ
اﻻستﻼم اﻻبتدا ي ،حيث تصرف للمقاول مالم تكن ناك خصومات أو مستحقات أو مطالبات أو إصﻼحات مطلوب عمل ا.
و سقط حق اﳌقاول اﳌطالبة بصرف الدفعة ال ائية إذا لم يقم بتقديم ا خﻼل ) 180يوم( من تار خ ان اء سنة الصيانة للمشروع.

45
ﻻ يجوز إجراء أي عديل قيمة اﳌشروع أو أسعار اﻷعمال اﳌشار إل ا العقد من جراء صعود أو بوط أسعار اﳌواد أو العمال أو أي ت اليف أو خدمات قد
تؤثر سعر تنفيذ اﻷعمال ،كما يحق لصاحب العمل أي وقت طوال مدة العقد والتنفيذ أن يقوم بأي عديل أو ت يح أي خطأ أو س و أي من وثائق العقد
كما يحق لصاحب العمل أن يضيف أو يحذف أي أعمال يرا ا من وج ة نظره مناسبة ع أن يحاسب اﳌقاول بقيمة الزادة أو النقصان ضمن قيمة أسعارالعقد
بما ﻻ يتجاوز ) (%25من قيمة العقد ،وعند تجاوز ذه ال سبة يتم اﻻتفاق ع قيمة جديدة حسب أسعار السوق أو اﻹبقاء ع نفس القيمة التعاقدية للكمية
ال تزد عن سبة ) ، (%25كما يحق ل اب العمل عي ن نوعية أو قيمة عض اﳌواد ع أن يتم دفع قيمة الزادة أو رد فرق اﻷسعار من اﳌقاول إن وجدت
وتخصم من قيمة اﻷعمال ،مع مراعاة الضوابط التالية:
ً
أ .أن ت ون اﻷعمال التغي ية محﻼ للعقد.
ب .أن تحقق التعديﻼت أو التغييـرات الﻼزمة لﻸعمال ما يخدم مص ة اﳌشروع.
ً
ج .يتم اح ساب ت اليف اﻷعمال التغي ية وفقا ﻷسعار البنود اﳌماثلة واﳌشا ة ل ا بالعقد وذلك إذا رأى صاحب العمل و الت سيق مع اﳌ ندس أ ا قابلة للتطبيق.
د .إذا لم يكن لﻸعمال التغي ية بنود مماثلة أو مشا ة ل ا بالعقد ،يقدم اﳌقاول أسعاره لتنفيذ تلك اﻷعمال وتتم مراجعة ذه اﻷسعار من قبل اﳌ ندس مقارنة
باﳌرجعيات واﻷسعار السائدة و ما ي ناسب مع الكميات ونوعية البنود اﳌنفذة و رفع ا لصاحب العمل لدراسة الت ليف بتلك اﻷعمال ومناسبة اﻷسعار اﳌقدمة،
ا صاحب العمل ،فإن لم يوافق اﳌقاول ع ما انت إليه صاحب العمل ،يحق لصاحب
وأخذ اعتماد اﳌقاول ع تنفيذ اﻷعمال بموجب اﻷسعار ال يو
العمل التعاقد ع تنفيذ ا عن طرق مقاول أخر.
ب بند من اﳌقاول الرئ وتنفيذه عن طرق مقاول أخر أثناء ف ة تنفيذ العقد بحيث يتم عو ض اﳌقاول الرئ ب سبة
ه .يحق لصاحب العمل القيام
 %10من قيمة البند اﳌنفذ مع ال امه بتقديم افة ا دمات الﻼزمة ﳌقاول الباطن.
اﳌطالبة بقيمة ا دمات ال يقدم ا للمقاول الثانوي شر طة
ز .يحق لصاحب العمل ت ليف مقاول ثانوي ب نفيذ بند إضا باﳌشروع و حق للمقاول الرئ
اعتماد ا من صاحب العمل.
46
يحق للم ندس عد ا صول ع موافقة صاحب العمل إجراء أي عديل كميات اﻷعمال أو أي جزء م ا مما ستلزمه طبيعة تنفيذ ذه اﻷعمال ،وع اﳌقاول
ً
اﻻلتـزام ب نفيذ التعديﻼت ع أﻻ يؤدي ذلك إ عديل قيمة العقد بالز ادة ،فإن أدى إ زادة قيمة العقد فإنه يتم إجراء التعديل وفقا لﻸح ام الواردة البند
) (45من ذه البنود.
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47
للم ندس عد ا صول ع موافقة صاحب العمل أو حدود الصﻼحيات ا ولة له إجراء أي غي ش ل أو نوع أو كمية اﻷعمال أو أي جزء م ا مما ستلزمه
طبيعة تنفيذ تلك اﻷعمال ،وع اﳌقاول اﻻل ام ب نفيذ التغي ات ع أﻻ يؤدي ذلك إ غي محل العقد أو تجاوز ا دود اﳌنصوص عل ا البند ) (45من
ذه البنود.
48
ً
ً
 :1/48ع اﳌقاول أن يرسل إ اﳌ ندس مرة ل ) 30يوما( بيانا شرح فيه بصورة املة ومفصلة اﳌعلومات ا اصة بجميع اﳌطالبات اﳌتعلقة بالنفقات اﻹضافية،
ً
ال عتبـر اﳌقاول أن له حقا ف ا عن اﻷعمال الزائدة واﻹضافية ال أمر ا اﳌ ندس ،وتصرف مستحقات اﳌقاول عن تلك اﻷعمال عد اعتماد صاحب العمل ل ا،
ً
وفقا لبنود الدفع الواردة الفصل )الرا ع عشر(.
 :2/48يل م اﳌقاول بتقديم مطالبته بخصوص العمل الزائد أو اﻹضا ع أساس اﻷسعار اﳌرفقة بقائمة الكميات اﳌدرجة بالعقد اﳌ م معه ،وذلك للبنود ال
يمكن قياس ا ع بنود مماثلة ل ا ذا العقد.
 :3/48ع اﳌ ندس أن يقوم بحصرالت اليف ال يرى أن تضاف أو تخصم من اﳌبلغ اﳌذ ور العطاء س ب أي عمل زائد أو إضا جرى تنفيذه أو أي عمل تم
ً
عديله أو إلغاؤه ،و جري تقييم مثل ذا العمل وفقا ﳌا أش إليه البند ) (45من ذه البنود ،كما يقوم اﳌ ندس بتقييم ما ستحقه اﳌقاول من تمديد مقابل
ً
اﻷعمال التغييـر ة ،و قوم برفع تقر ربذلك لصاحب العمل والذي يقوم بدراسة واعتماد ذلك وفقا ﻷح ام الفصل )الرا ع عشر( من ذه البنود .أما إذا ان العقد
ً
ﻻ يتضمن أية معدﻻت تنطبق ع العمل الزائد أو اﻹضا فع صاحب العمل واﳌقاول أن يتفقا ع تحديد اﻷسعارالعادلة لذلك.
 :4/48يمكن أن شمل التغي ات ال يأمر ا صاحب العمل أو من يمثله ما ي :
أ .غي ات النوعية أو ا صائص ﻷي بند من بنود اﻷعمال.
ب .غي ات ا ططات واﳌناس ب واﻷماكن أو اﻷ عاد ﻷي جزء من اﻷعمال اﳌشمولة العقد.
ج .إلغاء أي بند أو جزء من اﻷعمال.
دـ تنفيذ أي عمل إضا أو تقديم تج ات آلية أو مواد أو خدمات تلزم اﻷعمال الدائمة.
ـ .أي غي ات سلسل أو توقيت تنفيذ اﻷعمال.
49
ً
ً
ً
 :1/49يتم استخدام ل اﳌبالغ اﻻحتياطية فقط ليا أو جزئيا حسب عليمات اﳌ ندس ،و تم عديل قيمة العقد بناء ع ذلك.
ً
 :2/49سدد للمقاول اﳌبالغ اﳌتعلقة بالعمل أو اللوازم أو ا دمات ال تم رصد اﳌبالغ اﻻحتياطية ﻷجل ا ،ووفقا لﻶ ي:
أ .العمل الذي ستوجب ع اﳌقاول أن ينفذه )بما ذلك التج ات اﻵلية أو اﳌواد أو ا دمات اﳌطلوب تقديم ا( ،و تم تقدير قيمته كأمر غي ي
بموجب بنود العقد.
ب .التج ات اﻵلية أو اﳌواد أو ا دمات ال يتم شراؤ ا من قبل اﳌقاول ،و تم تقدير قيم ا ع النحو التا :
 اﳌبالغ الفعلية ال دفع ا اﳌقاول )أو اﳌستحقة الدفع من قبله(. اﳌصارف اﻹدارة والرح ،محسو ة ك سبة مئو ة من اﳌبالغ الفعلية اﳌدفوعة من قبل اﳌقاول للبنود ذات الصلة والسابق تحديد اجداول الكميات اﳌ قة عرض اﳌناقصة.
 :3/49يتم توف عروض أسعارلبند اﳌبالغ اﻻحتياطية حسب الضوابط اﻵتية:
إذا انت قيمة اﻷعمال أو ا دمات اﳌتعلقة بالبند ساوي أو أك من ) 500,000در م( ،فيتع ن ع صاحب العمل توف عرض السعراﳌعتمد من قبله.
إذا انت قيمة اﻷعمال أو ا دمات اﳌتعلقة بالبند أقل من ) 500,000در م( ،يحق للم ندس مطالبة اﳌقاول بتوف عدد ) (3عروض أسعار خاصة بذلك و تم
تقديم ا لصاحب العمل للمفاضلة بي م.
ً
ُ
 :4/49يملك اﳌ ندس سلطة إصدار عليماته شأن نوعية اﳌواد اﳌراد توف ا بواسطة اﳌقاول أو بواسطة مقاول من الباطن ،وا دد سعر تور د ا سابقا بجدول
ً
ً
ستحقا فقط لقيمة الفارق ب ن سعر الت لفة ا ددة مسبقا والت لفة الفعلية )ال شمل ت لفة النقل إ اﳌوقع أو قيمة أي
الكميات اﳌعتمد .و ون اﳌقاول ُم
ُ
در( ،باﻹضافة إ سبة الرح اﳌطبقة ع ذا الفارق.
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 :5/49إذا تضمنت ا دمات اﳌقرر تقديم ا أية مبالغ احتياطية أو معدل سعر الت لفة أي مسألة تتعلق بالتصميم أو مواصفة خاصة بأي جزء من اﻷعمال
الدائمة أو أي أج زة يتم تضمي ا ف ا ،فيجب أن ُيذكر ذلك صراحة عقداﳌقاول ،وكذلك تضمينه أي عقد مقاولة من الباطن.
 :6/49يل م اﳌقاول بأن يقدم إ اﳌ ندس جميع عروض اﻷسعاروالفوات والقسائم وا سابات أو اﻹيصاﻻت اﳌتعلقة بالنفقات ذات الصلة باﳌبالغ اﻻحتياطية أو
ً
البنود ال تم تحديد سعر تور د ا سابقا.
50
ً
 :1/50لﻸعمال الصغ ة أو ذات الطبيعة الطارئة ،يمكن للم ندس أن يصدر عليماته لتنفيذ التغي ع اساس العمل باﳌياومة عد موافقة صاحب العمل كتابيا،
ً
وعندئذ يتم تقييمه بموجب جدول "العمل باﳌياومة" اﳌشمول بالعقد ،و اﻹجراءات ا ددة ذا البند .أما إذا لم يوجد جدول "للعمل باﳌياومة" مشموﻻ بالعقد،
فإن أح ام ذا البند ﻻ تنطبق.
 :2/50يتع ن ع اﳌقاول قبل تث يت طلبات شراء لوازم اﻷعمال باﳌياومة أن يقدم إ اﳌ ندس العروض اﳌسعرة ،كما أنه يتع ن عليه عندما يتقدم بطلبات
الدفع أن يقدم الفوات واﳌس ندات وا سابات و اﻻيصاﻻت اﳌتعلقة بأي من ذه اللوازم.
ت ن( تتضمن
 :3/50باست ناء أية بنود لم يتم تحديد ا جدول العمل باﳌياومة للدفع مقابل ا ،فإنه يتع ن ع اﳌقاول أن يقدم كشوفا يومية دقيقة )ع
تفاصيل اﳌوارد ال تم استخدام ا تنفيذ عمل اليوم السابق ،واﳌتمثلة :
أ -أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي اﳌقاول.
ب-تحديد أنواع ومدة شغيل معدات اﳌقاول واستعمال اﻻشغال اﳌؤقتة.
ج-كميات وأنواع التج ات اﻵلية واﳌواد اﳌستعملة.
ة واحدة من ل كشف إذا وجده يحا أو وافق عليه ،ومن ثم عيد ا إ اﳌقاول ﻻحقا لذلك ،يقوم اﳌقاول بتقديم كشف مسعر
و قوم اﳌ ندس بتوقيع
ذه اﳌواد إ اﳌ ندس لﻼعتماد قبل تضمي ا كشف الدفعة التالية.

51
 :1/51التعو ض عن الصعو ات :إذا اع ض اﳌقاول أثناء تنفيذ اﻷعمال أية صعو ات أو عقبات غ عادية لم يكن إم ان أي مقاول توقع ا أثناء ف ة التنفيذ،
ً
ً
ً
فإن عليه أن يقوم فورا و ميعاد ﻻ يتجاوز ) (15يوما من تار خ اك شاف ذه الصعو ات والعقبات بإخطاراﳌ ندس أو ممثل اﳌ ندس خطيا بذلك وع اﳌ ندس
ً
ً
ذه ا الة أن يقدم تقر را ذا الشأن إ صاحب العمل متضمنا رأيه الت اليف اﻹضافية التـي ست تب ع اﳌقاول س ب تلك الصعو ات والعقبات إذا تأكد
ً
من وقوع ا واﳌدد اﳌقتـرحة لتنفيذ تلك اﻷعمال ،وذلك للنظر ف ا من قبل صاحب العمل وفقا لﻸح ام ا ددة بموجب البند ) (52من ذه البنود.
ً
 :2/51التعو ض س ب تصرفات صاحب العمل :للمقاول ا ق باﳌطالبة بالتعو ض وفقا لﻺجراءات ا ددة بموجب البند ) (52من ذه البنود ﳌا ي قه من
ضرر من جراء تصرفات صاحب العمل أو فيما يصدره من أوامر ،وذلك ا اﻻت اﳌنصوص ع التعو ض ع ا العقد و :
ً
أ .إذا واجه اﳌقاول حالة ترة أو ظروف طبيعية مختلفة اﳌوقع وترتب عل ا غي مس ندات العقد وفقا ﳌا ينص عليه البندين ) (2/5) ،(1/5من ذه البنود.
ً
ب .إذا واجه اﳌقاول أثناء ا فرشب ات للمرافق تحت اﻷرض وترتب عل ا غي مس ندات العقد وفقا ﳌا ينص عليه البند ) (3/6من ذه البنود.
ج .أخطاء صاحب العمل تحديد النقاط اﻷصلية ومواقع اﻷعمال اﳌنصوص عل ا البند ).(7
ً
د .ما ي ق اﳌقاول من ت لفة س ب امتثاله ﻷوامرصاحب العمل أو السلطة ا تصة فيما يتعلق باﻵثاراﳌك شفة اﳌوقع وفقا ﳌا ينص عليه البند ) (23من ذه
البنود.
52
ً
 :1/52ع اﳌقاول إذا رأى أحقيته أي عو ض ما وفقا ﳌا ينص عليه البندين ) (51و ), (45من ذه البنود ،أن يتقدم بمطالبته مدعومة باﳌس ندات
ً
واﻹثباتات الﻼزمة إ اﳌ ندس خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (15يوما من حدوث الواقعة أو علمه اﳌف ض بوقوع ا.
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ً
الفقرة ) (1من ذا البند خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (30يوما من تار خ تلقيه اﳌطالبة بمس ندات مكتملة

 :2/52يقوم اﳌ ندس بدراسة مطالبة اﳌقاول اﳌشار إل ا
و رفع تقرربذلك إ صاحب العمل.
ً
 :3/52يقوم صاحب العمل عد تلقيه تقر ر اﳌ ندس بدراسة طلب اﳌقاول بالتعو ض خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (60يوما من تار خ تلقيه تقرر اﳌ ندس بمس ندات
مكتملة.
ً
 :4/52يتم التعو ض عن ت اليف اﻷعمال اﻹضافية والتغييـرات من قبل صاحب العمل وفقا ﻷح ام الفصل )ا امس عشر( من ذه البنود.

53
 :1/53ع اﳌقاول أن يقوم ب نفيذ اﻷعمال وأنجاز ا خﻼل اﳌدة ا ددة للتنفيذ بالوثيقة اﻷساسية للعقد ع أن يبدأ ب نفيذ اﻷعمال اليوم التا ل ٌسلم
اﳌوقع.
 :2/53مع مراعاة أي مطلب يرد الشروط ا اصة فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من اﻷعمال وأن تتم اﻷعمال خﻼل اﳌدة ا ددة للتنفيذ وما يطرأ عل ا
من عديل.
54
ً
ً
 :1/54يقوم صاحب العمل بتمديد مدة العقد أثناء تنفيذ اﻷعمال ،وذلك إذا حصل تأخر أو ان متوقعا أن يحصل تأخر موعد سليم اﻷعمال وفقا لﻺجراءات
والصﻼحيات ا ددة بموجب ذه البنود ،وذلك ﻷي من اﻷسباب التالية:
ً
ُ
أ .إذا لف اﳌقاول بأعمال إضافية وفقا للبنود الت ليف باﻷعمال اﻹضافية اﳌشارإل ا الفصل )ا امس عشر( من ذه البنود ،أو قام صاحب العمل
بإجراء غييـرات أو عديﻼت جو رة اﻷعمال تؤثرع ال نامج الزم لتنفيذ اﻷعمال.
ً
ب .إيقاف اﻷعمال أو أي جزء م ا بأمر من صاحب العمل أو بموافقة منه وفقا لﻸح ام والبنود اﳌتعلقة بإيقاف اﻷعمال واﳌشار إل ا الفصل
)التاسع عشر( من ذه البنود.
ج .إذا تأخر صاحب العمل أو اﳌ ندس إصداراﳌوافقات أو اعتماد العينات حسب اﳌدة ا ددة بالبند ).(2/34
ً
ً
د .إذا واجه اﳌقاول ظروف طبيعية مختلفة اﳌوقع وفقا ﳌا نص عليه البند ) (5من ذه البنود أو وجد شب ات للمرافق تحت اﻷرض وفقا ﻷح ام البند
ً
) (6من ذه البنود أو عرض لصعو ات وفقا ﻷح ام البند ) (2/6من ذه البنود وترتب ع ذلك تأث ع ال نامج الزم لتنفيذ اﳌشروع.
ً
ـ ..إذا ان ناك أخطاء تحديد النقاط اﻷصلية وتحديد مواقع اﻷعمال مما و من مسؤولية صاحب العمل وفقا ﻷح ام البند ) (7من ذه البنود.
و .إذا لم يتمكن اﳌقاول خﻼل مدة معقولة من ا صول ع التصار ح أو التـراخيص الﻼزمة لتنفيذ اﻷعمال ﻷسباب عود لصاحب العمل أو ا ات
صاحبة الصﻼحية بإصدار تلك التصارح والتـراخيص وترتب ع ذلك تأث ع ال نامج الزم لتنفيذ اﻷعمال.
ً
ز .إذا اك شف اﳌوقع آثار أو أشياء ذات قيمة وترتب عل ا إيقاف اﻷعمال أو جزء م ا أو تأخر التنفيذ وفقا ﻷح ام البند ) (23من ذه البنود.
ح .إذا ترتب ع إجراء اﻻختبارات أو إعادة الكشف ع اﻷعمال أي تأخ تنفيذ اﻷ شطة اﳌعتمدة عل ا فيما و من مسؤولية صاحب العمل أو تأخ
ً
تنفيذ اﻷعمال أو جزء م ا س ب قيام اﳌقاول بإصﻼح العيوب التـي ت ون من مسؤولية صاحب العمل وفقا ﻷح ام الفصل )الثالث عشر( من ذه
البنود.
ط .أي تأخ أو إعاقة أو منع عزى إ تصرفات صاحب العمل أو أفراده أو أي من اﳌقاول ن العامل ن لديه اﳌوقع.
 :2/54يتم النظر تمديد مدة العقد باﻻتفاق مع صاحب العمل ا اﻻت التالية:
ً
أ .أي تأخ التنفيذ س ب القوة القا رة وفقا للبنود اﳌشارإل ا الفصل )العشرون( من ذه البنود.
ً
ً
ب .التأخر س ب امتثال اﳌقاول لتعليمات السلطات ا تصة أو انت تلك السلطات س با التأخ مما لم يكن منظورا للمقاول.
ج .أي تأخ

التنفيذ س ب ظروف طارئة خارجة عن إرادة اﳌتعاقدين.

د .عدم تلقي اﳌقاول الوقت اﳌناسب عليمات ضرورة ان قد طل ا بذا ا كتابة من اﳌ ندس.
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ه .تأخر صاحب العمل تور د اﳌواد أو السلع ال ال م صاحب العمل بتور د ا شرط أن یرى اﳌ ندس أن اﳌقاول قد إتخذ جمیع ا طوات اﳌمكنة لتﻼ
ذا التأخ أو إنقاصه.
و .أي مطالبات يتقدم ا اﳌقاول لتمديد العقد فيما عدا ما نص عليه البند ) (59من ذه البنود.
 :3/54جمیع ا اﻻت یجب ع اﳌقاول أن یخطر اﳌ ندس فور وقوع العارض الذي ی س ب التأخ  ،ومع ذا فع اﳌقاول أن یبذل قصارى ج ده لتفادي التأخ
ودفع لة العمل إ اﻷمام.
55
 :1/55ع اﳌقاول إذا رأى أحقيته بتمديد مدة العقد بناء ع حدوث أي س ب من اﻷسباب اﳌشارإل ا البند ) (54من ذه البنود أن يتقدم بمطالبته مدعومة
ً
باﳌس ندات واﻹثباتات الﻼزمة إ اﳌ ندس خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (15يوما من حدوث الواقعة أو علمه اﳌفتـرض بحدو ا ع أن يحدد مطالبته مدة
التمديد واﻷسباب اﳌ رة ﳌطالبته.
ً
 :2/55يقوم اﳌ ندس بدراسة مطالبة اﳌقاول اﳌشار إل ا الفقرة ) (1من ذا البند خﻼل ) (30يوما من تار خ تلقيه اﳌطالبة بمس ندات مكتملة و عد بذلك
ً
تقر را مفصﻼ يتضمن توصياته و رفع تقر ره إ صاحب العمل للنظرفيه.
 :3/55إذا لم يتقدم اﳌقاول بمطالبته إ اﳌ ندس خﻼل اﳌدة ا ددة له بموجب الفقرة ) (1من ذا البند سقط حقه بمطالبته بالتمديد مواج ة صاحب
العمل.
ً
 :4/55يقوم صاحب العمل عد تلقيه تقر راﳌ ندس بدراسة طلب اﳌقاول ،وذلك خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (60يوما من تار خ تلقيه تقر راﳌ ندس بمس ندات مكتملة
و ُ بلغ اﳌقاول بقرارصاحب العمل خﻼل ذه اﳌدة.
 5/55يجب ع اﳌقاول بذل قصارى ج ده جميع اﻷوقات ﳌنع حدوث أي تأخ اﻷعمال ولتقليل وتخفيف تأث أي تأخ من ذا القبيل ع اﻷعمال باﻹضافة
إ اﻻمتثال الصارم لﻼل امات اﳌنصوص عل ا البند ).(56
ً
 :6/55ﻻ يحق للمقاول عو ً
تمديدا ً
زمنيا لﻸعمال وﻻ عفى من أي جزء من ال اماته بموجب العقد فيما يتعلق بالتأخ الناتج عن التنفيذ اﳌ امن للعمل
ضا أو
مع اﻻ شطة ال يقوم ب نفيذ ا مقاول ن أخر ن باﳌوقع أو أي أطراف أخرى اﳌناطق ا اورة للموقع ،وإذا فشل اﳌقاول تقديم "تحليل تأث الوقت" أو
تقديم معلومات داعمة إضافية حسب ما يرى اﳌ ندس و  /أو صاحب العمل خﻼل )ً (28
يوما من وقت طلب ذه اﳌعلومات ،ﻻ يحق للمقاول اﳌطالبة بأي
تمديد زم .
56

-

 :1/56من أجل تحديد ف ة التمديد الزم للمشروع ،يقوم اﳌقاول بإعداد "تحليل تأث الوقت" ش ل مقبول لدى اﳌ ندس و  /أو صاحب العمل.
 :2/56شمل تحليل التأث الزم  ،كحد أد ى ،ما ي :
أ .تحديد س ب التأخ  ،بما ذلك توارخ اﻷحداث وجميع البيانات الﻼزمة لدراسة التأخ ع ا دول الزم .
ب .بيان يو حالة العمل وقت التأخ بما ذلك جميع ال ﻼت والوثائق والتقار روالرسومات والصور اﳌعاصرة الﻼزمة ﻹثبات ذا الوضع.
ج .تحليل التأث الزم ل ل حادثة تأخ ع اﻷ شطة بالفقرة )ب( لنفس البند الواردة ال نامج والتأث ع وقت اﻹنجاز.
د .اﳌقارنة البيانية والكمية لل نامج اﳌعدل مع ال نامج اﻷص .
ه .تحليل كيفية استخدام )اﻻحتياطي الزم ( لتقليل الوقت اﻹضا اﳌطلوب.
و .توضيح اﻹجراءات ال اتخذ ا اﳌقاول لتقليل تأث التأخ الواقع ع ا دول الزم للمشروع واﻻحتياطات اﳌتبعة لتجنب اﳌزد من التأخ
اﻷعمال.
ز .تحديد أي عديﻼت مطلو ة ع اﻷعمال ن يجة للتأخ .
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57
 :1/57باست ناء ما ينص عليه بنود العقد ﻻ يجوز للمقاول القيام ب نفيذ أي جزء من اﻷعمال أثناء الليل أو خﻼل أيام ا مع ،وأيام اﻹجازات الرسمية اﻷخرى
ً
ً
بدون إذن خطي من اﳌ ندس أو ممثل اﳌ ندس إﻻ إذا ان العمل ضرور ا أو ﻻ يمكن اﻻستغناء عنه مطلقا من أجل إنقاذ اﻷرواح أو اﳌمتل ات أو من أجل ضمان
ً
ً
سﻼمة اﻷعمال ،ع أن يقوم اﳌقاول مثل ذه ا الة بإخطار اﳌ ندس أو ممثل اﳌ ندس فورا بذلك .و را دائما أن أح ام ذا البند ﻻ ت ون واجبة التطبيق
ا اﻻت التـي ي ون ف ا من اﳌعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو ع نو ت ن.
ً
 :2/57حال حاجة العمل إ وجود ممثل اﳌ ندس عد ساعات العمل الرسمية أو خﻼل أيام العطل الرسمية ،يلتـزم اﳌقاول بتعو ض اﳌ ندس ماديا مقابل عدد
الساعات ال أمضا ا ممثله ،ع أن عتمد اﳌقاول ذه الساعات حسب جدول الفئات ال يتم اﻻتفاق عل ا مع بداية ل مشروع ب ن اﳌ ندس واﳌقاول.
58
ً
ً
ً
ً
 :1/58يقدم اﳌقاول إ اﳌ ندس ش ر ا أو بحسب ما يقرره صاحب العمل تقر را تفصيليا عن تقدم س العمل مؤ دا با ططات والوثائق الثبوتية من قبل
اﳌقاول ،وع اﳌقاول أن یقدم للم ندس صباح ل یوم تقارر عدد العمال اﳌستخدم ن اﻷعمال من قبله ومن قبل مقاو الباطن وأماكن توز ع م ع اﻷعمال.
 :2/58إذا رأى اﳌ ندس أي وقت من اﻷوقات أن معدل س العمل بطيء بما ﻻ يتفق مع ال نامج الزم اﳌشارإليه البند ) (39من ذه البنود لدرجة ﻻ يمكن
ً
التأكد مع ا بأن اﻷعمال س تم انجاز ا اﳌدة ا ددة لذلك فعليه أن ينذر اﳌقاول خطيا باﻷمر ،وع اﳌقاول عندئذ أن يتخذ ا طوات التـي يرا ا ضرورة وال
يوافق عل ا اﳌ ندس لﻺسراع س العمل ش ل يمكنه من انجاز اﻷعمال اﳌدة ا ددة لذلك ،وع اﳌ ندس عد اطﻼعه ع تقارر اﳌقاول أن يدون عل ا
توصياته ومﻼحظاته وأن ُيرفق ا ضمن تقار ره الدور ة إ صاحب العمل.

59
إذا لم یقم اﳌقاول ب نفیذ اﻷعمال اﳌع ود إلیه ب نفیذ ا بموجب ذا العقد اﳌواعید ا ددة به بما ذلك أیة ز ادات أو غي ات تصدر ا أوامر من صاحب العمل
ُ
توقع علیه قيمة غرامة التأخ ) بالقیمة ا ددة صیغة العطاء والعقد(  ،وﻻ یجوز أن تز د قیمة الغرامات اﳌ تبة ع التأخ مجموع ا ع  10 %من إجما
قیمة العقد )شاملة قيمة اﻷعمال اﻹضافية ( ،وﻻ یدخل حساب اﳌدة ال تح سب ع ا قيمة غرامة ف ة التوقف عن العمل إذا ث ت أ ا ناتجة عن أسباب ق ر ة
ً
أو بمقت أوامر من صاحب العمل ،ولصاحب العمل ا ق إعفاء اﳌقاول من قيمة غرامة التأخ أو جزء م ا ،وذلك بناءا ع طلب كتا ي یقدمه اﳌقاول خﻼل
ً
ً
ً
14یوما من تار خ اخطاره ب تائج تحليل التأخ خطيا ،و ون ذا الطلب مؤ دا باﳌس ندات الدالة ع أن ف ة التأخ أو جزء م ا ان لظروف خارجة عن إرادته وﻻ
ید له ف ا  ،وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخ ولو لم ي تب عليه أي ضرر وتخصم الغرامة من أي مبالغ مستحقة للطرف الثا ي أو موجودة لدى الطرف اﻷول
بصفة تأم ن أو خﻼفه دون ا اجة إ تن يه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ،.وتحسب غرامة التأخ اﻵ ي:

قيمة غرامة التأخير /اليوم =

 × %10قيمة العقد اﻹجمالية شاملة لقيمة اﻷعمال اﻻضافية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 × %25مدة التنفيذ باليوم

حال تأخر اﳌقاول عن إنجاز أي من اﳌراحل الرئ سية ا ددة بال نامج الزم اﳌعتمد ،يحق لصاحب العمل
الواحد ،ع أن يتم فك ذا ا ز عد قيام اﳌقاول بتعو ض ف ة التأخ باﳌرحلة التالية.

ً
ز مبلغ مساو ا لقيمة غرامة التأخ عن اليوم

60
باﻹضافة إ قيمة غرامة التأخ اﳌنصوص عل ا البند السابق ،يلتـزم اﳌقاول بتحمل أ عاب اﻹشراف اﳌوقعية ع تنفيذ اﳌشروع خﻼل فتـرة التأخ شر طة أﻻ
يتخطى مجموع التعو ض ن ال سبة اﳌذ ورة بالبند رقم ) ،(59وتحسب ذه اﻷ عاب ع أساس ما يق به عقد اﻹشراف اﳌ م ب ن اﳌ ندس وصاحب العمل إن
ً
ان بمبلغ دوري أو ب سبة مئو ة من قيمة عقد اﳌقاولة ،و تم اح ساب قيمة اﻹشراف اﳌ تبة ع التأخ وفقا لﻶ ي:
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أ.

إذا انت أ عاب اﳌ ندس سبة مئو ة من قيمة العقد:

قيمة العقد اﻹجمالية شاملة لقيمة اﻷعمال اﻹضافية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × سبة أ عاب اﻹشراف ×
مدة العقد باليوم

مدة التأخ باليوم

ب .إذا ان اﻹشراف بمبلغ مقطوع:
قيمة اﻹشراف اﻹجمالية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ×
مدة العقد باليوم

مدة التأخ باليوم

ج .إذا ان اﻹشراف مباشر من صاحب العمل:
قيمة العقد اﻹجمالية شاملة لقيمة اﻷعمال اﻹضافية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × × %3
مدة العقد باليوم

مدة التأخ باليوم

61
ً
يجب ع اﳌقاول بناء ع أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف س اﻷعمال أو أي جزء م ا ﳌدة أو بأي طرقة يرا ا صاحب العمل مناسبة ،وع اﳌقاول أثناء
ً
ف ة اﻹيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان س ه بالقدرالذي يراه اﳌ ندس ضرورا ،وﻻ يتحمل صاحب العمل الت اليف الناجمة عن اﻹيقاف إذا جرى إحدى
ا اﻻت اﻵتية:
ً
أ .إذا ان منصوصا ع ف ة التوقف أي من بنود العقد.
ً
ب .إذا ان إيقاف اﻷعمال ضرور ا حسب أصول الصنعة ،أو ان س ب تقص اﳌقاول.
ً
ج .إذا ان إيقاف اﻷعمال ضرور ا لسﻼمة اﻷعمال أو أي جزء م ا شرط أﻻ ت ون تلك الضرورة س ب تصرفات أو إخفاق اﳌ ندس أو صاحب العمل أو كﻼ ما.
62
إذا توقفت افة اﻷعمال باﳌوقع ن يجة س ب يرجع إ صاحب العمل أو اﳌ ندس فع صاحب العمل إضافة ف ة التوقف إ مدة إنجاز اﻷعمال ،و تم إثبات ذلك
التقرر اليومي ﻷعمال اﳌوقع اﳌشار إليه البند ) (39من ذه البنود ،وذلك ن تقديم اﳌقاول مطالبته بتمديد مدة انجاز اﻷعمال.
63
إذا صدرت عليمات أو إذن من اﳌ ندس باست ناف العمل ،فإنه يتع ن ع اﳌقاول واﳌ ندس مجتمع ن ،أن يقوما بالكشف ع اﻷعمال والتج ات اﻵلية واﳌواد
ال تأثرت باﻹيقاف ،وع اﳌقاول أن يقوم بإصﻼح أي تلف أو عيب أو خسارة ت ون قد قت ا خﻼل ف ة التوقف.
64
ً
 :1/64مع عدم اﻹخﻼل بأح ام البنود ) (56 ،55 ،54من ذه البنود فإنه إذا ترتب ع امتثال اﳌقاول لتعليمات صاحب العمل بإيقاف اﻷعمال تأخرا التنفيذ
أو لفة مالية فله ا ق باﳌطالبة بما ي :
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أ .أي تمديد مدة اﻻنجاز س ب ذا التأخ .
ب .أي لفة تكبد ا اﳌقاول ﻹضاف ا إ قيمة العقد.
ً
و تم النظر مطالبات اﳌقاول وفقا ﻷح ام الفصل ن )السادس عشر ،والسا ع عشر( من ذه البنود.
 :2/64ﻻ ستحق اﳌقاول أي تمديد مدة اﻹنجاز أو اس داد ال لفة ال تكبد ا س ب قيامه بإصﻼح ما و ناتج عن عيب تصاميمه أو مواده أو مصنعيته،
ً
وعن أي إخفاق من قبله ا ماية أو التخزن أو ا افظة ع اﻷعمال ،وﻻ أن يطلب عو ضا عن إيقاف العمل أو إعفائه من غرامة التأخ .

65
 :1/65مسئولية صاحب العمل تنفيذ أح ام العقد:
 :1/1/65يلتـزم صاحب العمل ب نفيذ أح ام العقد بحسن نية ،وأن عتمد للمقاول الدفعات اﳌستحقة له حسب سب اﻹنجاز أو اﳌتفق عليه.
 :2/1/65ﻻ عت صاحب العمل مسؤوﻻ تجاه اﳌقاول عن أي أمر أو ء ناتج عن ذا العقد )أو متصل به( ،أو عن تنفيذ اﻻعمال ،إﻻ إ اﳌدى الذي قدم اﳌقاول
ً
شأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة ضمن دفعة إنجاز اﻷعمال ،باست ناء اﻷمور أو اﻷشياء اﳌستجدة عد اصدارش ادة اﻻستﻼم اﻻبتدا ي.
ً
 :3/1/65يتع ن ع اﳌ ندس أن يصدر"ش ادة اﻻستﻼم ال ا ي خﻼل ) (28يوما من عد انقضاء أخرف ة من ف ات اﻻشعار بإصﻼح العيوب ،أو أقرب فرصة
ممكنة عد أن ي ون اﳌقاول قد قدم جميع "الوثائق اﳌطلو ة" وأنجزاﻷعمال وتم اختبار ا ب امل ا بما ذلك إصﻼح أية عيوب ف ا .و عت "ش ادة اﻻستﻼم ال ا ي"،
ً
ً
وحد ا دون غ ا ممثلة لقبول اﻷعمال طبقا ﳌتطلبات العقد ورضا صاحب العمل.
 :2/65مخاطر صاحب العمل:
أ .ا رب ،اﻷعمال العدائية )سواء أعلنت ا رب أم ﻻ( ،الغزو .... ،إ .
ب .الثورة ،التمرد ،القوة العسكرة أو اﳌغتصبة ،أو ا رب اﻷ لية ،داخل البلد.
نوو
ج .اﻹشعاعات اﳌؤ نة أو التلوث اﻹشعا الناجم عن أي وقود نووي أو عن أي نفايات ة ناتجة عن اح اق الوقود النووي أو اﳌتفجرات اﳌشعة السامة
أو غ ا من ا صائص ا طرة ﻷي تجميع نووي متفجرأو م ون نووي.
د .موجات الضغط الناتجة عن الطائرات أو غ ا.
ه .أعمال الشغب داخل البلد ما لم تضم أو بدأت من قبل موظفي اﳌقاول أو اﳌتعاقدين معه من الباطن.
و .أي عملية لقوى الطبيعة وال ﻻ يمكن الت بؤ ا وال لم يكن من اﳌتوقع أن يتخذ اﳌقاول ذي ا ة ف ا احتياطات فعالة.
66
ً
 :1/66ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ بال امل عن اﻷعمال والعناية ا وما شتمل عليه من مواد ومعدات ،وذلك من تارخ بدء اﻷعمال وح ال سليم اﻻبتدا ي للمشروع،
وتمتد ذه اﳌسؤولية إ نواقص اﻻستﻼم اﻻبتدا ي وكذلك اﻷعمال ال عزى شوء الضرر ف ا إ توارخ سابقة ﻻستﻼم ا من اﳌقاول ،فإذا ما حدث تلف أو فقد
ً
لﻸعمال ،أو ما شتمل عليه من مواد ومعدات فإن ع اﳌقاول إصﻼح ذلك طبقا لتعليمات اﳌ ندس.
 :2/66ع اﳌقاول أن يحول دون إ اق الضرر بصاحب العمل وأن عوضه عن أية دعاوى أو مطالبات أو إجراءات أو مصارف أو رسوم أو نفقات ت شأ عن
تصرفات اﳌقاول ال تتعارض مع اﻷنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ،أو التـي تحول دون الوصول إ استعمال الطرق العامة وا اصة واﳌمرات أو الدخول
وا روج من اﳌمتل ات سواء انت حيازة صاحب العمل أو أي ج ة أخرى.
 :3/66حال ت ليف اﳌقاول بأداء عض أعمال التصميم اﳌدرجة بالعقد ،فإنه يل م باستخدام اﳌ ارات والعناية اﳌعقولة عند أداء ال امات التصميم ،كما
يل م اﳌقاول بتعو ض صاحب العمل حسب أح ام البند رقم ).(67
67
ً
ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ عن افة ا سائر واﻷضرار ال ت ق باﻷ
ً
مسؤوﻻ عن افة الدعاوى واﳌطالبات ال تنجم عن ذلك.

اص واﳌمتل ات من جراء تنفيذ اﻷعمال أو صيان ا ،أو ﻷي س ب يتعلق ا .كما ي ون اﳌقاول
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68
ً
است ً
ناء من أح ام البندين ) (67 ،66من ذه البنود ﻻ ي ون اﳌقاول مسؤوﻻ عما ي :
أ .ا سائرواﻷضرارالتـي ت ق بحقوق اﻻرتفاق العائدة ل وارمما عتبـرن يجة حتمية ﻻ يمكن تجن ا لتنفيذ اﻷعمال ول س بمقدور اﳌقاول درؤ ا أوأخذ اﻻحتياطات
الﻼزمة ماي ا.
ب .ا سائرواﻷضرار ال ت ق باﻷ اص واﳌمتل ات س ب خطأ أو إ مال أو تقص صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكﻼئه أو مستخدميه.
ج .لفة إصﻼح اﻷعمال أو إزالة اﻷنقاض س ب القوة القا رة واﳌشارإل ا البند ) (69من ذه البنود.
د .مخاطر صاحب العمل ال تم ذكر ا بالفقرة رقم ).(2/65
69
ً
 :1/69ع أي حادث مفا يطرأ عد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه و تب عليه أن يصبح تنفيذ العقد أو جزء منه مستحيﻼ.
 :2/69ﻻ ت ون القوة القا رة موجودة إﻻ إذا توافرت ف ا الشروط التالية:
ً
أ .أن ي ون مرجع اﻻستحالة التنفيذ عائدا إ حادث مفا عد إبرام العقد وقبل أو أثناء تنفيذه وﻻ يد ﻷي من اﳌتعاقدين فيه.
ب .أﻻ ي ون بمقدور اﳌتعاقد توقعه قبل التعاقد.
ج .أﻻ ي ون بمقدور أي من اﳌتعاقدين أن يتجنبه أو يتﻼفاه بصورة معقولة ح ن حدوثه.
د .أﻻ ي ون أحد اﳌتعاقدين قد أس م بخطئه تحقيق اﻻستحالة التنفيذ.
70
ً
ً
 :1/70إذا أصبح تنفيذ العقد أو أي جزء منه ﻷي من اﳌتعاقدين مستحيﻼ ﻷي س ب من أسباب القوة القا رة ،فإنه يتع ن عليه أن يرسل إشعارا إ اﳌتعاقد اﻷخر
ً
ً
علمه بالواقعة واﻻل امات التـي أصبح أو سيصبح أداؤ ا مستحيﻼ ،وذلك خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ) (45يوما من تار خ وقوع ا ادث أو الدراية به ،و عد تأكد طر
ً
ً
العقد من استحالة التنفيذ يتم إ اء العقد عد ) (30يوما من تار خ اﻹشعار بذلك و سوى مستحقات اﳌتعاقد و عاد له ضمانه وفقا ﻷح ام البند ) (78من ذه
البنود .وإذا انت استحالة التنفيذ تقتصرع جزء من العقد فيعفى اﳌقاول من تنفيذ ذا ا زء ،ما لم يؤدي ذلك إ عدم اﻻستفادة من امل اﳌشروع و ذا
ا الة يتم إ اء العقد.
ً
 :2/70إذا أصبح استكمال تنفيذ اﻷعمال ممكنا عد زوال ا اطر فع اﳌقاول است ناف العمل عد إشعار اﳌ ندس بذلك ،وأن يقوم بإصﻼح ما قد ي ون ترتب
ً
ع تلك ا اطر من أضرار لﻸعمال أو اللوازم أو اﳌواد أو وثائق اﳌقاول ،وإذا تكبد تأخرا التنفيذ أو لفة )ما( س ب أعمال اﻹصﻼح فإنه يتم النظر عو ض
ً
اﳌقاول اﳌا أو الزم وفقا ﻷح ام الفصل ن )السادس عشر ،والسا ع عشر( من ذه البنود.

71
ً
ً
ً
 :1/71ع اﳌقاول عد انجاز اﻷعمال وإخﻼء اﳌوقع وفقا ﳌا نص عليه البند ) (72من ذه البنود أن يرسل اشعارا خطيا بذلك إ اﳌ ندس أو صاحب العمل
ً
لتحديد موعد للمعاينة تم يدا ﻹجراء ال سليم اﻻبتدا ي.
ً
ً
ً
ً
ً
 :2/71ع صاحب العمل أو من يمثله أن يحدد موعدا ﳌعاينة اﳌشروع واستﻼمه استﻼما ابتدائيا و شعر اﳌقاول بذلك خطيا أو الك ونيا خﻼل مدة ﻻ تز د عن
) 15يوم( من تارخ إشعار اﳌقاول بإنجاز اﻷعمال.
ً
 :3/71يقوم صاحب العمل أو ممثله باﻻنتقال إ موقع اﻷعمال ﳌعاين ا واستﻼم ا استﻼما ابتدائيا بحضور اﳌقاول أو ممثله واﳌ ندس و حرر محضر بأعمال
ال سليم اﻻبتدا ي و سلم للمقاول سـخة منه ،وإذا ان ال سلم قد تم بدون حضور اﳌقاول رغم إخطاره بموجب )خطاب مسـجل – برد إلك و ي  ......إ ( يتم
إثبات الغياب ا ضر ،وإذا تب ن من اﳌعاينة أن اﻷعمال قد تمت ع الوجه اﳌطلوب اعتبـرتار خ إشعار اﳌقاول لصاحب العمل و تارخ ال سليم اﻻبتدا ي و دء
سنة الضمان ،وإذا ظ رمن اﳌعاينة أن اﻷعمال لم تنفذ ع الوجه اﻷكمل ُتحدد نة اﻻستﻼم اﻻبتدا ي أسباب رفض اﻻستﻼم واﻷعمال التـي يتوجب ع اﳌقاول
)(30 of 36

استكمال ا و تع ن ع اﳌقاول أن ستكمل انجازتلك اﻷعمال قبل التقدم مرة ثانية بطلب استﻼم اﻷعمال و ث ت ذلك ا ضرو ؤجل ال سلم
اﳌطلوب تنفيذ ا أو إصﻼح ا.
ً
 :4/71إذا تب ن عند ال سلم اﻻبتدا ي أن ناك بنودا أو أجزاء من اﻷعمال لم يقم اﳌقاول ب نفيذ ا ورأى صاحب العمل أن اﻷعمال الناقصة ﻻ تمنع من اﻻنتفاع
ً
باﳌشروع واستخدامه للغرض الذي أ من أجله ،فلصاحب العمل ذه ا الة أن عت اﻷعمال مسلمة ابتدائيا و طلب من اﳌقاول إكمال اﻷعمال الناقصة
خﻼل مدة يحدد ا ﻹنجاز تلك اﻷعمال ،فإذا لم يقم اﳌقاول بإنجاز ا فلصاحب العمل ا ق بخصم قيمة ذه اﻷعمال من مستحقات اﳌقاول أو ت ليف غ ه
ب نفيذ ا ع حسابه والرجوع عليه بفروق اﻷسعار.
ً
 :5/71يجوز لصاحب العمل استﻼم أي جزء مكتمل من أجزاء اﳌشروع إذا ان اﳌشروع مجزءا أو ان لصاحب العمل رغبة اﻻستفادة من ا زء اﳌنفذ.
 :6/71ﻻ يجوز لصاحب العمل أن ستخدم أي جزء من اﻷعمال بخﻼف اﻻستعمال اﳌؤقت اﳌنصوص عليه العقد ،أو فيما يتم اﻻتفاق عليه ب ن اﳌتعاقدين
ً
ً
وذلك ما لم يتم استﻼم ذا ا زء استﻼما ابتدائيا.
ً
ٌ
 :7/71إذا تم استخدام اﳌشروع أو جزء منه قبل استﻼمه خﻼفا ﳌا نصت عليه الفقرة ) (6من ذا البند فإن اﳌشروع أو ا زء اﳌستخدم عد وكأنه قد تم سلمه
من تار خ بدأ استعماله كما ت تقل مسؤولية العناية با زء اﳌستخدم إ صاحب العمل.
ن إتمام اﻷعمال

72
 :1/72ع اﳌقاول و عد ا صول ع موافقة كتابية من صاحب العمل بإنجاز اﻷعمال ،أن يخ اﳌوقع و نقل منه جميع معدات اﻹ شاء واﳌواد غيـراﳌستعملة
ً
ً
والنفايات واﻷعمال اﳌؤقتة اﳌتبقية أيا ان نوع ا وعليه أن يتـرك امل اﳌوقع وجميع اﻷعمال نظيفة و حالة جا زة لﻼستعمال وال شغيل شامﻼ افة اﳌرافق ،أو
ش ل يوافق عليه صاحب العمل.
 :2/72إذا لم يقم اﳌقاول بإزالة جميع اﳌعدات واﳌواد واللوازم اﳌشارإل ا الفقرة ) (1من ذا البند فإنه يحق لصاحب العمل أن ي يع أو يتخلص من تلك اﻷشياء
ال لم يقم اﳌقاول بإزال ا مع تحمل اﳌقاول للت اليف ال تكبد ا صاحب العمل ﻹتمام عملية البيع أو التخلص من تلك اﳌواد وتنظيف اﳌوقع .و رد للمقاول ما
قد ي ون بقي من مبالغ من حصيلة البيع.
73
ً
موعد للمعاينة تم يدا لل سليم ال ا ي وم أسفرت
 :1/73يقوم اﳌقاول قبل ان اء سنة الضمان بوقت مناسب بإرسال إشعار خطي إ صاحب العمل لتحديد
ٍ
ً
ذه اﳌعاينة عن مطابقة اﻷعمال للشروط واﳌواصفات وأن اﳌقاول قد قام ب نفیذ جمیع إل اماته يتم سلم ا ائيا بموجب محضر يحرره صاحب العمل و عطي
للمقاول
ة منه.
ً
 :2/73إذا ظ ر من اﳌعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل عض اﻷعمال مما و من مسـ ـ ــؤولية اﳌقاول وفقا لبنود ذا العقد يؤجل ال سـ ـ ــليم ال ا ي وتمتد سـ ـ ــنة
الضـ ـ ـ ــمان ن اسـ ـ ـ ــتكمال النقص أو إصـ ـ ـ ــﻼح العيب أو ا لل من قبل اﳌقاول خﻼل مدة معقولة يحدد ا صـ ـ ـ ــاحب العمل ،فإذا ان ت اﳌدة دون أن يقوم اﳌقاول ـ
بإصﻼح العيوب جاز لصاحب العمل إجراء اﻹصﻼحات الﻼزمة ع نفقة اﳌقاول وتحت مسؤوليته أو خصم قيم ا من قيمة محتجز الصيانة.
 :3/73ﻻ عت اﳌقاول قد أتم أداء ال اماته اﳌنصوص عل ا بالعقد اﻻ عد أن يتم إصدار"محضر اﻻستﻼم ال ا ي" للمقاول دون مﻼحظات ،مب نا ف ا التارخ الذي
عت فيه اﳌقاول أنه قد أكمل اﻻل امات اﳌطلو ة منه بموجب العقد.

74
ً
 :1/74يحق لصاحب العمل ف العقد وأ اء اﳌقاولة أو إيقاف العمل أية مرحلة من مراحل التنفيذ بناء ع مقتضيات اﳌص ة العامة ،و ذه ا الة يتم
اح ساب ما تم تنفيذه من قبل اﳌقاول ح تار خ ف العقد أو إيقاف العمل دون اع اض من اﳌقاول أو مطالبة بالتعو ض.
 :2/74يجوز لصاحب العمل سـحب العمل من اﳌقاول ووضع اليد ع اﳌوقع ،ومن ثم ف العقد أو استكمال تنفيذ اﻷعمال مع تحمل اﳌقاول فرق الت لفة )ان
وجد( مع بقاء حق صاحب العمل اﳌطالبة بالتعو ض اﳌستحق عما قه من ضرر س ب ذلك أي من ا اﻻت التا ذكر ا ع س یل اﳌثال ﻻ ا صر ،وذلك
ً
عقب انذار اﳌقاول كتابيا مرت ن ومرور  15يوما ع تار خ اﻹنذاراﻷخ ]إست ناء الفقرت ن )أ() ،ب( [:
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أ.

ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.

إذا ث ت أن اﳌقاول قد شرع بنفسه أو بوساطة غيـره بطرق مباشر أو غيـرمباشر رشوة أحد موظفي صاحب العمل أو غ ه من ا ات ،أو حصل ع
ً
العقد عن طرق الرشوة أو وافق ع إعطا م أیة بات أو م افآت أو دایا بقصد إغرا م ع القیام عمل أو باﻹمتناع عن عمل إضرارا بصاحب العمل.
)ﻻ تحتاج إ انذار(.
إذا استعمل الغش أو التﻼعب عامله مع صاحب العمل) .ﻻ تحتاج إ انذار(
إذا تراءى لصاحب العمل بأن اﻻعمال اﳌتبقية ﻻ يمكن للمقاول إنجاز ا الف ة اﳌتبقية من اﳌشروع.
إذا تأخر اﳌقاول عن البدء العمل أو تباطأ تنفيذه أو أخل بأي بند من بنود العقد ولم يص أوضاعه خﻼل ) 15يوم( من تارخ إبﻼغه كتابة بت يح
الوضع.
إذا رفض أو تجا ل تنفیذ التعليمات الصادرة له من اﳌ ندس بدون م ر معقول یقدمه كتابة لصاحب العمل حینه.
إذا أوقف اﳌقاول العمل لیة مدة تز د ع ) 15يوم( متصلة بدون س ب معقول يقبله صاحب العمل.
إذا أخل بأي شرط من بنود العقد أو أ مل أو أغفل القیام بأي من إل اماته اﳌقررة بالعقد.
إذا تجاوزت غرامات التأخ ا د اﻷق ) %10من قيمة العقد( اﳌقرر ل ا.
إذا ا ب من العمل أو تركه.
إذا تنازل اﳌقاول عن العقد أو عاقد لتنفيذه من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل.
إذا أفلس اﳌقاول ،أو طلب إش ارإفﻼسه ،أو ث ت إعساره ،أو صدر أمر بوضعه تحت ا راسة أو ان شركة وجرى حل ا أو تصفي ا.
إذا تو اﳌقاول و انت مؤ ﻼته ال صية محل اعتبار التعاقد ،ولصاحب العمل اﻻستمرار التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية واﳌالية
ال افية لدى الورثة.
75

 :1/75يتم ب العمل من اﳌقاول بموجب إخطار كتا ي سلم له باليد أو يرسل له بال ي ــد ع العنوان اﳌذ ور بالعقد دون ا اجة إ اﻻلتجاء ﻷية إجراءات
قانونية أو قضائية.
ً
ً
 :2/75حالة سـحب العمل من اﳌقاول يقوم صاحب العمل با زع مستحقات اﳌقاول حتـى يتخذ قرارا ائيا بمصادرة ذه اﳌستحقات أو عض م ا ،وذلك
لتغطية مطالبات صاحب العمل تجاه اﳌقاول ن إجراء ا اسبة ال ائية ع أعمال اﳌشروع.
76
ب العمل ما ي :
 :1/76ی تب ع
 يقوم صاحب العمل عمل جرد وحصر لﻸعمال ال تمت ولﻶﻻت واﻷدوات واﳌ مات واﳌواد وال شو نات ال استحضر ا اﳌقاول باﳌوقع ،و تم ذا ا رد خﻼل 14ً
یوما من تار خ إخطاره بال ب و میعاد ا رد بكتاب م ل علم الوصول ،و حرر محضر ا رد بحضور ل من الطرف ن أو من یمثل ما ،و وقع ذا ا ضر ممثلو
ُ
الطرف ن فإذا لم یحضر اﳌقاول أو ممثله أو رفض التوقیع ع محضر ا رد أث ت ذلك با ضر ،و خطر به اﳌقاول ع عنوأنه اﳌب ن العقد فإذ لم یبدي اﳌقاول
ً
ة ا رد ،و ون قرار صاحب العمل ائيا
مﻼحظاته كتابة لصاحب العمل خﻼل ) 7أيام( من تار خ وصول ذا اﻹخطار ،ان ذلك بمثابة موافقة من اﳌقاول ع
شأن أیة إع اضات أو مﻼحظات یبد ا اﳌقاول.
 حساب التعو ضات اﳌ تبة ع التأخ واﳌتمثلة اﻵ ي ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر )فرق السعر  /إن وجد – أ عاب اﻹشراف اﳌ تبة ع إستكمال اﻷعمال –إصﻼح ومعا ة عيوب اﳌصنعية  ....ا (  ،وذلك طبقا للعقد وح تار خ إبﻼغ اﳌقاول بقرار ال ب.
 يقوم صاحب العمل ب نفیذ اﻷعمال ال لم تتم ل ا أو عض ا مع تحمیل اﳌقاول فرق السعر ان وجد ،وذلك عد طرح اﻷعمال اﳌتبقیة مناقصة جدیدة ،كما ﻻیحق للمقاول اﻹستفادة من أي وفر ي تج عن ذه اﳌناقصة.
 :2/76خروج اﳌقاول من اﳌوقع مع قيامه ب سليم جميع مس ندات اﳌشروع وا ططات التصميمية ال تم اعداد ا من قبله أو من غ ه للم ندس مع اتخاذ
افة تداب السﻼمة وا ماية لﻸعمال غ اﳌكتملة ،و ون لصاحب العمل ا ق احتجاز ل ما یوجد بموقع العمل من م شآت مؤقتة و مبا ي وآﻻت و أدوات و
ً
مواد وخﻼفه ،أن ستعمل ا إتمام العمل دون أن ي ون صاحب العمل مسئوﻻ أمام اﳌقاول أو غ ه ع ا ﳌا قد یصی ا من تلف أو نقص ﻷي س ب ان ،أو دفع أجر
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ً
ع ا ،و له أن يحتفظ ذه اﳌ شآت و اﳌبا ي واﻵﻻت واﻷدوات و ﳌواد ح عد إن اء العمل ضمانا قه ،و عد ان اء اﻷعمال يقوم صاحب العمل بإخطاراﳌقاول باستﻼم
اﳌتبقي من ما تم احتجازه  ،و تحمل اﳌقاول مسئولية وت لفة نقل ا وازال ا من اﳌوقع .
 :3/76يحق لصاحب العمل اس داد افة ما تكبده من مصروفات و نفقات ز ادة ع قیمة العقد من أیة مستحقات للمقاول لديه أو لدى أیة ج ة ح ومیة أخرى،
باﻹضافة إ حقه اﳌطالبة بالتعو ض عن الضرر الذي ی ون قد ق به ،و حال عدم كفاية ذه اﳌستحقات لتغطية اﳌبالغ اﳌ تبة ع اﳌقاول عد التصفية
ال ائية  ،يحق لصاحب العمل أن يقوم ب يع اﳌ شآت و اﳌبا ي اﳌؤقتة واﻵﻻت و اﻷدوات و اﳌواد وخﻼفه دون أن ُ سأل عن أیة خسارة قد ت ق باﳌقاول من جراء ذلك،
و قوم صاحب العمل بإرجاع أي مبالغ تزد عن التصفية ال ائية للمقاول .
 :4/76یجوز أن يحل صاحب العمل محل اﳌقاول أیة إتفاقیة ی ون قد قام ا اﳌقاول وتتعلق بتور د مواد أو تنفیذ أعمال داخلة نطاق ذا العقد مع قيام اﳌقاول
ب سليم افة اﳌس ندات اﳌتعلقة ذه اﻻتفاقية للم ندس.
 :5/76ﻻ تخل اﻷح ام السابقة بحق صاحب العمل شطب اسم اﳌقاول الذي ب منه العمل من ل اﳌقاول ن لدیه أو وقف التعامل معه ﳌدة محددة يقدر ا
صاحب العمل.

77
يجوز إ اء العقد باتفاق اﳌتعاقدين ا اﻻت اﻵتية:
ً
أ .إذا استمرصاحب العمل إيقاف امل اﻷعمال بموجب البند ) (64من ذه البنود ﳌدة تتجاوز ) (180يوما من تارخ خطاب اﻷمربإيقاف اﻷعمال وقام اﳌقاول
ً
بإشعار صاحب العمل عد ان اء ذه اﳌدة لتمكينه من است ناف اﻷعمال ،وم مدة ) 25يوما( من تار خ إبﻼغه اﻹشعاردون قيامه بتمك ن اﳌقاول من است ناف
اﻷعمال أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.
ً
ب .حالة القوة القا رة وفقا لﻸح ام اﳌنصوص عل ا الفصل )العشرون( من ذه البنود.
78
حالة إ اء العقد من قبل صاحب العمل أو باتفاق اﳌتعاقدين بموجب أح ام اﳌواد ) (68 ،69،70 ،77من ذه البنود ،فإنه يتع ن ع اﳌقاول القيام بما ي :
أ .التوقف عن تنفيذ أي عمل إﻻ إذا ان ذلك العمل قد صدرت عليمات شأنه من قبل اﳌ ندس ،لغرض حماية اﻷ اص أو اﳌمتل ات أو لسﻼمة اﻷعمال.
ب .أن سلم اﳌقاول لصاحب العمل مس ندات اﳌشروع والتج يـزات اﻵلية واﳌواد واﻷعمال اﻷخرى التـي تم الدفع له مقابل ا.
ج .أن يزل ل اللوازم اﻷخرى من اﳌوقع باست ناء ما يلزم م ا ﻷمور السﻼمة وأن غادراﳌوقع.
ً
د .يتع ن ع صاحب العمل عد أن ي ون اﻹشعاربإ اء العمل قد أصبح نافذا ما ي :
 أن يقوم ب سو ة مستحقات اﳌقاول عن افة اﻷعمال ال تم تنفيذ ا اﳌوقع وأن س د منه امل قيمة الدفعة اﳌقدمة إن وجدت. أن سدد للمقاول قيمة اللوازم واﳌواد اﳌشونة اﳌوقع ال سبق اعتماد ا قبل تارخ اﻹشعاربإ اء اﻷعمال. -أن يفرج عن ضمان الدفعة اﳌقدمة والضمان ال ا ي اﳌقدم من اﳌقاول.

79
 :1/79یضمن اﳌقاول اﻷعمال موضوع ذا العقد وحسن تنفیذ ا ع الوجه اﻷكمل ،وصیان ا ﳌدة سنة واحدة تبدأ من تار خ ال سلم اﻻبتدا ي ح تار خ ال سلم
ً
ال ا ي ،وال يل م اﳌقاول خﻼل ا بصيانة وإصﻼح ما يظ ر من عيوب أو نواقص اﻷعمال اﳌنفذة وفقا لبنود العقد ،و حالة تجزئة ال سلم اﻻبتدا ي فتحسب
ً
ً
ف ة الضمان السنوي ل ل جزء اعتبارا من تارخ استﻼمه ابتدائيا.
ً
 :2/79ع اﳌقاول أن يقوم ب نفيذ أية أعمال تصليح أو عديل أو إعادة إ شاء أو تقو م ما يظ ر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو اﳌ ندس خطيا
أثناء ف ة الضمان أو عند ال سلم ال ا ي.
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ا اﳌ ندس وﻻ تقل عن ا الة التـي انت عل ا
 :3/79سلم اﻷعمال لصاحب العمل عند ان اء ف ة اﳌسئولية عن العيوب و بحالة من ا ودة واﻹتقان ير
عند بدء فتـرة الضمان باست ناء ما قد ينجم عن اﻻستعمال واﻻس ﻼك العادي ن ،وﻻ يحول استﻼم صاحب العمل لﻸعمال مع عدم إبداء مﻼحظات عل ا أو ما يظ ر
ً
من نواقص أو مواد مخالفة للمواصفات مما لم يتم تداركه أثناء اﻻستﻼم اﻻبتدا ي دون التـزام اﳌقاول بضما ا وصيان ا وفقا لبنود العقد.
 :4/79ع اﳌقاول أن يقوم بجميع أعمال اﻹصﻼح الناتج عن عيوب التنفيذ خﻼل سنة الضمان ع نفقته ا اصة.
 :5/79إذا امتنع اﳌقاول عن القيام بأي من أعمال الصيانة واﻹصﻼح اﳌطلو ة منه بموجب ذا البند فلصاحب العمل ا ق تنفيذ ذه اﻷعمال ع حساب
ومسؤولية اﳌقاول ،وتخصم ت الیف ذه اﻹصﻼحات مما ز من مستحقات اﳌقاول ضمانا للصیانة ،ومن با مستحقاته اﻷخرى لدى صاحب العمل أو أیة ج ة
ح ومیة أخرى دون أن ی ون له ا ق اﻹع اض ع طر قة التنفیذ أو قیمة ت الیف اﻹصﻼحات.
م ا ،فإن لصاحب العمل
 :6/79إذا ان العيب أو الضرر يؤدي إ حرمان صاحب العمل بصورة جو رة من اﻻستفادة ال املة من اﻷعمال أو أي جزء رئ
ً
ومع احتفاظه بأية حقوق أخرى ت تب له بموجب العقد ا ق اس داد جميع اﳌبالغ ال تم صرف ا ع اﻷعمال أو ع جزء م ا )حسب واقع ا ال( ،مضافا
إل ا أي نفقات أخرى تتعلق ذه اﻷعمال وتم صرف ا من قبل صاحب العمل.
 :7/79إذا ان العيب أو الضرر ﻻ يمكن إصﻼحه اﳌوقع بصورة عاجلة فإنه يجوز للمقاول عد ا صول ع موافقة صاحب العمل أن ينقل من اﳌوقع لغرض
إصﻼح أية أجزاء من التج ات اﻵلية ت ون معيبة أو تالفة ،و جوز لصاحب العمل حسب تقديره ت ليف اﳌقاول أن يزد قيمة ضمان اﻷداء بما عادل امل قيمة
ً
ً
اﻻس بدال لتلك التج ات اﻵلية اﳌنقولة أو أن يقدم ضمانا أخر مناسبا شأ ا.
80
ع الرغم من صدور ش ادة اﻻستﻼم ال ا ي عد ان اء ف ة الصیانة و إعادة ما ز ضمانا للصیانة و سو ة افة ا سابات عن ذا العقد  ،یبقى اﳌقاول مسئوﻻ
ﳌدة عشر سنوات من تار خ اﻻستﻼم اﻻبتدا ي عن أي عیب أو خلل قد یظ ر ع اﻷجزاء اﻷساسیة من اﳌب سواء اﻷساسات أو ا دران ا املة أو ال ی ل ا رسا ي
وخﻼفه من جراء أي غش أو إ مال من قبل اﳌقاول وعن أي ضرر قد ینجم عن ذا العیب أو ذا ا لل  ،و ون اﳌقاول مسئوﻻ عن عو ض الضرر النا عن ذلك أیا
ان نوعه و مداه و ذلك دون إخﻼل باﳌسئولیة ا زائية.

81
 :1/81اللغة العر ية اللغة اﳌعتمدة تفس العقد وتنفيذه ،ومع ذلك يجوز للمتعاقدين استعمال اللغة اﻹنجل ية كتابة العقد أو جزء منه إ جانب اللغة
العرية ،وإذا وجد عارض ب ن النص ن العري واﻹنجل ي عمل بالنص العر ي.
 :2/81ت ون اﳌراسﻼت اﳌتعلقة بالعقد باللغة العرية ،ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال اللغة اﻹنجل ية مع ترجم ا ع نفقته إ اللغة العر ية ،و ون النص
العري و اﳌعمول به عند اﻻختﻼف.
82
ع اﳌقاول التقيد بالقوان ن واﻷنظمة واللوائح والتعليمات ا اصة بالشرطة و العمل و العمال و اﳌیاه و الك راء و البلدیة و الطرق و غ ا مما یصدر من ا ات
اﳌعنيه واﳌتعلقة باﻷعمال الدائمة أو اﳌؤقتة ،و یتحمل وحده ما یتطلبه ذلك من نفقات أو مخالفات لتلك القوأن ن واﻷنظمة واللوائح والتعليمات ،و یجب علیه عند
حدوث أیة إصابة بمرض معد موقع العمل أن یخطر بذلك ع الفور ا ة ال یة ا تصة باسم و عنوان العامل اﳌر ض  ،و اﻹخطار أیضا عند غیاب العامل
اﳌر ض أو ترحیله س ب اﳌرض اﳌعدي  ،كما یجب علیه أن یزود موقع العمل بم ان مناسب لﻺسعافات اﻷولیة تتوفر فیه افة الظروف ال یة اﳌقررة و اﻷدو ة و
اﳌ مات الطبیة الضرور ة ﳌواج ة الظروف الطارئة مثل معا ة آثار ضرات الشمس و ا روق و ا روح  .…......إ .
83
يلتـزم اﳌقاول وع حسابه ا اص سداد جميع الرسوم والغرامات اﳌطلو ة
لﻸنظمة الصادرة ذا ا صوص.

آجال ا ا ددة ومقادير ا اﳌستحقة إ ا
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ً
ة صاحبة اﻻختصاص ،وذلك وفقا

84
ُ
ُ
إذا أصبح بموجب العقد ناك أي مبلغ ما قابل لﻼس داد من اﳌقاول أو مستحق الدفع من قبل اﳌقاول ،يجوز اقتطاع ذا اﳌبلغ من أي مبلغ أو مبالغ مستحقة
ذلك الوقت للمقاول أو قد تصبح ُمستحقة له عد ذلك من جانب صاحب العمل.
85
يقر اﳌقاول بأن أنظمة وأح ام اﻻست اد وا مارك دولة اﻹما رات العر ية اﳌتحدة
بما ذلك اﻷح ام اﳌتعلقة بحظر اﻻست اد.

التـي يجري تطبيق ا ع تور د وشـحن أية منتجات أو أجزاء م ا إ اﻹمارة

86
 :1/86یجب ع اﳌقاول أن یتخذ له عنوانا وا ا و ثابتا بدولة اﻹمارات العر یة اﳌتحدة توجه إلیه اﳌراسﻼت واﻹشعارات ،و علیه إبﻼغ صاحب العمل وم ندسيه
یحا.
كتابة ذا العنوان و بأي غی يطرأ عليه  ،و ل إشعار یرسل إ ذا العنوان عت
 :2/86يتم اﻻتصال وتبادل اﻹشعارات واﻹخطارات اﳌتعلقة ذا العقد إما ب سليم ا باليد مقابل إيصال ،أو بال يد الرس أو اﳌ ل ،و عتبـر منتجة ﻷثار ا إذا
ً
بلغت بالطرق اﳌذ ورة إ أي من العناو ن اﳌدرجة ذا العقد ،و جوز غييـر العنوان بإشعاراﳌتعاقد اﻷخر قبل ثﻼث ن يوما من غي ه.
ً
ً
 :3/86يمكن تبليغ اﻹشعارات إلك ونيا بالوسائل التـي يتفق عل ا طرفا العقد و عتبـر ذه ا الة منتجة ﻵثار ا ،كما لو تم التبليغ وفقا ﳌا ورد الفقرة )(2
من ذا البند.
:
87
ٌ
ل
ل
يجب أن تظل جميع اﳌعلومات ال حصل عل ا اﳌقاو سياق العقد أو س ه سرة ولن يتم الكشف ع ا من قبل اﳌقاو إ أي طرف ثالث إﻻ بالقدر الﻼزم
لتنفيذ العقد ذا ع أساس أن يل م متلقي ذه اﳌعلومات بال امات السرة اﳌماثلة لتلك ال ع د ا اﳌقاول شر طة أن يخطراﳌقاول صاحب العمل بتفاصيل
ً
ذه اﳌعلومات و حصل ع موافقته خطيا ع ذا الكشف ،باﻹضافة إ عدم التقاط أي صور فوتوغرافية للموقع أو اﻷعمال أو أي جزء م ا أو أي ء دون
إذن من اﳌ ندس وﻻ يجوز شر ذه الصور أو توز ع ا دون إذن من اﳌ ندس ،و جب ع اﳌقاول التأكد من دمج أح ام ذا البند أي عقود من الباطن أو أوامر
التور د وأن يمتثل اﳌوظفون أو الوكﻼء أو ممث جميع اﳌقاول ن أو اﳌوردين من الباطن لنفسه ،وع اﳌقاول تحمل افة التبعات القانونية اﳌ تبة ع عدم ال امه
بما ذكر أعﻼه.
:
88
ً
ً
عت جمیع الوثائق اﳌتعلقة ذا العقد مل ا خالصا لصاحب العمل و حق له استعمال ا أي أعمال أخرى خارج نطاق ذا العقد ،وﻻ یحق للمقاول استعمال أي من
تلك الوثائق خارج نطاق ذا العقد.
:
89
یجوز للمقاول إدخال شر اء أخر ن له شرط موافقة صاحب العمل الكتابیة اﳌسبقة عل م ،و
اﻹل امات اﳌ تبة علیه بناء ع ذا العقد.

ذه ا الة ی ون ؤﻻء الشر اء متضامن ن مع اﳌقاول تنفیذ افة

:
90
إذا تو اﳌقاول جاز لصاحب العمل إ اء العقد مع رد التأم ن ال ا ي للورثة إذا لم یكن علیه إل امات لصاحب العمل ،و یجوز لصاحب العمل السماح للورثة باﻹستمرار
تنفیذ العقد ع أن عینوا وكیﻼ ع م يوافق علیه صاحب العمل واذا ان التعاقد مع أك من مقاول و تو أحد م  ،جاز لصاحب العمل إ اء العقد ورد التأم ن
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ال ا ي عد إس یفاء افة مستحقاته أو مطالبة با اﳌقاول ن باﻻستمرار تنفیذ العقد ،و ی ون إ اء العقد ا الت ن بموجب كتاب م
إ إتخاذ أیة إجراءات أخرى أو اﻹلتجاء إ القضاء.

ل علم الوصول دون حاجة

91
سري فیما لم یرد شأن نص خاص ذا العقد القواعد العامة للمعامﻼت اﳌدنیة واﻹدار ة والتجار ة واﻷح ام العامة للتعاقد والقوان ن اﳌعمول ا دولة اﻹمارات
العرية اﳌتحدة ،وما قد یصدر من قوان ن ولوائح وقرارات من ا ات اﳌعنية ،وﻻ تخل بأح ام ذا العقد.

92
 :1/92يقر اﳌتعاقدين ب نفيذ بنود العقد بحسن نية والس ل يلولة دون حدوث أي خﻼفات من شأ ا التأث ع تنفيذ اﻷعمال وأن يقوما ب سو ة أي خﻼف
ً
ً
يحدث بي ما بالتفا م الودي لما ان ذلك ممكنا وأﻻ يحول حدوث أي خﻼف دون استمراراﳌقاول ب نفيذ ال اماته وفقا لبنود العقد.
ً
ً
 :2/92و حال فشل اﳌسا الودية ل النـزاعُ ،يحال للفصل فيه تحكيما ،عن طرق محكم واحد أو ثﻼثة محكم ن ،وفقا لقواعد مركز الشارقة للتحكيم
ّ
ً
وفقا ﳌا ُت ّ
قرره أو تراه ال نة التنفيذية ﳌركز الشارقة للتحكيم التجاري الدو  ،ي ون التحكيم باللغة العرية ،وتنعقد افة
التجاري الدو  .ي ون عدد ا كم ن
جلساته إمارة الشارقة.
 :3/92يخضع أي نزاع بخصوص بنود ذا العقد أو تفس ه لل شر عات السارة دولة اﻻمارات العر ية اﳌتحدة وكذلك ال شر عات واﻷنظمة والقرارات اﳌعمول
ا إمارة الشارقة.
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