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  املرجع:

) يوم العقد ذا بِرم
ُ
مأ / / املوافق من:) ل ن   ب

  

1:

ا مثل   العامةاألشغالدائرة/و

(                 الشارقة ه:وأنوعن   06-5646227براق:06-5165555اتف:               )351ص.ب:

عد وفيما نا س العمل(و   )صاحب

  

2
السيد/ ا مثل   ----------------------------و

 براق:                    اتف:              ص.ب:                               ه:وأنوعن

        

) عد وفيما نا س   ) املقاول  و

ي:املتعاقدانأقر اآل ع واتفقا والتصرف للتعاقد ما لي بأ

1
نة1/1 املب ي املعا اآلتية والعبارات لمات بال يقصد النصإ: صراحة من يتضـح لم ما ا م ل ذلك.أو جانب غ الكالم سياق   يقت

الدائرة  . دعتأو عنـي التـي ة اإلدار ة لتنفيذإا العطاءات تنفيأو األعمالتقديم عة متا مسؤولية ا يناط ة ج  .األعمالذأي

الطبيعـي  . الشـخص مسؤوليةأو و به يط و العمل صاحب عينه الذي لألعمالاإلشرافاملعنوي النوعية ودة ا لتأكيد
ً
يا ومكت

ً
ميدانيا الفنـي

ً
وميةلبنودطبقا ح ندسية إدارة من ندس امل ون ي وقد ومواصفاته، ومخططاته .أو العقد

ً
خاصا

ً
ندسيا

ً
مكتبا

مقيم  . ندس م أي عةأعمالمراقبأو عنـي متا عن ندساإلشرافأعمالمسؤول امل عينه والذي املوقع ي امليدا موافقةالفنـي عد

العمل للمقاول.صاحب
ً
خطيا ندس امل ا يبلغ التـي ندس امل ملمثل ددة ا الصالحيات حدود امه م زاول و ،

ال  . الطبيعـيو ترسيةأو شـخص تمت الذي وخلفهاألعمالاملعنوي ممثله ذلك شمل و يعليه، العمل.القانو صاحب بموافقة محله يحل ومن

الذيبهديقص  . ص املقاول عينهال
ً
مفوضا

ً
ماوكيال مسئولي ون كة،وت املتنفيذمش العقدأح  .ذا

ص  . أي فرمعنوي أو طبيعـ كمقاول العقد الباطن)مورد/س فرأو (من كمقاول نه عي يتم ص أي

جزء منأو لتنفيذ القانونيون األعمالأجزاء خلفاؤه ذلك شمل ؤالءو من ألي م ل ول .ا

والرسوم  . واملالحق ندات واملس الوثائق جميع به ومواصفاتيقصد الكمياتاألعمالات تنفيذوجداول ا بموج يتم ال امات واالل والشروط

 .األعمال

العمل.   .ح صاحب من
ً
موقعا للعطاء الرس القبول  ع

ي  .ط طال من ا توقيع تم و ا، م يتألف التـي ندات واملس وناته وم العقد ان أر ا التعاقد.حدد  ر

بموجب  . ددة ا الزمنية لتنفيذبنودالفتـرة باألياماألعمالجازوأنالعقد ا ع عبـر سواء ا سليم ورأو باألسابيعأو و بالسنوات،أو بالش

ا عتمد تمديدات من ا إل يضاف العملوما الرسمصاحب والعطل اإلجازات أيام عتبـر و لصالحياته،
ً
عوفقا ينص (مالم العقد مدة من

ً
جزءا ية

ذلك).  خالف

العقدع  .ك املادية االقيمة قبول تم مقابلأمر (كما العرض قبول خطاب ليف) و وأناألعمالتنفيذالت ا اإجاز ف عيوب أية ،صالح

ا عل عديالت أي شمل تتمأو (باإلضافةو صم) امأل وفقابا  العقد.ذاح
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و  .ل فالغرامات ولتحصیل ،األكمل الوجه ع العقد لتنفیذ ما ضمان : واملصار زاءات ضات وا  ال املبالغ من ذلك غو  والتعو

العمل املقاول  ع ستحق حتفظ ،لصاحب العمل و و عنه فائدة إستحقاق دون  الضمان ذا صاحب  موضوع األعمالتنفیذ یتم أن إ ذلك للمقاول،

قة العقد  .مرضیة بطر

ا  . يقصد ططات: ا واملشار للمشروع املعتمدة والتصامیم ا ا عدیالت وأیة واملواصفات الوثائق إل املتعاقدين عل قبل من معتمدة
ً
خطيا

أل  وقت التنفيخر من  ذ.خالل

املقاول  . يقدمه ما  عنـي
ً
ندسرسميا املثاللم يل س صرع ا ال )(ل التنفيذية.......ا ططات ا املواد، تنفيذالعينات، كيفية شأن

منهأو املشروع ا.جزء واعتماد ا عل املوافقة
ً
طالبا

للمقاول  .
ً
خطيا ندس امل عتمده صالحياتهما تفصيليةحدود معلومات املشروعأو من لتنفيذ عملية احات منهأو اق طلبحسجزء ب

سابقة. ة شفو موافقات ألي الالحقة طية ا التأكيدات ذلك بما املقاول،

ل  . دائمةاألعمالع
ً
أعماال انت سواء العقد بموجب ا تنفيذ يجب مؤقتة.أو ال

ا  . إزالاألعماليقصد يمكن والتـي ا نوع ان ما م الدوام صفة ا ل ست ل اأو االتـي بدال أثناءأو اس ا تنفيذأو إلغاؤ .األعمالعد

لتنفيذ  .ص استعماله يلزم ما ل و واألدوات اآلليات ا وال األعمالأو الدائمةاألعماليقصد الخر األ األشياءأو املوادتتضمناملؤقتة،  ى

ون  ا یراد أو ت ون  أن ل   ت
ً
  العقد. ذا موضوعالدائمة األعمال من جزءا

به  .ق شأتاألرايقصد تنفيذ من ذلك وغوامل يجري التـي ااألعمالاألماكن اأو عل اأو ف ا،أو تح أماكنع أية اأخر وكذلك يحدد ى

املوقع. من كجزء   العقد

(  .ر مبلغ أي تحديدهإع يتم وجد) الكمياتن مناألسعار و جداول ما جزء تنفيذ لغرض العقد الصفة دأو األعمالذه و ل

يأو مواد آليةـتج خدماتأو زات ا دقیقة مواصفات وضع عذر واللتقديم   العقد. تج عند ل

غي   .ش أي التعليماتإيتماألعمالع بموجبو لهصدار كتغي عليه اماملوافقة ي"الفصلأح   عشر".الثا

ات  .ت بالصعو تنفيذأو الطبيعيةالعوائقيقصد عند املوقع املقاول ا يواج قد التـي السطحيةاألعمالالصناعية تحت األوضاع ذلك بما ،

يدرول املناخية.وال األوضاع شمل وال   وجية

املدلول1/2 ذات ع املفرد بصيغة الواردة لمات ال ذلك.تدل النص تطلب إذا أيضا
ً
صـحيحا العكس ون و مع ا   بصيغة

یل العقد ذا نةاملب نالعناو 3/1:  س ام إ الرجوع ل ا تأث وال العقد أح . العقد ذا مواد تفس ع ل

2
ي ما العقد   :شمل

ا:2/1 عل التعاقد تم التـي األعمال افة والرسوماتتنفيذ للمخططات
ً
طبقا ا وضما ا وانجاز الكميات وجداول واملواصفات العقد شروط

ً
تفصيال ا واملشارإل

األعمال. ذه ل   املعدة

شاء2/2 اإل ومعدات البناء ومواد العمالة توف النقل: وجاألعمالوتنفيذووسائل لتنفيذاملؤقتة يلزم ما   العقد.أعمالميع

التـز 2/3 أي صراحةأعمالأو أخر ام: ا عل نص سواء ا تنفيذ العقدأو يلزم
ً
تلكأو ضمنا تنفيذ طبيعة تتطلبه الصنعةاألعمالما   .وأصول

أي2/4 يةأعمال: العمل.أو غي صاحب قبل من
ً
خطيا ا اعتماد يتم   إضافية
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3

3/1::  

به، يطة ا واألماكن املوقع بمعاينة يقوم أن لعطائه تقديمه قبل املقاول تنفيذوأنع ع املؤثرة والظروف وطبيعته املوقع ل ش من بنفسه واألعماليتأكد ،

خ العمل بإشعارصاحب املقاول قيام عدم بأيحال
ً
عتبـرأمر طيا بذلك، لفةيتعلق ذااألعمالت بأسعار مشمولة وجدت إن رة ظا عوائق أية أثار لتغطية الالزمة

  العطاء.

3/2:  

مراجعة لعطائه تقديمه قبل املقاول ع نداتيجب والالعطاءمســ ندســية ال معوالتصــميمات ا توافق من للتأكد ا تفاصــيل امل ب افنية ـعضــ املوقع طبيعة ومع

ا شف يك مالحظات أو أخطاء أية عن
ً
رسميا العمل صاحب إبالغ   .التصميماتتلكوعليه

3/3:   

ورد بما اإلخالل عدم ون )3/2(بالفقرةمع  ي
ً
مسؤوال العطاءمراجعةعناملقاول ندات ندسيةوالتصميماتمس منال أعدت ا أ لو واكما معقبله، لتواصل

ات وميةا تنفيذا لضمان الصلة اللوائحاألعمالذات ألحدث والقوفًقا اوأنوالقواعد املعمول ططات.ن با تضارب تواجد نواقصأو أخطاءأو وإذا

غي عمل ططات،ستلزم (يبا عشر عة أر غضون ندس امل إبالغ املقاول ع خ14جب تار من يوًما ليفأمر صدور ) نتائجالت عن املة تفاصيل تقديم مع

/ و الوقت ع تأث أي ذلك بما ات التغي لفة.أو ذه ذاو الت خالل إشعار أي ندس امل ستلم لم عنالوقت،إذا تنازل أنه املقاول اعتبار تم حقفس لهأي

وقت ذاتأي املقاول  .صلةإضا ائیة التعلیمات بموجب العمل وع   الشأن. ذا الكتابیة ال

4
عي أنجب لعطائه،ستكملاملقاول تقديمه قبل عراجعةاملبيقوموأنمعلوماته وجداألعمالكمياتوالتدقيق اختالفاتتوإذا ذهنأو أية تتعلق واقص

الرجوع فعليه ا،إالكميات يح لت العمل طبيعكذلكو صاحب من ذالتأكد إلنجااألعمالهة الالزمة الوصولازواملواد التـيإووسائل واملرافق املوقع

التـي العوامل من ا وغ ة الضرور املعلومات سائر ع بنفسه يحصل أن عامة بصورة وعليه ا، إل ايحتاج دو التـي األسعار أن من والتأكد عطائه، ع تؤثر قد

العقد. بموجب عليه تبة امل اماته ال جميع لتغطية تكفي األسعار وفئات الكميات  قائمة

5
تأكي:5/1 فحص إجراء املقاول املوقعع بة ال لفحص مختلفة طبيعية ظروف أية واجه وإذا التنفيذ، البدء قبل الالزمة سات ا وعمل بة لل املنطقةأو دي

ً
غييـرا يتطلب ذلك ان و له، اورة أو ا

ً
أيةعديال تنفيذ يبدأ أن وقبل املقاول فع اأعمالالعقد، الة ا (إال الظروف بتلك سالمةمرتبطة ع تؤثر لتـي

األشـخاصأو  باملوقعأو العملأو حماية ات العملأو املمتل عن ستمرتوقفه و الة ا ذه عن كتابة ندس وامل العمل بإشعارصاحب يقوم أن ا)، ل اورة ا املنطقة

أل 
ً
طبقا التوقف ذا عامل و بذلك يتعلق

ً
ا مكتو

ً
أمرا تلقيه امن (ح من64البند   .البنودذه)

5/2:) رقم الفقرة ورد ملا
ً
وفقا املقاول إشعار تلقيه فور ندس امل إلجراء1-5ع يحتاج العمل صاحب ان إذا ما حدد و الة ا يبادربمراجعة أن البند ذا من (

الشأنأو جسات ذا
ً
فنيا

ً
را تقر قدم و إضافية، مإاختبارات سـخة املقاول إعطاء مع العمل صاحب

ً
غييـرا ذلك تطلب وإذا ر، التقر صاحبالعقدن يصدر

إضافيةأمر العمل مالية لفة ت التغييـر ع ترتب إذا للمقاول املقابل و ذلك، ع تب ي ما وثق و ليعكس الزمنـيأو غييـري نامج ال
ً
يتقدميجبغييـرا أن

العقد قيمة لتعديل إنجازأو بمطالبته أل و األعمالمدة
ً
امفقا نح ي(الفصل ععشر،الثا منعشروالسا البنود)   .ذه

املقاول :5/3 وفيةع ا املياه نزح ألعمال باطن مقاول وجدت)اعتماد أية(إن مباشرة وقبل للمشروع ية التحض ة الف املقاولأعمالخالل م يل كما حفر،

نفيذ املياهأعمالب سوب ج–(حفرمل فربوأنسند )-ا إ ذلك).... األمر تطلب العمل(اذا وصاحب ندس امل عليمات اتحسب ج بمتطلبات اإلخالل عدم مع

مباشرةاالختصاص قبل الصناعة تؤديأعمالوأصول قد عوائق أية وجود عدم من التأكد وكذلك وفية، ا املياه حأعمالتوقفإنزح اجةأو ال إا

حال و ا، التوقفأعمالمباشرةاستمرار ذا فتـرة املقاول يتحمل ذكره، سبق ما مراعاة دون أليةأو النـزح املصاحبة لفة الت مع ة االستمرار قدأعمالتلك

ذلك. يجة ن   تتلف
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6
دق:6/1 عن ن غيـرمسؤول املصمم ندس وامل املشرف ندس وامل العمل صاحب نةإن املب والبيانات املعلومات واكتمال بخصوصأو ة العقد ندات مس ا املشارإل

املوقع مرافق ات شب وأو وجود اآلتية البنود ل لفة ت العقد قيمة غطي أن يجب الشأن ذا و له اورة ا عن:املنطقة امل بال
ً
مسؤوال املقاول   ون

ذاأ. ات ا من عات مما عدم العالقة.استخراج   ت

مراجع األرض.ةب. تحت املرافق ات شب بخصوص ا إل املشار والبيانات املعلومات   افة

والطرق.ج الوسائل لكشفاستخدام ةو املناسبة املو املرافق ات شب افة ان م العقد.أو تحديد ندات بمس ا إل   املشار

سيقد ت بمااألعمال. املرافق ذه املعنية ات ا التنفيذ.مع أثناء العمل صاحب   ذلك

تنفيذه يجة ن ا ل يحدث عطل أي وإصالح ات الشب ذه ل ماية وا األمان تصةاألعمال. ا ات ا عليمات   .حسب

باملوقع:6/2 املرافق ات شب إحدى شاف اك تم العقدأو إذا ندات مس نة مب غيـر ا ولك له، اورة ا بصور أو املنطقة ا إل فورمشار املقاول فع دقيقة، غيـر ة

أية نفيذ ب قيامه وقبل بذلك اأعمالعلمه ذهأو مرتبطة من ة إعطاء مع
ً
كتابيا ا خاط و الشبكة ذه املعنية ة ا ع يتعرف أن ا، مع متعارضة

مراجعة ورة املذ ة ال تلقيه فور ندس امل وع ندس، وامل العمل صاحب من ل ل اطبة يحددا أن و األمرإالشبكة يحتاج مدى نداتإأي مس غييـر

ت ن العمل عن توقفه ستمر و الشبكة ذه وحماية أمان عن
ً
مسؤوال املقاول ون ي األثناء ذه بذلك.العقد. يتعلق

ً
ا مكتو

ً
أمرا   لقيه

يجب:6/3 أنه ندس امل قرر لتعكسغييـراجراءإذا العقد ندات باملوقعمس املرافق ات شب إحدى شاف اك ع تب ي ما فإنهأو وتوثق له، اورة ا املنطقة

املقاأمر يصدر و العمل، صاحب موافقة عد بذلك بمطالبغييـري يتقدم أن ق ا للمقاول العقدهبل قيمة إنجازأو لتعديل أل األعمالمدة
ً
اموفقا نح الفصل

ععشر،السادس( البنودمنعشر)والسا  .ذه

7
تنفيذ:7/1 بدء من املقاول ن لتمك ة الضرور األساسية ب واملناس عاد واأل طوط وا األصلية النقاط بتحديد العمل صاحب   .األعماليقوم

تنفيذ:7/2 عن
ً
مسؤوال املقاول ون صـحياألعمالي بصورة ا امواقع يقدم التـي األساسية ب واملناس عاد واأل طوط وا األصلية بالنقاط ا ط ور وسليمة حة

أجزاء ميع يت التث دقة عن
ً
مسؤوال املقاول عتبـر كما ندس، امل أماكناألعمالإليه خطأ أي بإصالح يقوم أن بأو وعليه سأو مناس استقاماتأو مقاي

األثاراألعمال افة تحمله ذلكمع ع تبة تامل املقاول وتكبد ندس امل إليه ا قدم التـي املعلومات من أي ة عدم عن
ً
ناتجا طأ ا ان فإذا تنفيذأخر ،

ً
ا

أل أو األعمال
ً
وفقا ذلك عن بمطالبته بالتقدم ق ا وللمقاول العمل صاحب عاتق ع ذلك اليف وت يح للت الالزمة املدة ون فت إضافية املفة نح الفصل

ععشر،السادس( البنودمنعشر)والسا   .ذه

لتنفيذ:7/3 ندس امل فحص ااألعمالإن املقاولأو مواقع عفي ال ب واملناس عاد واأل طوط وا ا.النقاط من التأكد مسؤوليته   من

لتن:7/4 ددة ا األصلية النقاط وصيانة حماية عن امل بال
ً
مسؤوال املقاول ون ا،األعمالفيذي ملواضع غييـرات إجراء وعدم ا، عل الدالة العالمات وكذلك

فقدت إذا ندس امل إبالغ املقاول ع جب و العمل. صاحب من مسبقة كتابية موافقة األصليةأو بدون النقاط من أي ا،أو تحطمت عل الدالة إذاأو العالمات

غي يجة ن ا مواضع تحديد إلعادة األمر امليولاحتاج اأو ـر إعاد عن
ً
مسؤوال ون و بدقةأو املواقع، ا مواضع تحديد اصةإعادة ا نفقته  .ع

8
تنفيذ ع لإلشراف قبله من

ً
ندسا م العمل صاحب ن ع أل األعمالأ.

ً
وفقا بذلك املقاول بلغ امو العقد.ح   ذا

.
ً
وإجرائيا

ً
تنفيذيا املشروع إلدارة عنه

ً
ممثال ن ع أن العمل لصاحب   ب.

9
الدخول من املقاول يمكن أن العمل صاحب ع ن أل إيتع

ً
وفقا له املسلم اماملوقع (ح من5البند البنود) ندساألعماللتنفيذذه امل ن تمك املقاول وع أو ،

دةأي مشا األوقات جميع قبله من مخول و إوالدخولاألعمالشـخص العملإاملوقع إعداد ا ف يجري التـي واألماكن الورش صولأو جميع ا ا ف يتم

ذا ملمارسة الالزمة واملساعدة يالت س ال جميع يقدم أن املقاول وع لألعمال، الالزمة واآلالت واملصنوعات املواد   ق.اع
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10
نفيذ:10/1 ب يتعلق فيما وذلك األنظمة، بموجب ة املطلو واملوافقات ح والتصار التـراخيص ع صول ا املقاول ع نفقتهاملؤقتةأو الدائمةاألعماليجب ع

اصة.   ا

العمل:10/2 صاحب ماليةيقوم اليف ت أية تحمله دون املو :بتقديم ي ما بخصوص للمقاول، واملعقولة املمكنة   ساعدة

) الفقرة ا إل املشار واملوافقات ح والتصار اخيص ال ع صول ا البند.10/1أ. ذا من (  

ادب. املوقع.است من ا إزال عند ا تصدير وإعادة املقاول  معدات

  

11 

أو عملالصاحباستحقاقحال مالية ماليةملطالبات مبالغ داد اعت الس أو املقاول حسوماتمن أي إجراء
ً
حقا له أيتغراماأو أن بنودمنبنودبموجب

عأو العقد ممكن وقت أقرب اإلشعار إرسال تم و بالتفاصيل، ده وتزو
ً
كتابيا بذلك املقاول إشعار عليه ن يتع فإنه األسباب، من ذلك صاحبلغيـر يصبح أن د

بالواقعة دراية ع أدتأو العمل التـي قبلإالظروف سم ا بإجراء العمل صاحب بحق ذلك يخل وال املطالبات، ذه مثل بذلك.أو شوء املقاول إشعار   عد

12  

مباشر :12/1 وقبل ن ع أن املقاول ونع ي له
ً
ممثال لألعمال  ته

ً
موقعو كفؤا وثابتة مستمرة بصورة

ً
متواجدا ون ي أن ع العمل صاحب قبل من

ً
مقبوال

عوأنالعمل لإلشراف وقته ل   العقد.بنودحسباألعمالتنفيذيخصص

ال:12/2 ات والتوج التعليمات املقاول عن بالنيابة ستلم أن باملوقع املقاول ممثل اع إل املشار ندس امل صالحيات حدود نطاق ندس امل ا يصدر تـي

) منالسادسالفصل البنود)   العقد.بنودمنبندأيأو ذه

ال:12/3 موقع من ممثله بنقل يقوم أن الشأن ذا
ً
كتابيا

ً
إشعارا سلمه بمجرد املقاول فع املقاول ملمثل لقبوله العمل صاحب سـحب ستخدمهوأال عملحال

مرة العمل وأنى،أخر موقع
ً
ممثال منه

ً
بدال ن (أخر ع ا أقصا مدة خالل وذلك العمل، صاحب عليه  15يوافق

ً
لإلشعاريوما استالمه خ تار من املقاول،) وع

يوفر للهممثلأن فوري ل توفاألعمالسي ش   .البديلن

13
االجتماعات:13/1 لعقد مناسبة ون ت مؤثثة غرفة باملوقع يوفر أن املقاول ةع   .الدور

اجتماعات:13/2 ةعقد األ دور ن ندس وامل باملوقع املقاول وممثل وممثله ندس امل ا يحضر العمل س أثناء سيقخر باملوقع للت وذلك باملشروع، العالقة ذوي ن

ن لألعمال.ااألعمالب الزم نامج ال نفيذ ب املقاول ام ال من والتأكد التنفيذ ض ع ات صعو أية وتذليل   تلفة

أ:13/3 مسؤولية إلثبات
ً
ندا مس ضر ا ذا عد و باملوقع. املقاول وممثل ندس امل عليه يوقع اجتماع ل خالل عليه االتفاق تم بما محضر األطرافعد من ي

تنفيذ تأخ اليوميعمالاأل عن ر التقر إعداد عند به جاء بما ؤخذ ةلألعمالو ار أيبا مع ذلك يتعارض لم ما تم،العقدنصوصمناملوقع، ةإرسالو

ضر ذامن    .العملصاحبممثلإا
  

14
ندس امل بتعليمات يتقيد أن املقاول اتهممثأو ع وتوج باألعمالالرسميةله يتعلق موضوع ندسأو أي امل وصالحيات حدود نطاق وذلك ا، ممثلهأو يتصل

) الفصل ا إل منالسادساملشار البنود)   .ذه

 
15

العقد عن للغيـر نازل ي أن للمقاول يحق منهأو ال جزء أيأو أي عن حالتنازل مسبقةأو ر خطية موافقة ع صول ا بدون عليه تب وت عنه شأ ت ة مص أي

العقد. تنفيذ عن إليه املتنازل مع التضامن ق بطر العمل صاحب أمام
ً
مسؤوال املقاول يبقى ذلك ومع العمل، صاحب   من
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16

161   :

جميع:16/1/1 لتنفيذ ن فرعي ن مقاول مع الباطن من يتعاقد أن للمقاول يجوز العقد.األعمالال  محل

ب: 16/1/2 اإلخالل عدم اممع (أح تنص1الفقرة لم ما للمقاول يجوز البند ذا من الببنود) من يتعاقد أن ذلك خالف ع منالعقد جزء لتنفيذ األعمالاطن

ا بموجب عليه تبة امل امات واالل املسؤولية من املقاول عفي ال املوافقة ذه و العمل، صاحب من مسبقة خطية موافقة ع صول ا يظلشرط بل لعقد

تصرف ل عن
ً
أو مسؤوال

ً
الباطنأو خطا من مقاول أي جانب من يصدر مال وكالئهأو إ  عماله.أو موظفيهأو من

مة.16/1/3 امل للعقود
ً
طبقا الباطن مقاو مستحقات بدفع املقاول ميلتـزم الرجوعبي املستحقاتإدون ذه شأن العمل  .صاحب

مبـر .16/1/4 العمل صاحب لدى توافرت إذا عليه املسبقة املوافقة تمت ولو حتـى العمل من الباطن من مقاول أي منع ق ا العمل معقولةلصاحب رات

ا ال الفنـي يل التأ امتالكه كعدم بعاده لديهأو الس املالية املقدرة وجود العمل.ى أخر أسبابأليأو عدم صاحب لطلب االستجابة املقاول وع ،  

162 :  

مينملقاول مرصودة ةر یتقد مبالغ أو ةیأول رأسعا العقد مواصفات أو واألسعار اتیالكم جداول  تضمنت إذا مي أو ر م أو ختار  ذیلتنف العملصاحب عتمد

 :ةیاآلت الشروط الباطن مقاول  مع الثانوي  العقدتضمنی أن جبی فإنه العقد أعمال عض

ام  .أ امات بذات الباطن من املس املقاول  إل تبة اإلل افةوكذلك ،األسا العقد  األص املقاول  ع امل مال بأي املتعلقة املطالبات ب ب إ  هیف س

ع نالعامل أو الباطن من ناملع املقاول  ب وكالئه أوله نالتا م سوء س أسبابأو آالت أو باتیترك ةیأل  إستخدام  .ى أخر أي

ندس حق من  .ب اصة األماكن من اوغ الورش دخول  امل  .الباطن من ناملع باملقاول  ا

م الثانوي  العقد ذیتنف  املقاول  محل حلي أن العملصاحب حق من  .ج  له العقد ذا ذیتنف عن املقاول  تقاعس إذا وذلكالباطنمن ناملع املقاول  مع امل

عنالعقد  اعل املنصوص املقاول  ةیبمسئولاإلخالل دون  وذلك عضه، أو الرئ للمقاول املستحقة ة اإلدار ف واملصار اح األر قيمة خصم العقدمع

 .الثانوي 

ا من رصدت ال لألعمال مماثلة بأعمال العادة  قومی الرئاملقاول  ان إذا  .د  أو األسعار و اتیالكم جداول   ةیمبدئمبالغ أو ةر یتقد أثمان أجل

اصة املناقصة  عطاء تقدمی أن فله املواصفات  لو و عطاء أي رفض العملصاحب بحق ذا خلی ال و ،ننیاملع الباطن مقاو اریإلختالبنود ذه ا

  األقل و ان
ً
  . العملصاحب موافقة غ الباطن من أخر مقاول  إ األعمال ذه سند أن له سفل الرئاملقاول  عطاء قبل إذا و ،سعرا

اماأل  انسر   .ه ایتطب أو املتقدمة ح ا ةیأالعملصاحبملُح ي ال الثانوي  للعقد ى خر األ  الشروط تتضمنه ما أو ق  من ننیاملع ناملقاول من أي قبل ماتإل

  .العملصاحبمناملعتمد الثانوي  بالعقد ورد ما حدود  إال الباطن

17
لية ا سواء املستخدمة املواد ون ت بأن املقاول اأو يلتـزم للمواصفات مطابقة العقد لتنفيذ للمواداملستوردة سبة ال و العمل، صاحب قبل من املعتمدة لقياسية

ندس، امل ا يحدد التـي املعروفة العاملية املواصفات ألحدى مطابقة ون ت أن فيجب قياسية مواصفات ا شأ تصدر لم بموجبالأو التـي محددة ون بنودت

  العقد.

18
املقاول  الوطنيةيلتـزم للمنتجات ياته مش ة األولو عطي األ أو بأن الدول منتجات من ا معامل عامل خر ما

ً
وفقا العقد تنفيذ لغرض ذهى ةل األولو

ً
وطبقا

املناقصة ندات مس املعتمدة   .للمواصفات

19
مؤ  من التالية دمات ا ع صول با املقاول م محلية:يل   سسات

معه. مباشرة عملون وألفراد له مملوكة بمعدات مباشرة قبله من ا بأدا املقاول يقم لم إذا واألفراد ع البضا نقل خدمات   أ.

لية. ا ن التأم خدمات  ب.
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البنكية. دمات ا   ج.

20    

بتقدي اصة ا نفقته وع يقوم أن املقاول لوازمع جميع املؤقتةمعاملوقعإنارةم األسوار اصة والالفتاتإقامة ا،باملشروع ا لاملوقعةحراسكذلكو وصيان  ب

مات ومواد ومعدات آالت من هیف ما استالمناتشو و  وم يتم حتـى وعاألعمال، .
ً
ابتدائيا

ً
ندساملقاول استالما امل مع ذلك سيق ندسأو الت امل أيةأو ممثل

ة د من أو(العملصاحبقام ذلك  املقاول  قصر فإذا،صلةذاتج نفيذهیإل ع ب   .املقاول  حساب ع األعمالذه)

21
ئة الب ماية الالزمة طوات ا جميع التخاذ والس ئة الب حماية أنظمة تطبيق املقاول النفاياتع من املوالتخلص وخارجه)(داخل إحداثوأنوقع من يحد

لألفرادأو اإلزعاج للتلوثأو الضرر يجة ن ات االنبعاثاتأو الضـجيجأو املمتل سبة أن من التأكد املقاول ع ن يتع كما التنفيذ، عمليات عن تج ي قد مما غيـره

املسموح القيم يتجاوزان ال شاطاته عن الناتج والتدفق السط الصرف املواصفاتومقدار اأو ا التطبيق.القيم الواجبة األنظمة   ددة

22
األ .22/1 دمات وا اء ر والك واملاء الطاقة توف عن

ً
مسؤوال املقاول ون االتـيىخر ي العقديحتاج دماتتوفر عدمحالو،لتنفيذ ورةا فعباملوقع،املذ

دماتذهلإلمدادتةمؤقوسائلتوف قاول امل ذلك.تحملهمعا ع تبة امل اليف الت   افة

األ للمقاول .22/2 دمات وا والغاز واملاء اء ر الك استعمال ق تنفيذخر ا لغرض املوقع املتوافرة آمنةاألعمالى الوسائل تلك ون ت أن عوأال شرط تؤثر

املرفق اأو خدمات ل ددة ا الكوأناألحمال اإلس اليف ت املقاول منيتحمل أي نة املب األسعار ومقابل التفاصيل حسب وذلك أنالعقد،بنود، املقاول وع

مسؤولي ع ا.يوفر لك س ال الكميات ولقياس االستعماالت ذه ملثل تلزم ومواد أدوات أية ونفقته  ته

23
شفمال رةبقايامناملوقعيك مت يةعدنيةاملالنقدوقطعأحياء واألب الثمينة األ واألشياء يولوجيةخر واألشياء ا القيمة ذات ةأو واالقتصاديةى األثر

موقع شفة اومااألعمالاملك أنشا املقاول وع العمل، لصاحب
ً
خاصا

ً
ا عمالهمل ليمنع املناسبة االحتياطات شـخصأو يتخذ إزالةأخر أي أو نقلأو من

األشياء ذه ع العثور فور املقاول وع األشياء، ذه من أي ب اأو تخر شاف أناك ا نقل  يبادر وقبل
ً
العملإعالمبفورا  نفقة ع نفذی و،ممثلهأو صاحب

  .اف التصرف ةیفیبك لقتعی مایف أوامر من صدرهي ماالعملصاحب

24
نفيذ24/1 ب املقاول يقوم والأو الدائمةاألعمال: العامة الراحة ومقتضيات األنظمة مع يتعارض ال ل ش و العقد متطلبات به سمح الذي النطاق ضمن املؤقتة

الوصول دون واملإيحول اصة وا العامة الطرق العملأو مراتاستعمال صاحب حيازة انت سواء ات املمتل من روج وا ةأو الدخول ج   ى.أخر أي

العامة24/2 الطرق من أي إصابة دون يلولة ل املعقولة واالحتياطات الوسائل افة يتخذ أن املقاول ع باملوقعأو : تتصل التـي سور املؤديةأو ا بالطرق طه تر

ناشئ وأعطال بأضرار املقاولإليه ا سب التـي املرور حركة عن ا.أو ة املعمول لألنظمة
ً
طبقا وذلك له ن ع التا ن الفرعي ن املقاول من   أي

بصور 24/3 شأ ت عادية غيـر مرور حركة أية أن بحيث موالت، ا وزع و حدد و ات العر ستعمل و تقي و الطرق يختار أن خاص بوجه املقاول ع عن: حتمية ة

امل الطرق نقل بتلك ق ت قد التـي واألعطال األضرار تال معه يمكن الذي واملناسب املمكن بالقدر محددة تصبح وإليه املوقع من واملواد سور.عدات   وا

اصة:24/4 ا املرور حقوق ن لتأم الالزمة والرسوم النفقات افة املقاول بالوصو أو يتحمل يتعلق فيما ا إل يحتاج التـي ـإلاملؤقتة أن عليه كذلك املوقع،

العمل، ألغراض ا إل يحتاج املوقع خارج إضافية يالت س أية ومسؤوليته نفقته باتوأنع ترت من تصة ا السلطة يصدرعن بما ذلك.أو يلتـزم شأن   إجراءات
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25        

ار ى خر األ  األعمال  تدخل بأي سمح أالو  منتظمة حالة  دائما س األعمال جعلی أن املقاول  ع جبی:25/1 نف له عالقة ال لغرض باملوقع ةا  كما ،دالعق ذیب

 ینظ سلمهو  املوقع بقيیُ  أي هیعل جبی
ً
 یوخال اتماًم  فا

ً
ا لزوم ال ال ایوالبقا املوادمن ا ة ملضرةا اءیاألش ومن ل ئةبال  عد العمل من جزء أي سلمُ  أن هیوعل ،والب

ة بحالةإنجازه العمللإلستعمال صا صاحب ملتطلبات
ً
  .املقاول حساب ع ا قومي أن العملصاحب حق من ون یف األعمال ذه قمی لم فإذا ،وفقا

يُ يجب:25/2 أن املقاول األ ع ن املقاول من ألي الفرصة الخر يح ذاتن يح ي أن عليه كما م، أعمال تنفيذ من يتمكنوا ي ل العمل صاحب م ستخدم ذين

ن املقاول أولئك لعمال املوقعأو الفرصة ن العامل ومة ا أيةأو لعمال لتنفيذ العقد،أعمالبجواره ا عل شتمل العملأو ال صاحب مه ي عقد أي لتنفيذ

باألعمال صلة ذا ون أو و
ً
قا اأو ام ل

ً
العقدمكمال ذا نطاق ضمن من يكن ده بذلی أن املقاول وع،ولم   تدخلی أن بدون  ؤالء مع العمل  للتعاون  ج

م ندس من له تصدر ال األوامر ذیتنف هیعل جبی وشئو  ذا  ندسامل صدرهی الذي القرار عت و میب و نهبشأی قد خالف بأي خطرهی أن و الشأن ذا  امل

األ سبق ما جةین العقد ملدة دیتمد أو ضاتعو  بأي املطالبةللمقاول  حقی ال و للمقاول  ملزما و ایائ الشأن ن للمقاول اضافية دمات ه توف عدم أو نخر حالة

أ عن ممسئوليته   .عمال

26
يحمـي أن املقاول جميعع عن العمل صاحب عوض تبةاالدعاءاتو امل حقأو واإلجراءات أي ع التعدي عن ةأو تصميمأو امتيازأو الناشئة تجار أو عالمة

شاءأو اسم اإل معدات من بأي يتعلق فيما لة امل قوق ا من ذلك انجازأو غيـر املستعملة واملواد عنأو تةاملؤقأو الدائمةاألعمالاآلالت وكذلك ا، م أي

ااالدعاءاتجميع عل تب ت ال والنفقات والرسوم ف واملصار واألضرار واإلجراءات ا.أو واملطالبات قيم بلغت ما م ا   تتعلق

27
ن27/1 بتعي العمل صاحب يقوم ب“: للقيام ندس" تنفيذافاإلشر امل العقداألعمالع ذا بموجب ددة ا ندس امل وصالحيات بمسؤوليات اإلخالل عدم ومع

ً
طبقا رفيع نـي م بمستوى صالحياته زاول و بواجباته ندس امل يقوم معه املبـرم بلبنودوالعقد صوص ا وجه ع يقوم كما ووثائقه. العقد الفنـياإلشرافذا

ود ا لتأكيد منواملكتبـي املقبول املنجز وحصر النوعية واملعتمداألعمالة املقاول من املقدم العمل جدول مراعاة مع ا مع والتجاوب املقاول تقديمات ومراجعة

إجراءات. من يلزم قد بما والتوصية العمل س ومعدل كيفية عن ر التقار وإعداد ندس امل   من

سلطة27/2 ندس للم س ل عديلأو : واجباتهأو العقد،امأحصالحية من أي من املقاول يأمرأو إعفاء أن له س ل كما العقد، بموجب عليه تبة امل اماته ال

تنفيذ تأخ عنه شأ ي قد عمل أي أنأو األعمالبإجراء له س ل كذلك العمل، صاحب من مسبقة خطية موافقة دون املالية العمل صاحب امات ال ادة ز

بإجراء غييـريقوم العقداألعمالأي صراحة ذلك جواز ع نص إذا بمباشرة،إال املقاول إشعار ندس للم يجوز ال اأو باملوقعاألعمالكما اأو عليق ا إ

الرجوع العملإدون بذلك.أو صاحب ي كتا اعتماد ع صول ل يمثله   من

تنفيذ:27/3 ضرورة ندس امل رأى العقدإضافيأعمالإذا ألعمال ومكملة الزمة نطاقأو ة غييـر األعمالإجراء
ً
وفقا يراه ما بفحوى مفصل ر تقر إعداد فعليه

بموجب ددة ا املإلجراءات (أح امسالفصل ذهعشرا من خاللالبنود) املناسب القرار اتخاذ عليه يجب الذي العمل صاحب من ذلك اعتماد طلب و ،

معقولة زمنية ليفو فتـرة دمعا،املقاول ت االعتماد.تزو ذا من بصورة ندس   امل

ا:27/4 قبل من مماثل تصرف أي أو اختبار طلب أو اقتـراح أو إشعار أو عليمات أي إصدار أو ش تفت أو فحص أو قبول أو تدقيق أو مصادقة أي الإن ندس مل

العقد ام أح بموجب ا يتحمل مسؤولية أية من املقاول التعاقد.عفي شروط التقيد عدم حاالت أو التناقضات أو اغفاالت أو األخطاء عن مسؤوليته ذلك بما

 
28

أل :28/1 وقت من ندس اخر للم ض التفو ذا من سـخة للمقاول يقدم أن ع به، املنوطة والسلطات الصالحيات من أي بممارسة
ً
خطيا ممثله يفوض طي،أن

ندس امل ممثل من الصادرة ة املكتو واملوافقات التعليمات عتبـر لوإو كما العمل، وصاحب املقاول من ل ل ملزمة له املعطى ض التفو حدود نطاق املقاول

نفسه. ندس امل عن صادرة   انت
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يح:28/2 أن للمقاول يحق ندس امل ممثل يتخذه قرار بأي املقاول رضا عدم األمرحالة ندسإيل امل ممثل قرار تأييد الة ا ذه له يحق الذي ندس أو امل

ندسأو عديله بقرارامل املقاول رضا عدم حالة و األمرأخر تأو إلغاءه، إحالة فللمقاول معقولة مدة خالل القرار باتخاذ ندس اإلجراءإامل التخاذ العمل صاحب

ا صاحب قرار عتبـر و .املناسب،
ً
ائيا الشأن ذا   لعمل

29
ططات:29/1 ا من ب يحتفظ أن ندس امل ع الكمياتيجب باملشروعوجداول اصة ا نداتواملواصفات مس من ستجد وما االجتماعات، ومحاضر

العمل س امةالطبيعةذاتالوثائقمنةحفظمع،العقد طر قبل من املناسبة األوقات عیجم  اإلالرجوع مكنی حخالل اأو ،املوقعخارجال حفظ

املوقع داخل ق ر ل مقاومة خزانة ذلكداخل لفة ت تحمله مع املقاول قبل من ا د تور   .يتم

ورقية:29/2 ة املقاول سلم أن ندس امل مأخر و معتمدةع وجدت) (إن ونية الك ططاتى ا واملواصفاتن الكميات تحملوجداول و مقابل، بدون

عيد أن املقاول وع عمله، ألداء تلزمه إضافية أية إعداد ف مصار اصة ا نفقته ع ذلك عد انجازإاملقاول عند ندس ططاتاألعمالامل ا جميع

لهواملواصفات سلمت العملالتـي صاحب اسم كذلوتحمل وعليه ، ُ أن ندسك امل بحاجتهأو علم افية مدة وقبل خطي إشعار بموجب ندس امل سـخإممثل

ططات ا من لتنفيذأو إضافية الالزمة بحاجاألعمالاملواصفات املقاول د تزو ندس امل وع معقولة، مدة خالل ال تلك من اليف،ته ت املقاول تحمل مع

اإلضافية. ال   ذه

مسؤوليةع:29/3 ندس للمقاولإصدار امل إضافية عليمات دهأية ططاتوتزو تفاصيلأو با ون ى أخر أية ةت اماتهالوفاءأجلمنضرور   .بال

من:29/4 ة ب العمل موقع يحتفظ بأن املقاول د ططاتيتع واملواصفاتوجداول ا زةواملسلمةاملعتمدةالكميات جا ال ذه ون وت جميعله،

ندس امل قبل من واالستعمال للمراجعة العمل ندسأو أوقات امل صأو ممثل ندسأخر أي امل قبل من
ً
خطيا بذلك العمل.أو مفوض   صاحب

من:29/5 ل ل ة الفكر امللكية شروحقوق ال بحق العمل صاحب واملواصفاتيحتفظ ططات العملا صاحب ا أعد التـي الوثائق من ا ه،و أوغ لصا أعدت

ستعمل أن اصة ا نفقته ع للمقاول جوز أنأو ستأو و للمقاول يجوز ال فإنه العقد ا يتطل ضرورة ناك تكن لم وما العقد، لغايات الوثائق ذه يتداول

الوثائق تلك باستخدام ثالث طرف ألي اأو سمح ساخ اأو است تأو تداول ال املعلومات من أي األسعارإفشاء جداول اأو رد ناءإستعمال يلزمباست قد ما

العقدألغراض   .ذا

تلفع:29/6 حال مرةأو املقاول ا إصدار بإعادة يقوم أن بحوزته، ال ندات املس اصة.ى أخر ضياع ا نفقته   ع

30
املقاول :30/1 لعمال الفنية العدد:الكفاءة األعمال وصيانة لتنفيذ املوقع ستخدم أن املقاول اع نال واملراقب ن ندس امل نو من الفني واملساعدين العمال

الكفا ذوي ن واملشرف العمال رؤساء وكذلك م، م ل اختصاص نطاق ارة وامل بـرة ا ا.ذوي مراقب م املنوط األعمال ع واملراقبة باإلشراف للقيام العالية   ءات

غي:30/2 املنضبطـالسلوك اإلشراف:ر ستخدمه شـخص أي العمل موقع من سـحب أن املقاول من طلب و عتـرض أن األحوال جميع ق ا ندس للم

بأي أو ا صيان أو األعمال تنفيذ إءع ا أنهيتعلق يرى ندس امل ان غـءذا أو اإلضراركفؤ السلوك إ يؤدي استخدامه أن أو واجباته أداء مل م أو

أن املقاول وع طية، ا ندس امل موافقة بدون ثانية مرة الشـخص ذا استخدام يجوز ال الة ا ذه و الوجوه، من وجه بأي وقتباألعمال بأسرع ستعيض

شـ أي عن ندسممكن امل عليه يوافق ببديل بعاده اس يجري ال،)30/1(بالفقرةذكر مامعيتعارضيال بماعمل)أيام5(خالل خص بجوز یو س للمقاول

منعنيتخأناإلجراءذا اماتهأي أنال أو منماضعو أيبطالبیبالعقد زم   ذلك.جراءأو

صاحب:30/3 لدى املستخدمون اص املقاول:العملاأل ع ن ضمنأال يتع عملون الذين ن املوظف أو العمال من أي خدمات استقطاب يحاول أو ستخدم

ي. جز أو دائم ل ش ذلك ان سواء العمل صاحب لدى ن العامل ن املقاول أفراد أحد أو ندس امل أو العمل صاحب   أفراد

العملـااللت:30/4 بأنظمة التقي:زام املقاول بالقو ع والعمالاد العمل نظام األخص وع عماله جميع ومعاملة استخدام أجل من التطبيق واجبة واألنظمة ن ن

األنظمة تلك بموجب م عل الواجبة امات االل لعماله يوضـح أن املقاول ع ن يتع كما القانونية، م حقوق يرا وأن اإلقامة نونظام ا.وأنوالقوأن نفيذ ب م   يلزم

املقاول :30/5 ومعدات العمال ن:الت مصنف املقاول مستخدمي أعداد من املوقع يتوفر ما لبيان مفصلة سـجالت ندس امل يزود أن املقاول ع ن يتع

ارات، امل الشرو وكذلكحسب عليه تنص ما حسب أو ر ش ل ندس امل إ السـجالت تلك تقديم تم و األنواع، حسب مفصله معداته يتمأعداد حتـى اصة ا ط

املشروع. أعمال   انجاز
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31
و :31/1 ص ادر من يلزم يوفرما وأن مستخدميه وسالمة صـحة ع للمحافظة افية ال التداب يتخذ أن املقاول ع ن األواملوادمناسبةأماكنيتع إلسعاف

بات ت ال والعمالوتوف العمل نظام عليه ينص ملا
ً
وفقا والسالمة األمن اطات باش وااللتـزام ئة األو شار ان ومنع العامة ة ال ملتطلبات األخرىاملناسبة واألنظمة

العالقة.   ذات

ع:31/2 ن املقاول يتع
ً
نيا م

ً
مشرفا ن ع إلدارةأو أن

ً
ال مؤ املوقعشؤونأك وادث ا من أمورالوقاية عن

ً
مسؤوال ون لي املناسب يل التأ ذوي من

وادث. ا لدرأ والوقائية ية ال اإلجراءات واتخاذ التعليمات بإصدار
ً
مخوال ون ي وأن وادث ا ضد والوقاية   السالمة

ع:31/3 ن وإحايتع لديه ن والعامل ور م ا سالمة ولضمان األعمال ماية التحذير إشارات استخدام ااملقاول اتخاذ تم التـي اإلجراءات افة ب ندس امل طة

وتال العمال وسالمة صـحة ع للمحافظة عملت التـي وادث،والتداب معقولة.ا بصورة ندس امل يطلبه الذي النحو ع   وذلك

إخطارجبی:31/4 املقاول ترتالعملصاحبع إذا خاصة منه بالقرب أو املوقع حادث بأي ندس امل ادثأو ا ذا ع اقوفاةب إ أو اص أ إصابة أو

تضم مع ات، باملمتل التفاصباإلخطارنضرر ادةلیافة ود،وش ذههیعلجبیكماالش مثل بأمر بالدولة تصة ا السلطات وادثإبالغ   .ا

32
امل:32/1 مدةع خالل خ)يوم28(قاول تار ليفأمر صدار إمن ندسيقدمأنالت (للم املائة عشرة بواقع

ً
بنكيا

ً
لتنفيذ%10ضمانا ن كتأم العطاء قيمة من (

حسبأو العقد محله يحل (ما بالفقرة ورة املذ لإللغاء،)32/4الضوابط قابل غيـر الضمان ذا ون ي أن جب جددو ،تلقائو
ً
العقدظلو يا مدة طوال

ً
نافذا

سليمإتماموحتـى يال ا ي.للمشروعال البن الضمان عن يفرج سليم ال ذا عد و ،  

التالية::32/2 ال األش ألحد
ً
وفقا الضمان ون   ي

لية.خطاب-أ ا البنوك أحد من ي بن   ضمان

اإل خطاب-ب عمل بنك بواسطة يقدم ارج ا بنك من ي بن   مارة.ضمان

العمل.:32/3 صاحب قبل من املعتمدة ي البن الضمان لصيغة
ً
وفقا الضمان صيغة ون ت أن   يجب

العملمن)32/1(الفقرة  إليه املشار النحو وع عادیامل األعماللتنفيذضمانمیبتقد املقاول  قمی لم إذا:32/4 فلصاحب البند، اء بمجردذا لة ان  امل

ورة ق املذ و أمر إلغاء  ا ليف بأعمالوذلكاملناقصة ضمان مصادرةالت البدء عدم املشروعماأاملشروع،حال بأعمال البدء قلصاحبفحال ا العمل

(كضمان10سبةز دفعة ل من إضافية ن% ي) اءبن األعمالان .افة
ً
ابتدائيا

ً
استالما ا سلم   و

33
ومكوناته:33/1 املشروع ع ن ـ:التأم لفة الت يفوق بمبلغ محلية، ن تأم شركة لدى وناته وم املشروع ع العمل) صاحب واسم (باسمه ن بالتأم املقاول يلتـــــزم

) ســــبة ب عليه شــــتمل وما لألعمال مطلو 10اإلجمالية ــات ضــ عو أية لتغطية وذلك من%)، ن التأم متد و األنقاض، وإزالة دم ال ذلك بما تلف أو فقد أي عن ة

به. س ان ما م تلف أو فقد ل غطي و للمشروع ي االبتدا سلم ال وحتـى األعمال بدء خ   تار
  

اإلصابات:33/2 عن ن ــيلت:التأم أـ ضد محلية ن تأم شركة لدى العمل) صاحب واسم (باسمه ن بالتأم املقاول إصابةزم أو بوفاة ترتبط ضات عو أو مطالبات ي

ا. يتعلق ب س أو ا صيان أو األعمال تنفيذ يجة ن شأ ت قد وال ص،   أي

ــــــــــــر:33/3 الغيـ ات ممتل ع ن ــيلت:التأم ـــ ــ ـــ ــ ــ أوـــ فقد مقابل ضات عو أو مطالبات أي ضد محلية ن تأم شركة لدى العمل) صاحب واسم (باسمه ن بالتأم املقاول زم

.ت ا يتعلق ب س أو ا صيان أو األعمال تنفيذ يجة ن شأ ت قد وال ، الغ ات ممتل من أي   لف
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34  

34/1:) البند ورد ما مراعاة املق17مع ع ن يتع املواد بمواصفات واملتعلقة البنود ذه من العقد) بمتطلبات التقيد إلثبات ودة ا لضبط
ً
نظاما يضع أن اول

العقد، تفاصيل مع
ً
متوافقا النظام ذا ون ي أن ندسع النظام.أنوللم ذا ر مظا من أي ع بالتدقيق   يقوم

أ:34/2 أو واحدة عينة طلبه ع بناًء ندس للم يقدم أن املوقع إ مواد أي ده تور قبل املقاول (إنع مختلفة مصادر ثالثة من ا د تور املراد للمواد توفر كثـر

عمع)ذلك ا واعتماد ا فحص لغرض وذلك املواد، تلك عن ندس امل ا يطل التـي املعلومات افة و ا مواصفا (أال بيان ا اعتماد مدة حال21تتجاوز
ً
يوما (

ندس. امل اض اع   عدم

(ما:34/3 عينة اعتماد يتم ا.عندما بمقتضا د التور ملطابقة باملوقع مناسب ان م ا لالحتفاظ نماذج ثالث ا م يوفر أن املقاول فع (  

ع:34/4 ندس امل موافقة عدم أناملقدمةالعينةاعتمادحالة املقاول أخرىعيناتقدمیفع
ً
لإلعتمادبدال ا ونعم ت و أن للمواصـفات وافقمطابقة

سبةندس،املاعل بال اتأما فو للتج اصـة ا تكـونجـبیاملعـدات الشـروطمستوفيةأن يع و ومتفقةتص واملصدر النوع املقاولاملار مع ا حدد ال كة

و  علعرضه   .العملصاحباوافق

35
تنفيذ35/1 مراحل أثناء ندس للم وقت: من

ً
خطيا يأمر أن ق ا :ألخر،العمل ي   بما

ست ل ا أ يرى املوقع من مواد أية إزالة اللعقدمطابقةأ. يحدد مدد ذلك يتم أن ندسع إليه.امل املشار   األمر

عن االستعاضة مطابقةب. الغ ومناسبة.املواد ة صا   بمواد

بصور  تنفيذه وإعادة عمل أي إزالة نج. تب إذا سليمة ندسة وذلكللم الصناعة، أصول حيث من أو املواد حيث من سواء للعقد مخالف العمل ذا أن

اليفه. ت من جزء أي صرف سبق أو ور، املذ للعمل سابق اختبار أي من الرغم   ع

لصاح:35/2 يحق البند ذا إليه أش فيما ندس امل أمر تنفيذ املقاول تقص املقاول.حالة حساب ع األعمال تنفيذ العمل  ب

36
د:36/1 ا وحد األعمال وإتمام شاء إل

ً
ليا مخصصة للموقع ا جل عد ا بتقديم املقاول قام التـي واملواد املؤقتة واألعمال للمقاولعتبـراملعدات يحق وال ا، غ ون

ندسبدون  للم س ول ذاته، املوقع أخر إ ان م من النقل ان إذا إال املوقع، من ا م
ً
جزءا ينقل أو ا ينقل أن ندس امل من خطية إعطاءموافقة عن االمتناع

معقول. ب س غ طية ا   املوافقة

امل:36/2 من بأي ق أضرارت أو خسارة أية عن وقت أي
ً
مسؤوال العمل صاحب ون ي نصتال ما عدا فيما املواد أو املؤقتة األعمال أو صراحةبنودعدات العقد

املسؤولية. لتلك العمل صاحب تحمل   ع

37
أ ندس امل وع بذلك، تصة ا ة ا قبل من مسبقة وموافقة ندس امل من خطي إذن بدون متفجرات أية ستعمل أن للمقاول يجوز منال التفجيـر قبل يتأكد ن

بالسالمة، املتعلقة االحتياطات افة واتخذ الشأن، ذا املتعلقة والتعليمات باألنظمة بالتقيد التـزم قد املقاول اإل يجوز وال أن ذا مثل ب ندس بدونللم ذن

معقول. ب س
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38
 :ةیاملقطوععقد:38/1

خاصة.:38/1/1 بصورة ذلك ع العقد ينص لم ما القياس، إلعادة يخضع ال املقطوعية بنظام   العقد

نة:38/1/2 املب الكميات عد
ُ

ا اص ا دول قيقية،ا ا الكميات ا أ ع ا مع التعامل يجوز وال فقط، شاد االس غرض لألعمال ة تقدير كميات

الكميات دقة شأن مقتنًعا املقاول عت وُ العقد. ذا بموجب اماته ال أداء عند املقاول جانب من ا تنفيذ املقرر لألعمال يحة املبالغوال ذات البنود ناء (باست

أسعا إدراج ق طر عن ة ضرور ا يرا ال القياسات ات التغي جميع العقد سعر أدرج قد وأنه الكمياتاالحتياطية) جدول بند ل ل مناسبة حالةو،ر

املعتمد. الكميات بجدول تة املث األسعار لوحدات الرجوع يتم ية غي أوامر   وجود

ا:38/1/3 م جزء أي أو األعمال امل تنفيذ من املقاول عفي وال العقد بطالن الكميات جدول إغفال، أي أو الوصف، خطأ أي ع تب ي للرسوماتوفًق ال ا

العقد بموجب مسؤولياته أو اماته ال من أي من أو   .واملواصفات

خالل:38/1/4 ندس، امل إ يقدم بأن املقاول م (15يل القبول خطاب استالم خ تار من الواردةأمر يوًما املقطوع املبلغ بنود من بند ل ل تقسيًما ليف)، الت

امل لقبول التقسيم ذا خضع و به.دنالعطاء جاء ما واعتماد  س

ل اإلفرادية واألسعار اتیالكمعقد:38/2 القياس)إ(حدة ع بند ل  :عادة

38/2/1:.
ً
فعليا تنفيذه تم ما ع املقاول محاسبة وتتم باملوقع املنفذة األعمال كميات قياس يتم حيث القياس إعادة بنظام   العقد

جزء:38/2/2 أي قياس يتم أن ندس امل طلب فعليهإذا األعمال ةأنمن بف ا قبل املقاول ممثل بإخطار ي:مناسبة،يقوم اآل عمل يقوم بدوره   والذي

القياس.أ عملية ندس امل ملساعدة أخر
ً
ال مؤ

ً
ممثال يرسل أو عليه املتفق املوعد يحضر .  

قبلب من طلب
ُ
ت تفاصيل أي تقديم ندس،. ضور وامل ا املقاول إخفاق يجبحال ندس امل ا قام ال القياس عملية فإن يمثله، من إرسال أو

للنقاش. قابلة وغ يحة ا أ ع ا   قبول

مناسبة:38/2/3 أخرى جداول أي أو الكميات بجداول املعتمدة القياس قة طر حسب األعمال من بند ل ل الفعلية الصافية للكميات القياس يتم أن   .يجب

واعقد:38/3 يلالضم  :لت

سبةتطبق يلأو بالضمسواءللمقاول املعتمدةال ةلألعمالالكمياتجداول الواردةاألسعار افةعبالت نداتحسباملطلو   .العقدمس

39
ال39/1 إعداد الزم: مع:نامج رج ا املسار قة طر باستخدام نامج ال عد أن املقاول ع :مامراعاةيجب   ي

اإعداد:39/1/1 ف ما (بر املتخصصة امج ال أحد بواسطة الزم نامج بروجكت)–ال ندس.أو ميكروسوفت امل لتعليمات
ً
وفقا ما محل يحل   ما

املشروع- شطة أ أزمنة عن   باأليام.التعب

ابتداء- خ وفتـرةوأنتار للمشروع رج ا واملسار شاط، ل رجة.السماحيةاء ا غ شطة لأل   املتاحة

تقديم- خ شغيليةرسوماتالتوار ندس.ال للم تلفة ا  والعينات

املت- خ اأخر التوار صاحب ا سيوفر التـي واملعلومات املوقع وأجزاء العمل عناصر لتوف ة
ً
طبقا املشرف ندس وامل   العقد.ونصوصلبنودلعمل

خ- ةالتوار دالعتماداتاملطلو للتور لة طو ة ف تتطلب ال األخص و يع،الأو املواد ديرابحيثتص للتور ضة املف خ التوار قبل االعتمادات خ توار ون ت أن

افية. ة بف املشروع   ملوقع

إل - الالزمة الزمنية ات ومراجعةالف وتقديم بماعداد التقديمات الذلكجميع املثال يل س صر ع وتقديما املقاولاملواد،(الرسومات، قبل من واملوافقات

ياناتالباطن،من قةو )التنفيذ،طر قبلإ ندسمن   .العملصاحبو امل

شطة- والالحقة.األ  السابقة

امل- داخل كيب وال شاء اإل شطة للمواد.شطةوأوقعأ  الشراء

املشروع.- مسار طول ع واملعدات العمالة عدد ذلك بما نامج ال لتحقيق الالزمة املوارد  تفاصيل
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(برنامج- للمشروع سية الرئ املراحل خ)milestonesيو اءوتار الان  م
ً
خبأنعلما اءتار خو راحلامللتلكاالن املرحلةاألعمالمادواعتتدقيقتار لتلك

االن ن ح للمشروع ي االبتدا االستالم إجراءات استكمال يتم بل املرحلة لتلك ي ابتدا استالم االستالم ذا عتد وال ندس امل قبل افةمن تنفيذ من أعمالاء

العقد.   موضوع

ون أنيجب- ةت اصةالتقديماتجميعتقديمف عخالل)ا....تنفيذية،طاتمخط(عينات،باملشروعا ةمناألول الر  .املشروعتنفيذف

شطة- أ ون ت أن نامجيجب لتقدمال مغزى ذات قياس أداة لتوف الكفاية فيه بما مفصلة جب،األعمالالزم ماتأنو تقو نامجتتضمن وأيامال العطل أيام

ية العر اإلمارات دولة داخل املعتادة انأو تحدة،املالراحة م ارجيةأخر أي ا الشراء الدولة)،لعمليات نامجعرضأنع(خارج البياناتال عام ل ش

حسب شطة األ ميع يالتالية   :اال

شاط. (1)  ال   معرف

شاط.2( ال وصف (  

األصلية.3( املدة ( 

إجما4( ة) الال ف شاط ال داية و شاط ال اية ن ب شاط ل ل   حق.السماحية

خ)5( شاطالبدءتار   .لل

اء )6( االن خ شاط.تار   لل

شاط)7( لالسابقال   .شاطل

مدة8( شاط)   .ال

شامليجب:39/1/2 ي بيا منح ر للتقدم(S-Curve)تطو حقيقي مقياس االفعلتوف ل طط ا اإلنجاز سب ب مقارنة نامجباملشروع يتمبحيث،الزمبال

واملتذاتحديث له طط ا التقدم مقابل الفع التقدم لعرض ا ًر ش  .أخراملنح

ر اعداديتم:39/1/3 عالنقديالتدفقتقر /(مستوىإاألعمالبرنامجعالعقدمبلغبتوز التفاصيل)معقول مناسب ر مع،من يمنحتطو شاملبيا

لفة القللت يو نقدي تدفق لتوف ا ًر ش والفعلية.وتحديثه ططة ا  يم

39/1/6) غضون النقدي التدفق ر تقر تقديم املقاول ع يجب :7. الزم نامج ال اعتماد من عكماأيام) التدفقاملقاول يجب ر تقار تقديم ذلك عد

العقد. مدة خالل مطلوب و وكما ري ش ر تقر ل مع املنقحة   النقدي

املقاول ::39/1/7 يحتفظ أن (يجب سيقات بت نامج ال مراجعات جميع ع تحتوي ال البيانات ا PDF, (XER, XMLبقاعدة يرا ونية الك سيقات ت أي أو

األوقات. جميع العمل وصاحب ندس للم الوصول صالحية وإتاحة
ً
مناسبا ندس امل يراه ما حسب وذلك مناسبة) ندس   امل

الزم:39/2 نامج ال ع:تقديم خ)يوم14(مدةخاللاملقاوليجب تار برنامجباملشروع،دفعةأول تقديمقبلو املباشرةأمر من ندس للم يقدم زمنـيأن

و 
ً
ا  وا

ً
التنفيذمفصال السابقةملراحل بالفقرة ذكره تم ت اف نبی و بنود و أقسام إ األعمال تقسيميتم و ،كما ل العمل ذیلتنف بعهی الذي بال ،بند و قسمب

نامج ذا مدة تتجاوز  ال أن ع ددة املدة ال نامج ذا ملعُ  ال و ، بالعقد ا نامج ع لیعد أيإجراء جوز ی ال والعملصاحبمنإعتماده عد إال ال  املعتمد ال

قالعملولصاحبالعمل،صاحبموافقة عد إال نامج ذا ع لیعد أيإدخالا  ضرور  يراه ما حسب ال
ً
 لیالتعد ذا ع تبی أن دون  العمل لصا ا

نامجالعملصاحب عتمادا ؤثری ال و عنه، ضعو  بأي املطالبة للمقاول  ةیأحق نامجع يدخله الذي لیالتعد أو الزملل ام ع الزمال نفاملقاول  ال  ذیب

دد املوعد  األعمال   . املستخدمة املعدات و ذیالتنف املتبعة بیاألسال ةیكفا و ةیصالح و ة و سالمة شأن مسئوليته ع وال ،ا

وف والتحديث واملراجعات توى وا اإلعداد صر ا ال املثال يل س ع ذلك بما وحده، املقاول مسؤولية الزم نامج ال ون ي أن ملتطلباتيجب ندسًقا   .امل

الزم:39/3 نامج لل ندس امل خالل:مراجعة الزمنـي نامج ال بمراجعة ندس امل  21يقوم
ً
ةيوما الف ذه خالل ض ع لم وإذا املقاول، من استالمه خ تار من

لالستخدام
ً
ا وصا

ً
مقبوال نامج ال املشروعأعت تقدم عة نامجذاعملُ ال و .ملتا الزمال بالتمديد املطالبة موافقةحالة صدور عد .العملحبصااال

ً
  كتابيا

الزم:39/4 اية:االحتياطي زمنـي احتياطي ع الزمنـي نامج ال شتمل أن للمقاول إنجازحرجغ شاطأيسمح مدة من املقاولاألعمالكجزء ـى ان وإذا ،

تنفيذ الزمنـياألعمالمن االحتياطي ذا استخدام دون
ً
يؤ أو مبكرا فال منه، جزء ذلكباستخدام املقاول.إدي من مالية مستحقات أي   خصم

فإن ا، ع املسؤول ات التأخ أنواع افة لتغطية الزمنـي االحتياطي ذا من االستفادة ق ا املسؤولبقيوللمقاول ات التأخ لتغطية استخدامه جاز جزء منه

و/ العمل صاحب ا ندس.أو ع   امل

الدارةوإاستخداميتم:39/5 ة شطةسماحف احتياجاتلأل مع ناسب ي بما رجة ا عأطرافغ التأث دون ة الف ذه الستغالل نامجالتعاقد   .الزمال
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كميات:39/6 يوضـح
ً
جدوال تخطيطه تم كما الزمنـي نامج بال املقاول املقاولاألعماليرفق ا سيوفر التـي واملعدات) (العمال العمل وعناصر شاط، ل لتنفيذب

(إ العمل عن ا توقف وفتـرات املعدات صيانة وفتـرات للموقع العمل عناصر من عنصر ل مغادرة خ وتار وصول خ تار يوضـح أن ع شاط، وجدتل وال)،ن

شطة. األ تنفيذ خ توار مع   تتفق

الزم:39/7 نامج لل ندس امل قبول عدم   :أسباب

ام االل عدم نإشروطأ. ال الفقر عداد ورة املذ البند.1/39(ةامج ذا من (  

بواقعيةعدم.ب   .العقدمحلاألعمالتنفيذترت

انجازج مدة ومع العقد ومعلومات ندات مس مع يتوافق ال نامج ال مناألعمال. ا عل طرأ وما   .غي،

ندس:39/8 امل ممثل ا عد ال اليومية ر   التقار

بإ ندس امل ممثل يقوم عنأ. يومي ر تقر بدأاألعمالعداد التـي شطة األ فيه يوضـح التـيأو تباملوقع شطة األ وكذلك اليوم، ذا ا العمل ـى ان

تبدأأو استمر لم التـي وتلك ا، العمل التأو استؤنف عن املسؤول بيان مع ا، العمل تأو أخر توقف تم كما الزمنـي، نامج لل
ً
طبقا وذلك خطيطهالتوقف

إعطاء مع ندس) امل ا عل وافق عديالت من عليه طرأ املقاول.(وما ملمثل ر التقر من   صورة

وا املشروع شطة أل ادثة ا ات التأخ يوضـح الذي والتغييـرات ات التأخ سـجل اليومية ر التقار ذه بتجميع ندس امل ممثل يقوم اب. ع ملسؤول

أيام يان ،و يالتأخ أن قومع و العمل، وصاحب املقاول من ل ل منه سـخة سليم ب بدوره يقوم الذي ندس رللم ش ل السـجل ذا من ة قدم

خالل السـجل ذا بمراجعة خال)أيام7(املقاول ض ع لم وإذا استالمه، خ تار .من
ً
مقبوال ل ال ون ي املدة ذه   ل

عة:39/9 الزممتا نامج لل املقاول

املقاوليقو  عةم دوريبمتا ل ش للمشروع الزمنـي نامج صورال ندسموقعيهمع امل طلب تنفيذآوعند ع طرأت التـي ات التأخ االعتبار
ً
(إناألعمالخذا

ذلكوجدت) األمر تطلب إذا عمله عناصر ع توز بإعادة له سمح و املشروع، إنجاز خ تار غي عدم مراعاة تحديمع صاحب و ندس، للم املقدم الزمنـي نامج ال ث

منذ باملشروع العمل س تقدم يوضـح
ً
را ي:أخر تقر اآل يضم أن وع سابق، ر   تقر

العمل. س تقدم مدى ت تث وثائق أية   أ.

ا برمج أعيد ال شطة األ ذلك.أو ب. وأسباب ا زم حساب   أعيد

أضيفت ال شطة األ ذلك.أو جـ. وأسباب   ألغيت

متوقعد. تأخ أي املقاول.أو تفاصيل ا سيقوم ال يحية الت طوات ا مع شطة األ اء ان خ توار ع ستؤثر ل مشا   أي

للمشروع.ـ األص الزم نامج ال من ة ع
ً
ا مو شاط ل ل الفع االنجاز سبة توقيع .  

عديله:39/10 عد الزم نامج لل ندس امل   :اعتماد

(لم بمطالبة املقاول تقدم انجازأو ا مدة لتمديد ( وذلكاألعمالأكثـر تنفيذه، تم كما الزمنـي نامج ال ندس للم يقدم أن عليه فإن العقد، مدة اء ان عند وكذلك

بدء منذ تقديمهاألعمالللفتـرة خ تار العملوحتـى صاحب من التمديد قبول خطاب ع حصوله معدعد ون ي أن ع ،
ً
وموضـحا رج ا املسار شبكة ل ش ع

ً
ا

) الفقرة إليه املشار ات التأخ لسـجل
ً
طبقا ا ع واملسؤول املشروع تنفيذ أثناء ادثة ا ات و8التأخ شاط، ل ل الفعلية اية وال البداية خ وتار البند ذا من (

خاللو  نامج ال ذا بمراجعة ندس امل خعمليوم21قوم تار   .استالمهمن

نامجموافقة:39/11 ال تحديث ع العمل   :الزمصاحب

عتبـرتحديث نامجال (ال الفقرة إليه أش ملا
ً
وفقا ندس امل من ذلك وقبول موافقة10الزمنـي البند ذا من للعقد،) الزمنية املدة تمديد ع العمل صاحب من

العمل صاحب موافقة تصدر لم انجازعالكتابيةما مدة األعمالتمديد
ً
  العقد.لبنودوفقا

40
املواد:40/1 واختبار البند:فحص ورد ما مراعاة من31(مع البنود) واملصنذه اآللية يـزات والتج املواد افة تخضع أن ندسيجب امل يرى اختبارات ألية عية

املواد تلك صنع ان م ا انأو املوقعأو إجراء م ،أخرأي
ً
محليا معتمدة مختبـرات ق طر عن الفنـي الفحص يتم أن .أو وع

ً
  عامليا

االختبارات:40/2 إجراء ان وم االختبا:موعد إجراء ان وم بموعد كتابة ندس امل بإخطار املقاول ايقوم إجرا موعد قبل األقل،)أيام3(بــرات يحضروإذاع لم

ندس املأو امل فممثله (ما) اختبار إلجراء دد ا لإوعد صدرت إذا إال االختبارات، إجراء مواصلة للمقاول يمكن ذلكنه بخالف ندس امل من عليمات   .ه
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االختبارات:40/3 لفة ا:ت االختبارات لفة ت املقاول العقديتحمل مواصفات ا عل تنص طبيعةأو لتـي تقت حالةاألعمالالتـي ا إعاد لفة ت وكذلك ا، إجرا

املواصفات، ا عل تنص لم التـي لالختبارات سبة بال أما املواصفات. لتلك مادة أي مطابقة تلكأو عدم طبيعة تقت وطلبأو األعمالال عادة ا إجرا املواد

ا إجرا ندس فإامل للمواصفات مطابقة اإلضافية االختبارات ذه انت إذا أما العقد. ملواصفات مخالفة ا يج ن انت إذا ا اليف ت يتحمل املقاول فإن صاحب، ن

يتح و العمل ا إجرا اليف ت شارمل و وجدت) (إن االختبارات ذه ع املعتمدة شطة األ تنفيذ ألعمالإتأخ اليومي ر التقر البندذلك إليه املشار املوقع

من39/8( البنود)   .ذه

أو:40/4 اآللية يـزات والتج املواد فحص:املصنعية رفض ألي يجة ن ُوجدت اآلليةأو قياسأو معاينةأو إذا يـزات للتج معيبة،أو املوادأو اختبار أو املصنعيات

ندس للم فإن العقد، متطلبات مع تتوافق ال ا قأ اآلليةا يـزات التج تلك يرفض يرسلهأو املوادأو أن بإشعار األسبابإاملصنعيات بيان مع املقاول،

امل طلب وإذا العقد، متطلبات مع
ً
متوافقا يصبح حـ املرفوض البند العيب يص أن لذلك

ً
تاليا املقاول ع ن تع و للرفض. أليالداعية االختبار إعادة ندس

يـز  التج اآلليةمن يجبأو املوادأو ات فإنه املعيبة، صاحباملقاولعاملصنعيات أن لذلك يجة ن ن تب وإذا ا. ذا والظروف الشروط تحت االختبارات إجراء إعادة

إض لفة تكبد قد االختبارالعمل وإعادة الرفض ب س اإلضافيةافية لفة ال ذه يدفع أن املقاول ع ن يتع فإنه اإ،   لعمل.صاحب

  :اإلصالحاتأعمال:40/5

سابق:40/5/1 اختبار أي من الرغم لألعمالأو ع التعليماتأو قبول إصدار بصالحية ندس امل يتمتع ا اليف ت من جزء أي :إصرف ي بما   املقاول،

ات تج أي من املوقع إخالء العقد.أو أ. ملتطلبات مخالفة   مواد

جز أي تنفيذ وإعادة إزالة منب. العقد.األعمالء ملتطلبات   مخالف

سالمة أجل من لة مست بصورة مطلوب أنه ندس امل نظر ة وج من عتبـر عمل أي تنفيذ مااألعمالج. حادث حصول ب منظورة،أو س غ واقعة

األسباب.أو  من ذلك   لغ

لتنفيذ:40/5/2 ندس امل بتعليمات يتقيد أن املقاول التعليمات،وأناإلصالحات،أعمالع وجدت) (إن ددة ا املدة تتجاوز ال معقولة، مدة خالل ا ينفذ

(أو  الفقرة مطلوب و كما ال االست بصفة ما عمل نفيذ ب
ً
متعلقا األمر ان إذا

ً
فورا ا ينفذ البند.40/3أن ذا من (  

تنفيذ:40/5/3 ندس امل بتعليمات التقيد املقاول أخفق تلكلأعماإذا تنفيذ ق ا العمل لصاحب فإن البند، ذا بموجب ددة ا األعمالاالصالحات

املقاول  حساب اع لف بت
ً
كتابيا اخطاره  .عد

41
عمل:41/1 أي غطية يجوز مثلأو ال ون ي عندما املقاول وع ندس، امل موافقة النظربدون عن به

ً
زا جا العمل للفحص،أو ذا

ً
زا جا ون ي أن وشك ع

وقياس الفحص ضور بذلك
ً
كتابيا إشعارا ندس للم يقدم (األعمالأن عن د تز ال فتـرة   اإلشعار.منأيام)3خالل

جزء:41/2 أي عن يكشف أن املقاول منأو ع زءأو األعمالأجزاء ا ذا عيد أن املقاول وع ندس، امل بذلك يأمر حسبما ا خالل فتحات عمل ذهأو أن

زءإاألجزاء ا ان وإذا ندس. امل يرضاه نحو ع السابق ا أو أو وضع ا كشف عد األمرفيما وتطلب ا فحص عد غطيت قد ألسباباألجزاء ا خالل فتحات عمل

فإن ا، ف للمقاول دخل اال وإعاد الكشف شرطإنفقات العمل صاحب عاتق ع ا جميع ون ت السابق ا ون أنوضع إذاللعقد،مطابقةت غانتأما

النفقاتملواصفاتمطابقة جميع لذلكفإن املصاحبة املقاول.واملدة عاتق ع ون   ت

ندس41/3 حر نوبیمنأو للم الورشةعنه ع وقت أي و أو ازناأو املرور العمل مواقع من جزء شو ذلك غأي أماكن عةلیشغأو نمن التا مات امل

املعتمدناملقاولأو للمقاول الباطن قبلنیمن التفتاملتعلقةو العملصاحبمن بقصد العقد القأو اإلختبارأو نةیاملعاأو شبأعمال   خالفه.أو اسیأخذ

42
عيب أي أسباب عن بالبحث القيام

ً
خطيا منه ندس امل طلب إذا املقاول العيبأو خللأو ع ان فإذا ندس، امل لتعليمات

ً
وفقا بذلك يقوم أن للأو خطأ أو ا

ون  ي التـي األمور من طأ اليفا ت فإن ا ع مسؤوال متومدتهالبحثاملقاول وتقو بإصالح يقوم أن الة ا ذه مثل وعليه املقاول. عاتق ع وتصـحيحقع

العيب للأو ذلك اصةأو ا ا نفقته ع طأ لذلكا املصاحبة املدة تحمله العيبمع ان إذا أما للأو ، أو ا
ً
مسؤوال املقاول ون ي ال التـي األمور من طأ ا

املق به قام ما اليف ت فإن ا منع اأعمالاول تنفيذ العمل.ومدة صاحب عاتق ع   تقع
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43
االنجاز:43/1 عند االختبارات أل :إجراء

ً
طبقا " االنجاز عند االختبارات " إجراء املقاول ع ن اميتع (ح البند الواردة واإلجراءات البند من40ذا ذه)

يقدم،البنود أن املقاول ع ن تع ةإو املطلو شغيل وال الصيانة وأدلة " تنفيذه تم كما " شأ امل مخططات االنجاز عند االختبارات إجراء مباشرة قبل ندس امل

من زء ا ذا صيانة من العمل صاحب يتمكن حتـى مفصل ل ش و العقد وإصالحهاألعمالبموجب ومعايرته وتركيبه وفكه شغيله منو زء ا ذا عتبـر وال ،

شغيلاألعمال ال وأدلة الوثائق ذه تقديم عد إال سلمه لغرض انجازه تم قد ُ إأنه أن املقاول ع ن يتع كما ندس، عنامل مدته تقل ال بإشعار ندس امل علم

)14ً
يوما عندقبل) االختبارات من أي إلجراء

ً
مستعدا املقاول فيه ون ي الذي .املوعد   االنجاز

االنجاز:43/2 عند االختبارات أل :تأخ
ً
وفقا التأخ ة ف عن زمنية بمدة املقاول عوض مبـرر بدون االنجاز عند االختبارات بتأخ العمل صاحب قام امإذا ح

) البنودمن)53البند مبـر ذه بدون املقاول قبل من االنجاز" عند االختبارات " إجراء تأخ تم وإذا ،
ً
اشعارا يرسل أن ندس للم جاز إجراءإر منه يطلب املقاول

) خالل اليوم21االختبار الفتـرة تلك خالل االختبارات يجري أن املقاول ع ن تع و اإلشعار استالم خ تار من
ً
يوما إشعارأو ) طة شر املقاول ا يحدد التـي األيام

إجراء املقاول اخفق إذا أما بذلك، ندس العملامل فلصاحب الفتـرة تلك خالل " االختبارات ق" املقاولا ونفقة مسؤولية ع االختبارات بإجراء يقوم أن

يحة. ا أ ع ا نتائج وتقبل املقاول بحضور ا إجراؤ تم قد ا وكأ االختبارات تلك عتبـر   و

االنجاز:43/3 عند االختبارات أخفقت:إعادة قسأو األعمالإذا باجتيازأي ا م تطبيق“م فيتم االنجاز" عند اماالختبارات (أح من42البند البنود) ا.ذه عل

ندس للم جوز منأو و جزء ألي يجته ن أخفقت ما اختبار إعادة يطلب أن والظروف.األعمالللمقاول الشروط نفس تحت االختبارات عاد أن ع عالقة   ذي

االختب:43/4 اجتياز االنجازاإلخفاق عند أخفقت:ارات (أو األعمالإذا الفقرة بموجب ا إعاد عد االنجاز" عند االختبارات " اجتياز ا م قسم من3أي (

مرة االنجاز عند االختبارات إعادة بتكرار يأمر أن العمل لصاحب فإن البند برفضأخر ذا ق ا العمل ولصاحب املقاول حساب ع وإاألعمالى لزاماملعيبة

لم فإن ا، بإصالح املقاول املقاول حساب ع ا إصالح يتم بذلك م يل
ً
و لبنودوفقا امالعقد   ه.أح

44
لدى املتبعة اإلجراءات حسب املقاول مستحقات صرف ةيتم ددةج ا ي:للعقداألساسيةثيقةالو بالدفع اآل للتفصيل

ً
ووفقا ،  

للمقاول املدفعةال:44/1 بنفساعتمادحال:قدمة
ً
بنكيا

ً
ضمانا املقاول وتقديم العمل موقع سليم و العقد إبرام عد وذلك للمقاول، مقدمة دفعة صرف

بالبند ورة املذ الشروط حسب مستحقات)39(املبلغ من صم با ا قيم ستو و حال، و ،
ً
ابتدائيا املشروع استالم ن االنجاز سب حسب الفعلية املقاول

صاحب إ
ً
فورا السداد وواجب

ً
مستحقا يصبح املسدد غيـر املقدمة الدفعة رصيد فإن األسباب من ب س ألي العقد اء إ أو األعمال ب   العمل.تم

للمقاول :44/2 ة الدور   :املستخلصات

املقاولصرفيتم:44/2/1 مناملنفذة، األعمالمةیوق اتیالكم اف نامب منه املوقعهاستحقاقات
ً
خطيا املعتمدة واإلضافية الزائدة األعمال لفة ذلك بما

العمل صاحب اآلو قبل العقود ألنواع وذلك ندس امل ا عل يصادق ال املستخلصات وحسب املشروع بموقع عمل من وقبوله انجازه تم ما   تية:وفق

ا وضعت ال األعمال  .أ  الواردة اإلفرادية األسعار أساس عاملنفذة األعمال ذهمةیق فتحسب )القياسإعادة(إفرادية أسعارو  اتیكم أساس ع أسعار

ندس رى ی ال األسعارو  اتیالكم بجداول  ا امل  .املنفذةاألعمال ع تنطبق أ

  املنفذة األعمال سبةأساس ع ملنفذةا األعمال ذهمةیق فتحسباملقطوعية، األعمال  .ب
ً
ل األعمال إ فعليا ایتنف املطلوب ةیال   .ذ

ندس:44/2/2 ق للم ادة ةیأ مةیق  لیعد أو حیت أي إجراء  ا ادة أليةمراجعته عند سابقة دفع ش أنو  الحقة،ش ادة ةیأ يرفض له  املقاول  من مقدمة ش

ادةا موضوع األعمال أن له تراءى إذا ا لش ا أو ل   .ةیمرض غعض

نات:44/3 شو ال (:قيمة أق حد و للمقاول املوقع%)70يصرف إ املوردة زة واألج الدائمة للمواد الشرائية القيمة ع من نات) شو يصرفأال (ال ما د يز

من%50(سبةعنللمقاول باملئه خمسون للشروطاملعتمدةالكمياتبجداول بندللاإلجماليةقيمةال)
ً
  :التاليةوفقا

املواد تلك ون ت أن للعقدمنصوصأ. اصة ا الشروط ا   .عل

ندس امل قبل من ومعتمدة واملواصفات للشروط مطابقة املوردة زة األج أو املواد ون ت أن ايتموأن،ب. د نامجوفقاتور   .املعتمدالزملل

وم العمل موقع مشونة ون ت أن ج.
ً
فعليا

ً
جردا  جرودة

ً
ندسمنمعتمدا وحفظامل حراسة   .املقاول وتحت

العقد.ال د. أعمال غ ا استخدام أو أخر موقع إ ا بنقل املقاول   يقوم
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األعمال من كجزء دخلت قد واملواد اآللية يـزات التج ون ت حينما صرفـ. يتم بموجبه الذي املستخلص من ا قيم خصم يتم املتعلقةالدائمة، البنود

  بذلك.

املالية:44/4 املستحقات عن العقد:التنازل ذا ع تبة امل املالية مستحقاته عض أو ل عن التنازل العمل صاحب من مسبقة كتابية بموافقة للمقاول يجوز

لدى املتبعة لإلجراءات
ً
وفقا املالية واملؤسسات ةللبنوك   .الدفعج

الدفع:44/5 مراع:عملة املمع يتفق لم ما املتحدة ية العر اإلمارات دولة عملة الدفعات افة ون ت والتعليمات األنظمة به تق ما التعاقدتعاقديناة ع

أخرى    .عملة

السداد:44/6 قة عيتم:طر العمل صاحب من واملعتمدة املقبولة لألعمال الفع اإلنجاز سب حسب دفعات ع املقاول مستحقات ر سبةتمر يخصم أن

)10% 
ً
امال للعمل ي االبتدا االستالم ن ا ز تم و دفعة ل قيمة من التنفيذ سن كضمان تقديم،) عد وزات ا قيمة نصف رد يتم املقاول حيث

نداتافة ياالستالممس (العملصاحبإجراءاتحسباالبتدا املتبقي،)%5و القيمة فتتبقى)%5(ةونصف وـطوال الصيانة خرة تار من ابتداء (سنة)

ي االبتدا تصرف،االستالم ا.للمقاول حيث عمل مطلوب إصالحات أو مطالبات أو مستحقات أو خصومات ناك تكن   مالم

) خالل ا بتقديم يقم لم إذا ائية ال الدفعة بصرف املطالبة املقاول حق سقط ليوم180و الصيانة سنة اء ان خ تار من  لمشروع.)

45
املشروع قيمة عديل أي إجراء يجوز صعوداألعمالأسعارأو ال جراء من العقد ا إل املوادأو املشار أسعار اليفأو العمالأو بوط ت قدأو أي خدمات

يحقاألعماليذتنفسعر تؤثر كما عديلالعمللصاحب، بأي يقوم أن والتنفيذ العقد مدة طوال وقت خطأأو أي أي يح العقدأو ت وثائق من أي و س

يحق يضيفالعمللصاحبكما أيأو أن يحاسبأعماليحذف أن ع مناسبة نظره ة وج من ا ادةاملقاول يرا الز أسأو بقيمة قيمة ضمن العقدالنقصان عار

) يتجاوز ال السوق25بما أسعار حسب جديدة قيمة ع االتفاق يتم سبة ال ذه تجاوز وعند العقد، قيمة من للكميةأو %) التعاقدية القيمة نفس ع اإلبقاء

) سبة عن د تز يحق25ال كما ، اب%) نوعيةالعملل ن ادأو عي الز قيمة دفع يتم أن ع املواد عض منأو ةقيمة األسعار فرق وجدتاملقاول رد إن

قيمة من التالية:األعمالوتخصم الضوابط مراعاة مع ،  

ون ت أن يةاألعمالأ. للعقد.التغي
ً
  محال

التعديالت تحقق أن الالزمةأو ب. املشروع.التغييـرات ة مص يخدم ما   لألعمال

اليفج ت ساب اح يتم يةاألعمال. ألسعالتغي
ً
املماثلةوفقا البنود او ار ل ة للتطبيق.وذلكبالعقداملشا قابلة ا أ ندس امل مع سيق الت و العمل صاحب رأى  إذا

لألعمال يكن لم إذا يةد. مماثلةالتغي تلكأو بنود لتنفيذ أسعاره املقاول يقدم بالعقد، ا ل ة مقارنةاألعمالمشا ندس امل قبل من األسعار ذه مراجعة وتتم

بتلك ليف الت لدراسة العمل لصاحب ا رفع و املنفذة البنود ونوعية الكميات مع ناسب ي ما و السائدة واألسعار املقدمة،األعمالباملرجعيات األسعار ومناسبة

تنفيذ ع املقاول اعتماد انتاألعمالوأخذ ما ع املقاول يوافق لم فإن العمل، صاحب ا يو ال األسعار العمل،بموجب صاحب لصاحبيحقإليه

مقاولالعمل ق طر عن ا تنفيذ ع   .أخرالتعاقد

املقاول .ه من بند ب القيام العمل لصاحب وتنفيذهيحق مقاولالرئ ق طر العقدأثناءأخر عن تنفيذ ة ضيتمبحيثف سبةالرئاملقاول عو ب

املنفذ10 البند قيمة من امهمع% الباطنبتقدال ملقاول الالزمة دمات ا افة   .يم

للمقاول ز ا يقدم ال دمات ا بقيمة املطالبة الرئ للمقاول حق و باملشروع إضا بند نفيذ ب ثانوي مقاول ليف ت العمل لصاحب يحق طة. شر الثانوي

من ا   .العملصاحباعتماد

46
نديحق كمياتللم عديل أي إجراء العمل صاحب موافقة ع صول ا عد ذهأو األعمالس تنفيذ طبيعة ستلزمه مما ا م جزء املقاولاألعمالأي وع ،

ع التعديالت نفيذ ب ذلكأال االلتـزام أدىإيؤدي فإن ادة، بالز العقد قيمة التعدإعديل إجراء يتم فإنه العقد قيمة ادة لأل ز
ً
وفقا اميل البندح الواردة

من45( البنود)   .ذه
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47
العمل صاحب موافقة ع صول ا عد ندس لأو للم ش غي أي إجراء له ولة ا الصالحيات ستأو األعمالكميةأو نوعأو حدود مما ا م جزء لزمهأي

تلك تنفيذ ذلكاألعمالطبيعة يؤدي أال ع ات التغي نفيذ ب ام االل املقاول وع العقدإ، محل (أو غي البند ا عل املنصوص دود ا من45تجاوز (

البنود  .ذه

  

48
يرسل:48/1 أن املقاول لإع مرة ندس  يوم30(امل

ً
اإلضافية،)ا بالنفقات املتعلقة املطالبات بجميع اصة ا املعلومات ومفصلة املة بصورة فيه شرح

ً
بيانا

عن ا ف
ً
حقا له أن املقاول عتبـر الاألعمالال واإلضافية ندسأمر الزائدة امل تلك،ا عن املقاول مستحقات ا،األعمالوتصرف ل العمل صاحب اعتماد عد

و 
ً
الفصلالدفبنودلفقا الواردة ع(ع   .عشر)الرا

م:48/2 الزائديل العمل بخصوص مطالبته بتقديم أساسأو املقاول ع املاملرفقةاألسعار اإلضا الكميات معه،درجةبقائمة م امل الللبنودوذلكبالعقد

العقد. ذا ا ل مماثلة بنود ع ا قياس   يمكن

ندس:48/3 امل تضافع أن يرى ال اليف الت بحصر يقوم زائدأو أن عمل أي ب س العطاء ور املذ املبلغ من تنفيذهأو تخصم جرى تمأو إضا عمل أي

(أو عديله البند إليه أش ملا
ً
وفقا العمل ذا مثل تقييم جري و من45إلغاؤه، البنود) املذه ستحقه ما بتقييم ندس امل يقوم كما مقابل، تمديد من قاول

أل ةالتغييـر األعمال
ً
وفقا ذلك واعتماد بدراسة يقوم والذي العمل لصاحب بذلك ر تقر برفع قوم و ام، ع(الفصلح البنودمنعشر)الرا العقدذه ان إذا أما .

الزائد العمل ع تنطبق معدالت أية يتضمن  أو ال
ً
يتفقا أن واملقاول العمل صاحب فع لذلك.اإلضا العادلة األسعار تحديد   ع

شمل:48/4 أن العمليمكن صاحب ا يأمر ال ات :يمثلهمنأو التغي ي   ما

النوعية  .أ ات بنودأو غي من بند ألي صائص   .األعمالا

ات  .ب ططاتغي واألماكنو ا ب منأو املناس جزء ألي عاد العقداألعمالاأل   .املشمولة

بندإلغا  .ج أي منأو ء   .األعمالجزء

إضاتنفيذدـ عمل آليةأو أي ات تج تلزمأو موادأو تقديم   الدائمة.األعمالخدمات

سلسل.ـ ات غي تنفيذأو أي   .األعمالتوقيت

49
لي:49/1 استخدام االباملتم ةحتياطيال غ

ً
جزئيا أو

ً
ليا ندس،عليماتحسبفقط العقدامل قيمة عديل تم ذلك.بناءً و   ع

املبسدد:49/2 رصد تم ال دمات ا أو اللوازم أو بالعمل املتعلقة املبالغ االحتياطياللمقاول و ةلغ ا،  ألجل
ً
يوفقا   :لآل

قيمتهينفذهأناملقاول عستوجبالذيلعملا.أ تقدير تم و ا)، تقديم املطلوب دمات ا أو املواد أو اآللية ات التج ذلك ي كأمر (بما غي

العقد. بنود   بموجب

قبلب من ا شراؤ يتم ال دمات ا أو املواد أو اآللية ات التج النحواملقاول،. ع ا قيم تقدير تم   :التاو

الفعل- قبله).املبالغ من الدفع املستحقة (أو املقاول ا دفع ال   ية

اإل - ف محسواملصار ح، والر ة منةدار ة مئو سبة الصلةاملبالغك ذات للبنود املقاول قبل من املدفوعة اوالسابقالفعلية تحديد

قةالكمياتجداول   املناقصة.عرضامل

لبنديتم:49/3 أسعار عروض الضوابطاالحتياطيةاملبالغتوف   :اآلتيةحسب

املإذا دمات ا أو األعمال قيمة (أو ساويبالبندتعلقةانت من م500,000أك قبله.ف،)در من املعتمد السعر عرض توف العمل صاحب ع ن  يتع

قيمةإذا دماتأو األعمالانت (بالبنداملتعلقةا من م500,000أقل ندسيحق،)در بذلك3(عددبتوف املقاوللبةمطاللم خاصة أسعار عروض تم) و

م.العمللصاحباتقديم بي   للمفاضلة

عليمات:49/4 إصدار سلطة ندس امل الباطناملوادنوعيةشأنهيملك من مقاول بواسطة أو املقاول بواسطة ا توف راد
ُ
دد،امل اسعر وا د  تور

ً
بجدولسابقا

و  املعتمد. لالكميات فقط ُمستحًقا املقاول أيقيمةون قيمة أو املوقع إ النقل لفة ت شمل (ال الفعلية لفة والت
ً
مسبقا ددة ا لفة الت سعر ن ب الفارق

إ باإلضافة طبقسبةدر)،
ُ
امل ح الفارق.ةالر ذا   ع
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ا49/5 تقديم املقرر دمات ا تضمنت إذا احتياطيامبأية: معدلةلغ األعمالأو من جزء بأي خاصة مواصفة أو بالتصميم تتعلق مسألة أي لفة الت سعر

ُيذكر أن فيجب ا، ف ا تضمي يتم زة أج أي أو عقدذلكالدائمة الباطن.تضمينهوكذلكاملقاول،صراحة من مقاولة عقد   أي

بأن49/6 املقاول م يل والفواتيقدم: األسعار عروض جميع ندس امل باملبالغإ الصلة ذات بالنفقات املتعلقة اإليصاالت أو سابات وا أواالحتياطيةوالقسائم

اسعر تحديدتماللبنودا د  تور
ً
  .سابقا

50
ة:50/1 الصغ عأو لألعمال التغي لتنفيذ عليماته يصدر أن ندس للم يمكن الطارئة، الطبيعة باملياومةذات العمل  اساس

ً
كتابيا العمل صاحب موافقة ،عد

بالعقد،تقييمهيتموعندئذ املشمول باملياومة" "العمل جدول اإلجراءاتبموجب ددةو باملياومةالبندذاا "للعمل جدول يوجد لم إذا أما بالعقد،.
ً
مشموال "

امفإن تنطبق.البنداذأح   ال

املقاول :50/2 ع ن شراءيتع طلبات يت تث يقدمباملياومةاألعماللوازمقبل بطلباتإأن يتقدم عندما عليه ن يتع أنه كما املسعرة، العروض ندس امل

ساباتايقدمأنالدفع وا ندات واملس اللوازم.و لفوات ذه من بأي املتعلقة   االيصاالت

ناء :50/3 العباست جدول ا تحديد يتم لم بنود يأية كشوفا يقدم أن املقاول ع ن يتع فإنه ا، مقابل للدفع باملياومة تتضمنمل ن) ت (ع دقيقة ومية

ا السابقتفاصيل اليوم عمل تنفيذ ا استخدام تم ال   :واملتمثلة،ملوارد

املقاول.وو أسماء-أ مستخدمي عمل ومدة   ظائف

املتحديد-ب معدات شغيل ومدة واستأنواع املؤقتة.قاول االشغال   عمال

املستعملة.وأنكميات-ج واملواد اآللية ات التج   واع

كشفو  ل من واحدة ة بتوقيع ندس امل اأو يحاوجدهإذاقوم عيد ثم ومن عليه، لذلكإوافق الحقا امل،املقاول مسعريقوم كشف بتقديم قاول

املوا اإدذه تضمي قبل لالعتماد ندس التالية.امل الدفعة   كشف

51
ات:51/1 الصعو عن ض ا:التعو توقع مقاول أي ان إم يكن لم عادية غ عقبات أو ات صعو أية األعمال تنفيذ أثناء املقاول ض اع ةناءأثإذا التنفيذ،ف

) يتجاوز ال ميعاد و
ً
فورا يقوم أن عليه  )15فإن

ً
ندسيوما امل وع بذلك

ً
خطيا ندس امل ممثل أو ندس امل بإخطار والعقبات ات الصعو ذه شاف اك خ تار من

ا اإلضافية اليف الت رأيه
ً
متضمنا العمل صاحب إ الشأن ذا

ً
را تقر يقدم أن الة ا تأكدذه إذا والعقبات ات الصعو تلك ب س املقاول ع تب ست لتـي

األعمال تلك لتنفيذ املقتـرحة واملدد ا وقوع ف،من للنظر (اوذلك البند بموجب ددة ا ام لألح
ً
وفقا العمل صاحب قبل البنود.52من ذه من (  

العمل:51/2 صاحب تصرفات ب س ض باملطالبة:التعو ق ا (للمقاول البند بموجب ددة ا لإلجراءات
ً
وفقا ض من52بالتعو قه ي ملا البنود ذه من (

: و العقد ا ع ض التعو ع املنصوص االت ا وذلك أوامر، من يصدره فيما أو العمل صاحب تصرفات جراء من   ضرر

عل وترتب املوقع مختلفة طبيعية ظروف أو ة تر حالة املقاول واجه إذا ملاأ.
ً
وفقا العقد ندات مس غي البنديا عليه البنود.5/2(،)5/1(يننص ذه من (  

األرض تحت للمرافق ات شب فر ا أثناء املقاول واجه إذا اوترتبب. نداتغي عل ملاالعقدمس
ً
(يوفقا البند عليه البنود.6/3نص ذه من (  

ا النقاط تحديد العمل صاحب أخطاء (ج. البند ا عل املنصوص األعمال ومواقع   ).7ألصلية

ملا
ً
وفقا املوقع شفة باآلثاراملك يتعلق فيما تصة ا السلطة أو العمل ألوامرصاحب امتثاله ب س لفة ت من املقاول ق ي ما (يد. البند عليه ذه23نص من (

 البنود.

52
ملاع:52/1

ً
وفقا ما ض عو أي أحقيته رأى إذا البندياملقاول عليه ذه,)45(و )51(يننص نداتالبنود،من باملس مدعومة بمطالبته يتقدم أن

(إالالزمةواإلثباتات تتجاوز ال مدة خالل ندس  )15امل
ً
حدوثيوما ا.أو الواقعةمن بوقوع ض املف   علمه
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ب:52/2 ندس امل (يقوم الفقرة ا إل املشار املقاول مطالبة (من)1دراسة تتجاوز ال مدة خالل البند مكتملة30ذا ندات بمس املطالبة تلقيه خ تار من
ً
يوما (

العمل. صاحب إ بذلك ر تقر رفع   و

تتجاوز :52/3 ال مدة خالل ض بالتعو املقاول طلب بدراسة ندس امل ر تقر تلقيه عد العمل صاحب ندات60(يقوم بمس ندس امل ر تقر تلقيه خ تار من
ً
يوما (

  مكتملة.

52/4:) الفصل ام ألح
ً
وفقا العمل صاحب قبل من والتغييـرات اإلضافية األعمال اليف ت عن ض التعو امسيتم البنود.ا ذه من   عشر)

  

53
نفيذ:53/1 ب يقوم أن املقاول املدةوأناألعمالع خالل ا ددةجاز نفيذعللعقداألساسيةبالوثيقةللتنفيذا ب يبدأ ٌس األعمالأن ل التا لماليوم

  املوقع.

يرد:53/2 مطلب أي مراعاة اصةالشروطمع منا خاص جزء أي بإتمام يتعلق امالاألعتتموأناألعمالفيما عل يطرأ وما للتنفيذ ددة ا املدة خالل

عديل.   من

  

54  

تنفيذ:54/1 أثناء العقد مدة بتمديد العمل صاحب تاألعماليقوم حصل إذا وذلك تأو أخر ، يحصل أن
ً
متوقعا سليمأخر ان األعمالموعد

ً
لإلجراءاتوفقا

بموجب ددة ا البنودوالصالحيات التالية:ذه األسباب من ألي وذلك ،  

 .أ
ُ

لإذا
ً
وفقا إضافية بأعمال املقاول (لبنودلف الفصل ا إل املشار اإلضافية باألعمال ليف امسالت منعشرا البنود) العملأو ،ذه صاحب قام

غييـرات ةأو بإجراء ر جو لتنفيذعمالاأل عديالت الزم نامج ال ع   .األعمالتؤثر

العملأو األعماليقافإ.ب صاحب من بأمر ا م جزء أو أي
ً
وفقا منه املأل بموافقة بإيقافوالبنودح ااألعمالاملتعلقة إل الفصلواملشار

البنودمن)عشرالتاسع(   .ذه

ت.ج ندسأو العملصاحبأخر إذا املوافقاتامل العيناتأو إصدار ددةاملدةحسباعتماد  .2/34)(بالبندا

(.د البند عليه نص ملا
ً
وفقا املوقع مختلفة طبيعية ظروف املقاول واجه من5إذا البنود) أل وجدأو ذه

ً
وفقا األرض تحت للمرافق ات امشب البندح

من6( البنود) أل أو ذه
ً
وفقا ات لصعو امعرض (ح من6/2البند البنود) املشروع.ذه لتنفيذ الزم نامج ال ع تأث ذلك ع   وترتب

مواقع..ـ وتحديد األصلية النقاط تحديد أخطاء ناك ان أل األعمالإذا
ً
وفقا العمل صاحب مسؤولية من و اممما (ح من7البند البنود)   .ذه

معقول.و مدة خالل املقاول يتمكن لم حإذا التصار ع صول ا من لتنفيذأو ة الالزمة العملاألعمالالتـراخيص لصاحب عود اتأو ألسباب ا

ذلك ع وترتب والتـراخيص ح التصار تلك بإصدار الصالحية لتنفيذتأث صاحبة الزم نامج ال   .األعمالع

آثار.ز املوقع شف اك اأو إذا عل وترتب قيمة ذات اأو األعمالإيقافأشياء م أل أخر تأو جزء
ً
وفقا امالتنفيذ (ح من23البند البنود)   .ذه

االختبارات.ح إجراء ع ترتب عأو إذا الكشف العملاألعمالإعادة صاحب مسؤولية من و فيما ا عل املعتمدة شطة األ تنفيذ تأخ تأخأو أي

سأو األعمالتنفيذ ا م أل جزء
ً
وفقا العمل صاحب مسؤولية من ون ت التـي العيوب بإصالح املقاول قيام امب (ح منعشرالثالثالفصل ذه)

  .البنود

تأخ.ط عزىأو إعاقةأو أي العملإمنع صاحب لديهأو أفرادهأو تصرفات ن العامل ن املقاول من   .املوقعأي

با:54/2 العقد مدة تمديد النظر التالية:يتم االت ا العمل صاحب مع   التفاق

ً
وفقا رة القا القوة ب س التنفيذ تأخ أي (للبنودأ. الفصل ا إل منالعشروناملشار البنود)   .ذه

الت تصةأخر ب. ا السلطات لتعليمات املقاول امتثال ب أو س
ً
منظورا يكن لم مما التأخ

ً
با س السلطات تلك   .مقاول للانت

ت أي إرادة أخج. عن خارجة طارئة ظروف ب س   .املتعاقدينالتنفيذ

ة عليمات املناسب الوقت  املقاول  تلقي عدمد. ا قد ان ضرور ا طل ندس من كتابة بذا   .امل
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م ال السلع أو املواد دتور   العملصاحب أخرت.ه العملال ابتور صاحب ن رى ی أن شرط د طوات عیجم إتخذ قد املقاول  أن دسامل  لتال املمكنة ا

 .إنقاصه أو التأخ ذا

(أي.و البند عليه نص ما عدا فيما العقد لتمديد املقاول ا يتقدم من59مطالبات البنود)   .ذه

االت عیجم :54/3 ندس خطری أن املقاول  ع جبی ا بی الذي العارض وقوع فور  امل ده قصارى  بذلی أن املقاول  فع ذا ومع ،التأخ  س  التأخ لتفادي ج

 .األمام إ العمل لة ودفع

55
من:55/1 ب س أي حدوث ع بناء العقد مدة بتمديد أحقيته رأى إذا املقاول البندع ا إل املشار من54(األسباب البنود) مدعومةأنذه بمطالبته يتقدم

الالزمة واإلثباتات ندات (إباملس تتجاوز ال مدة خالل ندس الواقعة15امل حدوث من
ً
يوما مدةأو ) مطالبته يحدد أن ع ا بحدو املفتـرض علمه

واألسباالت ملطالبته.مديد رة امل   ب

ال:55/2 ا إل املشار املقاول مطالبة بدراسة ندس امل (يقوم (1فقرة خالل البند ذا من ب30) عد و مكتملة ندات بمس املطالبة تلقيه خ تار من
ً
يوما ذلك)

توصياته يتضمن مفصال
ً
را رهتقر تقر رفع فيإو للنظر العمل   ه.صاحب

بمطالبته:55/3 املقاول يتقدم لم (إإذا الفقرة بموجب له ددة ا املدة خالل ندس س1امل البند ذا من بمطالبته) حقه صاحبقط ة مواج بالتمديد

  العمل.

55/4:) تتجاوز ال مدة خالل وذلك املقاول، طلب بدراسة ندس امل ر تقر تلقيه عد العمل صاحب مكتملة60يقوم ندات بمس ندس رامل تقر تلقيه خ تار من
ً
يوما (

املدة.وُ  ذه خالل العمل صاحب بقرار املقاول   بلغ

املي55/5 ع تأخجب أي حدوث ملنع األوقات جميع ده ج قصارى بذل عاألعمالقاول القبيل ذا من تأخ أي تأث وتخفيف باإلضافةاألعمالولتقليل

ااالمتثالإ عل املنصوص امات لالل (الصارم  ).56البند

ًضاال:55/6 عو للمقاول عفأو يحق وال لألعمال زمنًيا بالتأخىتمديًدا يتعلق فيما العقد بموجب اماته ال من جزء أي للعملعنالناتجمن امن امل التنفيذ

شطةمع ايقومالاال نفيذ نب أطرافأو املوقعبنأخر مقاول للموقعأخر أي اورة ا املناطق الوقت"فشلوإذا،ى تأث "تحليل تقديم أو املقاول

إض داعمة معلومات / يرى ماحسبافيةتقديم و ندس العملأو امل من28(خاللصاحب يوًما للمقاولاملعلومات،ذهطلبوقت) يحق بأياملطالبةال

  .زمتمديد

56 - 

تحديد:56/1 أجل ةمن الوقتللمشروع،الزمالتمديدف تأث "تحليل بإعداد املقاول /يقوم و ندس امل لدى مقبول ل ش العمل.أو "  صاحب

التأث:56/2 تحليل ،شمل ى،كحدالزم :أد ي   ما

ب  .أ س ،تحديد ذلكالتأخ خبما الالزمةوجميعحداثاأل توار الزمالتأخ لدراسةالبيانات دول ا   .ع

ال  .ب جميع ذلك بما التأخ وقت العمل حالة يو املبيان والصور والرسومات ر والتقار والوثائق الوضع.الت ذا إلثبات الالزمة   عاصرة

ل  .ج ل الزم التأث عحادثةتحليل شطةتأخ وقتالواردةالبندلنفس )ب(بالفقرةاأل ع والتأث نامج   .اإلنجازال

لل   .د والكمية البيانية .املقارنة األص نامج ال مع املعدل   نامج

(االحتياطي  .ه استخدام كيفية اإلضا)الزمتحليل الوقت   .املطلوبلتقليل

االجراءاتاإل توضيح  .و الواقعتأث تقليللاملقاول اتخذ دول عالتأخ منلاملتبعةواالحتياطاتللمشروعالزما د املز التأخ تجنب

  .األعمال

ع  .ز ة مطلو عديالت أي ياألعمالتحديد .ن للتأخ   جة
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57

عليه:57/1 ينص ما ناء منبنودباست جزء أي نفيذ ب القيام للمقاول يجوز ال الليلاألعمالالعقد األ أو أثناء الرسمية اإلجازات وأيام مع، ا أيام ىخر خالل

ندس امل من خطي إذن أو بدون
ً
ا ضرور العمل ان إذا إال ندس امل األرواحأو ممثل إنقاذ أجل من

ً
مطلقا عنه االستغناء يمكن اتأو ال ضمانأو املمتل أجل من

ندساألعمالسالمة امل بإخطار الة ا ذه مثل املقاول يقوم أن ع أنأو ،
ً
دائما را و بذلك.

ً
فورا ندس امل امممثل و أح ت ال البند التطبيقذا واجبة ن

بالتناوب العمل تنفيذ املعتاد من ا ف ون ي التـي االت ن.أو ا ت نو   ع

العمل:57/2 حاجة الرسميةإحال العمل ساعات عد ندس امل ممثل عددأو وجود مقابل
ً
ماديا ندس امل ض بتعو املقاول يلتـزم الرسمية، العطل أيام خالل

م ا أمضا ال واملقاول.الساعات ندس امل ن ب مشروع ل بداية مع ا عل االتفاق يتم ال الفئات جدول حسب الساعات ذه املقاول عتمد أن ع   مثله،

58
املقاول:58/1 إيقدم

ً
ا ر ش ندس العأو امل س تقدم عن

ً
تفصيليا

ً
را تقر العمل صاحب يقرره ما قبلبحسب من الثبوتية والوثائق ططات با

ً
دا مؤ مل

أناملقاول  املقاول وع لقدمی، صباح ندس ر ومیللم املستخدمتقار العمال و األعمالنعدد الباطن مقاو قبل ومن قبله توز من مأماكن   .األعمالعع

س:58/2 معدل أن األوقات من وقت أي ندس امل رأى بإذا (يطالعمل البند املشارإليه الزم نامج ال مع يتفق ال بما من39ء البنود) يمكنذه ال لدرجة

بأن ا مع ةاألعمالالتأكد ضرور ا يرا التـي طوات ا يتخذ أن عندئذ املقاول وع ، باألمر
ً
خطيا املقاول ينذر أن فعليه لذلك ددة ا املدة ا انجاز تم والس

ا عل انجازيوافق من يمكنه ل ش العمل س لإلسراع ندس ااألعمالامل عل يدون أن املقاول ر تقار ع اطالعه عد ندس امل وع لذلك، ددة ا املدة

ومالحظاته ضمنيُ وأنتوصياته ا ةرفق الدور ره العملإتقار  .صاحب

  

59
نف املقاول  قمی لم إذا ود األعمال ذیب نف هیإل املع ایب ددة دیاملواع  العقد ذا بموجب ذ ات أو اداتز  ةیأ ذلك بما به ا  العملصاحب من أوامر ا تصدر غي

 
ُ
ددة مةیبالق ( التأخ غرامةقيمة هیعل وقعت تبة الغرامات مةیق دتز  أن جوز ی وال ، )والعقد العطاءغةیص  ا التأخامل ا ع  إجما من % 10 ع مجموع

قيمةالعقد مةیق )األعمال(شاملة سب ال املدة حساب  دخلی الو   ،اإلضافية ا تح ةغرامةقيمة ع ت إذا العمل عن التوقفف ا ث ر  أسباب عن ناتجة أ  ةق

ق العملولصاحب،العملصاحب من أوامر بمقت أو ا جزء أو التأخ غرامةقيمة من املقاول إعفاء  ا  بناء وذلك،م
ً
ي طلب ع ا  خالل املقاول  قدمهی كتا

 ی 14
ً
تائجاخطارهختار  من وما  التأخ تحليلب

ً
ون،خطيا   الطلب ذا و

ً
دا ندات مؤ ة أن ع الدالة باملس ا جزء أو التأخف  وال  إرادته عن خارجة لظروف ان م

ي ، اف له دی الثا للطرف مستحقة مبالغ أي من الغرامة وتخصم ضرر أي عليه تب ي لم ولو التأخ حصول بمجرد الغرامة األولأو وتوقع الطرف لدى موجودة

ن تأم اجةأو بصفة ا دون يهإخالفه إجراءأو إنذارأو تن أي قضائيةاتخاذ يالتأخ غرامةحسبوت،ى.أخر ات   : اآل

  

  االضافية األعمالشاملة لقيمة  اإلجماليةالعقد  قيمة × 10%                                                                               
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          = اليوم /التأخير غرامة قيمة

  مدة التنفيذ باليوم × 25%                                                                                                         
  

منأخر تحال أي إنجاز عن سيةاملراحلاملقاول ددةالرئ زا العمل لصاحب يحق املعتمد، الزم نامج لقيمةمبلغبال
ً
ا ليوماعنالتأخ غرامةمساو

فك،الواحد يتم أن ز ذاع ضباملقاول قيامعدا ةتعو التالية.لتأخ اف  باملرحلة

60  

البندالتأخ  غرامةقيمةإباإلضافة ا عل عابالسابق،املنصوص أ بتحمل املقاول فتـرةاملوقعيةاإلشرافيلتـزم خالل املشروع تنفيذ طةالتأخ ع أال شر

) رقم بالبند ورة املذ سبة ال ن ض التعو مجموع عقد)59يتخطى به يق ما أساس ع عاب األ ذه وتحسب نافاإلشر ، ب م ندسامل العملامل إنوصاحب

دوري بمبلغ املقاولةبأو ان عقد قيمة من ة مئو تم،سبة اإلشرافقيمةساباحو
ً
وفقا التأخ ع تبة يامل   :لآل
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ندسعابأانتإذا  .أ ةسبةامل   :العقدقيمةمنمئو

  

اإلضافية األعمال لقيمة شاملة اإلجمالية العقد   قيمة

ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ــــ ـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـــــ ـ ـــ ـ ــــ ـ ـــ ـــ ــ ـ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ـ ـــ ــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ عاب× ــ أ باليوم×       اإلشرافسبة التأخ   مدة

بالي العقد  وممدة

                 

ان.ب مقطوعاإلشرافإذا   :بمبلغ

  

  اإلجماليةاإلشرافقيمة

ــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ــــ ـ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ــــ باليوم×       ـ التأخ   مدة

باليوم العقد   مدة

  

صاحباإلشرافانإذا.ج من   :العملمباشر

اإلجما  العقد اإلضافيةقيمة األعمال لقيمة شاملة   لية

ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ــــ ـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـ ــــ ـ ـــ ـــ ــ ـ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ـ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ باليوم×        %3 ×ــ التأخ   مدة

باليوم العقد  مدة

61
ع بناًء املقاول ع سأمر يجب يوقف أن العمل صاحب من ملدةأو األعمالخطي ا م جزء أثناءأو أي املقاول وع مناسبة، العمل صاحب ا يرا قة طر بأي

أ اإليقاف ة جرىف إذا اإليقاف عن الناجمة اليف الت العمل صاحب يتحمل وال ،
ً
ا ضرور ندس امل يراه الذي بالقدر ه س وضمان العمل بحماية يقوم إحدىن

اآلتية: االت   ا

من أي التوقف ة ف ع
ً
منصوصا ان إذا   العقد.بنودأ.

ان إذا الصنعةاألعمالإيقافب. أصول حسب
ً
ا املقاول.أو ،ضرور تقص ب س   ان

ان إذا لسالمةاألعمالإيقافج.
ً
ا شرطأو األعمالضرور ا م جزء تصرفاتأال أي ب س الضرورة تلك ون ندسأو ت امل العملأو إخفاق ما.أو صاحب   كال

62 

افة توقفت يرجعاألعمالإذا ب س يجة ن العملإباملوقع التوقفأو صاحب ة ف إضافة العمل صاحب فع ندس ذلك،األعمالنجازإمدةإامل إثبات تم و

) البند إليه املشار املوقع ألعمال اليومي ر من39التقر البنود) مطاذه املقاول تقديم ن وذلك انجاز، مدة بتمديد   .األعماللبته

63
عليمات صدرت عأو إذا بالكشف يقوما أن ن، مجتمع ندس وامل املقاول ع ن يتع فإنه العمل، ناف باست ندس امل من واملواداألعمالإذن اآللية ات والتج

تلف أي بإصالح يقوم أن املقاول وع باإليقاف، تأثرت التوقف.أو عيبأو ال ة ف خالل ا قت قد ون ت   خسارة

64
ب:64/1 اإلخالل عدم اممع من54،55،56(البنودأح البنود) بإيقافذه العمل صاحب لتعليمات املقاول امتثال ع ترتب إذا التنفيذأخر تاألعمالفإنه

ً
ا

ماأو  :لفة ي بما باملطالبة ق ا فله   لية
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ب س االنجاز مدة تمديد أي .أ. التأخ   ذا

ا إلضاف املقاول ا تكبد لفة أي العقد.إب.   قيمة

أل 
ً
وفقا املقاول مطالبات النظر تم امو (ح ن ععشر،السادسالفصل البنودمن)عشروالسا   .ذه

اإلنجاز:64/2 مدة تمديد أي املقاول ستحق ماأو ال بإصالح قيامه ب س ا تكبد ال لفة ال داد تصاميمهاس عيب عن ناتج مصنعيته،أو موادهأو و

مايةأيوعن ا قبله من نأو إخفاق عأو التخز افظة  يطلبأنوال ،األعمالا
ً
ضا منأو العمليقافإعنعو   .التأخغرامةإعفائه

65  

امتنفيذالعملصاحبمسئولية:65/1   :العقدأح

وأن65/1/1 نية، بحسن العقد ام أح نفيذ ب العمل صاحب يلتـزم سبالدفعاتللمقاولعتمد: حسب له عليه.أو اإلنجاز املستحقة  املتفق

أي65/1/2 عن املقاول تجاه مسؤوال العمل صاحب عت ال تنفيذءأومر أ: عن أو به)، متصل (أو العقد ذا عن املقاولإالإ،االعمالناتج قدم الذي املدى

األ  ناء باست األعمال، إنجاز دفعة ضمن
ً
صراحة ما بمبلغ مطالبة األ شأنه أو ي.مور االبتدا االستالم ادة ش اصدار عد املستجدة  شياء

"ش65/1/3 يصدر أن ندس امل ع ن يتع :) خالل ي ا ال االستالم  28ادة
ً
يوما فرصة) أقرب أو العيوب، بإصالح االشعار ات ف من ة ف أخر انقضاء عد من

" جميع قدم قد املقاول ون ي أن عد ةالوثائقممكنة ذلكاملطلو بما ا امل ب ا اختبار وتم األعمال وأنجز اأصالحإ" االستالم ادة "ش عت و ا. ف عيوب ي"،ية ا ل

العمل. صاحب ورضا العقد ملتطلبات
ً
طبقا األعمال لقبول

ً
ممثلة ا غ دون ا   وحد

  :العملصاحبمخاطر :65/2

رب،  .أ .ا إ .... الغزو، ال)، أم رب ا أعلنت (سواء العدائية   األعمال

أوالتمرد،الثورة،  .ب ة العسكر رباملغتصبة،القوة ا لية،أو   .البلدداخلاأل

املشاإلش  .ج املتفجرات أو النووي الوقود اق اح عن ناتجة ة نوو نفايات أي عن أو نووي وقود أي عن الناجم اإلشعا التلوث أو نة املؤ السامةعاعات عة

ون م أو متفجر نووي تجميع ألي طرة ا صائص ا من ا غ   .نوويأو

عن  .د الناتجة الضغط ا.الطائراتموجات غ   أو

داخ  .ه الشغب منأعمال معه املتعاقدين أو املقاول موظفي قبل من بدأت أو تضم لم ما البلد   .الباطنل

فعالة.  .و احتياطات ا ف ة ا ذي املقاول يتخذ أن املتوقع من يكن لم وال ا بؤ الت يمكن ال وال الطبيعة لقوى عملية   أي

66
املق:66/1 ون لي ي االبتدا سليم ال وح األعمال بدء خ تار من وذلك ومعدات، مواد من عليه شتمل وما ا والعناية األعمال عن امل بال

ً
مسؤوال لمشروع،اول

املق من ا الستالم سابقة خ توار إ ا ف الضرر شوء عزى ال األعمال وكذلك ي االبتدا االستالم نواقص إ املسؤولية ذه فقدوتمتد أو تلف حدث ما فإذا اول،

مواد من عليه شتمل ما أو لتفإنومعداتلألعمال،
ً
طبقا ذلك إصالح املقاول ندس.عليماتع   امل

شأ:66/2 ت نفقات أو رسوم أو ف مصار أو إجراءات أو مطالبات أو دعاوى أية عن عوضه وأن العمل بصاحب الضرر اق إ دون يحول أن املقاول عنع

واملمتصر  اصة وا العامة الطرق استعمال إ الوصول دون تحول التـي أو العامة، الراحة مقتضيات ومع األنظمة مع تتعارض ال املقاول الدخولفات أو رات

أخرى. ة ج أي أو العمل صاحب حيازة انت سواء ات املمتل من روج   وا

التصميم:66/3 أعمال عض بأداء املقاول ليف ت أداءحال عند املعقولة والعناية ارات امل باستخدام م يل فإنه بالعقد، اماتاملدرجة كما،التصميمال

) رقم البند ام أح حسب العمل صاحب ض بتعو املقاول م   ).67يل

67
سا ا افة عن

ً
مسؤوال املقاول ون أو ي ا، صيان أو األعمال تنفيذ جراء من ات واملمتل اص باأل ق ت ال واألضرار ائر يتعلق ب س املقاولألي ون ي كما .

ذلك. عن تنجم ال واملطالبات الدعاوى افة عن
ً
  مسؤوال
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68
) البندين ام أح من ناًء ذه66،67است من (: ي عما

ً
مسؤوال املقاول ون ي ال   البنود

بمقدور  س ول األعمال لتنفيذ ا تجن يمكن ال حتمية يجة عتبـرن وارمما ل العائدة االرتفاق بحقوق ق ت سائرواألضرارالتـي ا االحتياطاتأ. أخذ أو ا درؤ املقاول

ا. ماي   الالزمة

اص باأل ق ت ال واألضرار سائر ا مستخدميه.ب. أو وكالئه أو موظفيه أحد أو العمل صاحب تقص أو مال إ أو خطأ ب س ات   واملمتل

(ج البند ا إل واملشار رة القا القوة ب س األنقاض إزالة أو األعمال إصالح لفة البنود.69. ذه من (  

اتمالالعملصاحبمخاطر .د   ).65/2(رقمبالفقرةذكر

69  

69/1:.
ً
مستحيال منه جزء أو العقد تنفيذ يصبح أن عليه تب و تنفيذه تمام وقبل العقد إبرام عد يطرأ مفا حادث أي   ع

التالية::69/2 الشروط ا ف توافرت إذا إال موجودة رة القا القوة ون ت   ال

حاد إ
ً
عائدا التنفيذ االستحالة مرجع ون ي أن فيه.أ. املتعاقدين من ألي يد وال تنفيذه أثناء أو وقبل العقد إبرام عد مفا   ث

التعاقد.أال ب. قبل توقعه املتعاقد بمقدور ون   ي

منأال ج. أي بمقدور ون حدوثه.املتعاقديني ن ح معقولة بصورة يتالفاه أو يتجنبه   أن

اال أال د. تحقيق بخطئه م أس قد املتعاقدين أحد ون التنفيذ.ي  ستحالة

70
من:70/1 ألي منه جزء أي أو العقد تنفيذ أصبح رةاملتعاقدينإذا القا القوة أسباب من ب س ألي

ً
إ،مستحيال

ً
إشعارا يرسل أن عليه ن يتع األخراملتعاقدفإنه

ال امات واالل بالواقعة العلمه مدة خالل وذلك ،
ً
مستحيال ا أداؤ سيصبح أو أصبح طر45(تتجاوز تـي تأكد عد و به، الدراية أو ادث ا وقوع خ تار من

ً
يوما (

) عد العقد اء إ يتم التنفيذ استحالة من البند30العقد ام ألح
ً
وفقا ضمانه له عاد و املتعاقد مستحقات سوى و بذلك اإلشعار خ تار من

ً
يوما ذه78() من (

م االستفادة عدم إ ذلك يؤدي لم ما زء، ا ذا تنفيذ من املقاول فيعفى العقد من جزء ع تقتصر التنفيذ استحالة انت وإذا ذاالبنود. و املشروع امل ن

العقد. اء إ يتم الة   ا

املقاو :70/2 فع اطر ا زوال عد
ً
ممكنا األعمال تنفيذ استكمال أصبح ترتبإذا ون ي قد ما بإصالح يقوم وأن بذلك، ندس امل إشعار عد العمل ناف است ل

أضرار من اطر ا تلك املقاول لألعمالع وثائق أو املواد أو اللوازم ض،أو عو النظر يتم فإنه اإلصالح أعمال ب س (ما) لفة أو التنفيذ
ً
تأخرا تكبد وإذا

وفق الزم أو املا (املقاول ن الفصل ام ألح
ً
ععشر،السادسا البنود.عشروالسا ذه من (  

71
انجاز:71/1 عد املقاول (األعمالع البند عليه نص ملا

ً
وفقا املوقع من72وإخالء البنود) اشعار ذه يرسل بذلكأن

ً
خطيا

ً
ندسإا العملامل صاحب أو

ي. االبتدا سليم ال إلجراء
ً
يدا تم للمعاينة موعد   لتحديد

العمل:71/2 صاحب يمثلهأو ع  من
ً
خطيا بذلك املقاول شعر و

ً
ابتدائيا

ً
استالما واستالمه املشروع ملعاينة

ً
موعدا يحدد  أو أن

ً
ونيا عنالك د تز ال مدة خالل

بإنجازميوم)15( املقاول إشعار خ تار   .األعمالن

العمل:71/3 صاحب ااألعمالموقعإباالنتقالممثلهأو يقوم املعاين املقاولاستالماواستالم بحضور
ً
بأعمالأو ابتدائيا محضر حرر و ندس وامل ممثله

سل حضيال بدون تم قد سلم ال ان وإذا منه، سـخة للمقاول سلم و ي االبتدا بم إخطاره رغم املقاول مسـجل(موجبور )–خطاب إ ...... ي و إلك د يتمبر

ضر ا الغياب أنإثبات املعاينة من ن تب وإذا العملاألعمال، لصاحب املقاول إشعار خ تار اعتبـر املطلوب الوجه ع تمت خو قد سليمتار يال دءاالبتدا و

املعاين من ر ظ وإذا الضمان، أنسنة  األعمالة
ُ
ت األكمل الوجه ع تنفذ املقاوللم ع يتوجب التـي واألعمال االستالم رفض أسباب ي االبتدا االستالم نة حدد
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انجازتلك ستكمل أن املقاول ع ن تع و ا استالماألعمالاستكمال بطلب ثانية مرة التقدم ناألعمالقبل سلم ال ؤجل ضرو ا ذلك ت ث األعمالإتمامو

ا تنفيذ اأو املطلوب   .إصالح

بنو :71/4 ناك أن ي االبتدا سلم ال عند ن تب إذا
ً
منأو دا يقماألعمالأجزاء أنلم العمل صاحب ورأى ا نفيذ ب االنتفاعاألعمالاملقاول من تمنع ال الناقصة

أ الذي للغرض واستخدامه ذهأجلهمنباملشروع العمل فلصاحب عت، أن الة املقاولاألعمالا من طلب و
ً
ابتدائيا الناقصةاألعمالإكمالمسلمة

مدة تلكخالل إلنجاز ا املقااألعماليحدد يقم لم فإذا اول، قفلصاحببإنجاز ا ذهالعمل قيمة املقاولاألعمالبخصم مستحقات هأو من غ ليف ت

ا بفروق عليه والرجوع حسابه ع ا نفيذ   ألسعار.ب

أجز :71/5 من مكتمل جزء أي استالم العمل لصاحب مجزيجوز املشروع ان إذا املشروع  اء
ً
املنفذ.أو ءا زء ا من االستفادة رغبة العمل لصاحب   ان

من:71/6 جزء أي ستخدم أن العمل لصاحب يجوز العقد،األعمالال عليه املنصوص املؤقت االستعمال يتمأو بخالف نعليهاالتفاقفيما املتعاقدينب

.
ً
ابتدائيا

ً
استالما زء ا ذا استالم يتم لم ما   وذلك

املشروعتمإذا:71/7 (أو استخدام الفقرة عليه نصت ملا
ً
خالفا استالمه قبل منه املشروع6جزء فإن البند ذا من  أو )

ٌ
سل تم قد وكأنه عد املستخدم زء مها

كما استعماله بدأ خ تار املستخدممن زء با العناية مسؤولية تقل العمل.إت   صاحب

72
العمل:72/1 صاحب من كتابية موافقة ع صول ا عد و املقاول املستعملةاألعمالبإنجاز ع غيـر واملواد شاء اإل معدات جميع منه نقل و املوقع يخ أن ،

وجميعوالنفايات املوقع امل يتـرك أن وعليه ا نوع ان
ً
أيا املتبقية املؤقتة لالستعمالاألعمالواألعمال زة جا حالة و املرافق،نظيفة افة

ً
شامال شغيل أو وال

العمل. صاحب عليه يوافق ل   ش

الفقر :72/2 ا إل املشار واللوازم واملواد املعدات جميع بإزالة املقاول يقم لم (إذا يع1ة ي أن العمل لصاحب يحق فإنه البند ذا من األشياءأو ) تلك من يتخلص

البيع عملية إلتمام العمل صاحب ا تكبد ال اليف للت املقاول تحمل مع ا بإزال املقاول يقم لم ماأو ال للمقاول رد و املوقع. وتنظيف املواد تلك من التخلص

ون ي الببقيقد حصيلة من مبالغ   يع.من

73
خطي:73/1 إشعار بإرسال مناسب بوقت الضمان سنة اء ان قبل املقاول أسفرتإيقوم وم ي ا ال سليم لل

ً
يدا تم للمعاينة موعٍد لتحديد العمل صاحب

مطابقة عن املعاينة واملواصفاتاألعمالذه اماتهعیجم ذینفب قام قد املقاول  وأنللشروط عطيإل و العمل صاحب يحرره محضر بموجب
ً
ائيا ا سلم يتم

منه. ة   للمقاول

نقص73/2 وجود املعاينة من ر ظ إذا عضأو عيبأو : األعمالخلل
ً
وفقا املقاول ــــؤولية ــ ــ مســ من و ــللبنودمما ــ ــ ـــ سـ ال يؤجل العقد ــــنةيذا ــ ــ ســ وتمتد ي ا ال م

ال ــــتكمال ــ ــ ــ ــ اســ ن ـــــــمان ــ ـــ العيبأو نقصالضــ ـــالح ـــــ ــ ــ خالأو إصــ املقاول قبل من لل العملا ـــاحب ـــــ ــ ــ صــ ا يحدد معقولة مدة ـ،ل املقاول يقوم أن دون املدة ت ان فإذا

جاز العيوب مسؤوليتهبإصالح وتحت املقاول نفقة ع الالزمة اإلصالحات إجراء العمل قيمةأو لصاحب من ا قيم   .الصيانةمحتجز خصم

املق:73/3 عت يال أن عد اال بالعقد ا عل املنصوص اماته ال أداء أتم قد "تماول ياالستالممحضر إصدار ا للمقاول ال مالحظات" الذيدون خ التار ا ف نا مب ،

العقد. بموجب منه ة املطلو امات االل أكمل قد أنه املقاول فيه   عت

74
العقدحقي:74/1 ف العمل العملأو املقاولةاءوألصاحب يتمإيقاف الة ا ذه و العامة، ة املص مقتضيات ع بناًء التنفيذ مراحل من مرحلة أية

ساب خحاملقاول قبلمنتنفيذهتممااح العأو العقدفتار املقاول ملإيقاف من اض اع ضأو دون بالتعو   .مطالبة

املوقع:74/2 ع اليد ووضع املقاول من العمل سـحب العمل لصاحب ث،يجوز العقدومن ف لفةتحملمعاألعمالتنفيذاستكمالأو م الت فرق ان(املقاول

العملمع)وجد صاحب حق ضاملطالبةبقاء من قه عما املستحق ض التابالتعو االت ا من أي ذلك ب س ارر سذكر صر ال املثال لیع وذلك ،ا

كتابيا املقاول انذار نعقب  يوم15ومرورمرت
ً
خا تار األخ ع (اإلنذار ن الفقرت ناء   :])ب(،)أ[إست
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بنفسه  .أ شرع قد املقاول أن ت ث مباشرأو إذا ق بطر غيـره رشوةأو بوساطة مباشر العملغيـر صاحب موظفي ات،أو أحد ا من ه عأو غ حصل

الرشوة ق طر عن م ع وافق أوالعقد افآتأو  بات ةیأ إعطا م بقصد ایدا أو م   عمل عن باإلمتناع أو عمل امیالق ع إغرا
ً
.العملبصاحبإضرارا

تحتاج  .انذار)إ(ال

انذار).العملحبصا مع عامله  التالعب أو الغش استعمل إذا  .ب إ تحتاج  (ال

املشروع.يمكنال املتبقيةاالعمالبأنالعمللصاحبتراءىإذا  .ج من املتبقية ة الف ا إنجاز   للمقاول

ت  .د العملأخر إذا البدء عن تنفيذهأو املقاول بأيأو تباطأ خاللبنودمنبندأخل أوضاعه يص ولم إبالغ)يوم15(العقد خ تار يحمن بت كتابة ه

  .الوضع

ل أو رفض إذا  .ه ندس من له الصادرة التعليمات ذیتنف تجا ر بدون  امل   .نهیح العمللصاحب كتابة قدمهی معقول  م

ب بدون  متصلة)يوم15( ع دتز  مدة ةیل العمل املقاول  أوقف إذا  .و   .العملصاحبيقبله معقول  س

مل أو العقدبنود من شرط بأي أخل إذا  .ز اماته من بأي امیالق أغفل أو أ  .بالعقد املقررة إل

(  .ح األق د ا التأخ غرامات تجاوزت قيمة10إذا من ا.العقد% ل املقرر (  

ب إذا  .ط   .تركه أو العمل من ا

العقد  .ي عن املقاول تنازل مأو إذا دون الباطن من لتنفيذه العمل.عاقد صاحب من مسبقة خطية   وافقة

أفلس  .ك إفالسه،طأو املقاول،إذا ار إش تأو لب راسةأمر صدرأو إعساره،ث ا تحت اأو بوضعه حل وجرى شركة ا.أو ان  تصفي

التعاقد،  .ل اعتبار محل صية ال الته مؤ انت و املقاول تو الفنيةالعملولصاحبإذا الضمانات توافرت إذا الورثة مع التعاقد واملاليةاالستمرار

افية الورثة.ال   لدى

75
بموجب:75/1 املقاول من العمل ب يإيتم كتا باليدسلمخطار عأو له يـــد بال له دونالعنوانيرسل بالعقد ور اجةاملذ إجراءاتأليةااللتجاءإا

  قضائية.أو قانونية

الع:75/2 صاحب يقوم املقاول من العمل سـحب مستحقاحالة ع ز با املقاولمل يتخذت بمصادر حتـى
ً
ائيا

ً
املستحقاتةقرارا ا،أو ذه م وذلكعض

عالعملصاحبمطالباتلتغطية ائية ال اسبة ا إجراء ن املقاول   املشروع.أعمالتجاه

76
 :ي ما العمل ب ع تبی:76/1

مات واألدوات ولآلالت تمت ال لألعمال وحصر جردعمل العملصاحبيقوم- شو  واملواد وامل اال ناتوال رد ذا تمو  ،باملوقع املقاول  استحضر  14 خالل ا

 ی
ً
ب إخطاره ختار  من وما م بال رد عادیو لبكتاب ا حرر ،الوصول  علم م رد محضر و ما،ی من وأ نالطرف من ل بحضور  ا ضر ذا وقعو  مثل  ممثلو ا

رد محضر ع عیالتوق رفض أو ممثله أو املقاول حضر ی لم فإذا نالطرف   ا
ُ
تأ ضر، ذلك ث  املقاول بديی لم فإذ العقد  ناملبهوأنعن ع املقاول  به خطرو  با

رد ة ع املقاول  من موافقة بمثابة ذلكان ،اإلخطار ذا وصول  ختار  من )أيام7( خالل العمللصاحب كتابة مالحظاته العملقرار  ون و  ،ا   صاحب
ً
 ائيا

اضات ةیأ شأن  .املقاول  ابدیمالحظات أو إع

ضات حساب- تبةالتعو يعياآلواملتمثلة التأخ عامل صر ال املثاللس عاب–وجدنإ/السعر (فرقا إساإلشرافأ ع تبة –األعمالتكمالامل

ةإصالح )املصنعيةعيوبومعا ا ب بقرار املقاول  إبالغ ختار  وح للعقد طبقاوذلك،....  .ال

نف العملصاحبيقوم- ا تتم لم ال األعمال ذیب ا أو ل وجدالسعر فرق  املقاول  لیتحم مععض  ال كمادة،یجد مناقصة  ةیاملتبقاألعمال طرحعدوذلك،ان

تج وفر أي من اإلستفادة للمقاول  حقی   .املناقصةذهعني

معمناملقاول خروج:76/2 سليمقيامهاملوقع نداتجميعب قبلهاملشروعمس من ا اعداد تم ال التصميمية ططات هأو وا غ ندسمن اتخاذللم مع

مايةتداب افة وا املكتملة،لألعمالالسالمة ق العملحبلصا ون و غ شآت من العمل بموقع وجدی ما ل احتجاز ا ي و مؤقتة م  و أدوات و وآالت مبا

ا أن  ،وخالفهمواد العملون ي أن دون  العمل إتمام  ستعمل   صاحب
ً
ا هغأو  املقاول  أمام مسئوال ب ألي نقص أو تلف من ایصی قد ملا ع  أجر دفع أو ان، س
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ا، شآتذه يحتفظ أن له و ع ي و امل اء عد ح ملواد و واألدوات واآلالت املبا   العمل إن
ً
عد ،قه ضمانا اءو باستالماألعمالان بإخطاراملقاول العمل صاحب يقوم

.احتجازهتممامناملتبقي املوقع من ا وازال ا نقل لفة وت مسئولية املقاول تحمل و ، 

داد العمللصاحبيحق:76/3 ة ةیأ لدى أولديه للمقاول  مستحقات ةیأ من العقد مةیق ع ادةز  نفقات و مصروفات من تكبدهما افة اس ومج  ى،أخر  ةیح

املقاولو،به ق قد ون ی الذي الضرر  عن ضبالتعو  املطالبة  حقه إ باإلضافة ع تبة امل املبالغ لتغطية املستحقات ذه كفاية عدم ةالتصفيعدحال

ائية العمليحق،ال يعيقومأن لصاحب شآتب ي و امل ق قد خسارة ةیأ عن سألُ  أن دون  وخالفهاملواد و األدوات و واآلالت املؤقتةاملبا ،ذلك جراء من باملقاول  ت

بإرجاع العمل صاحب قوم للمقاول أيو ائية ال التصفية عن د تز  . مبالغ

املقاولالعقد ذا نطاق  داخلة أعمالذیتنف أو مواد دبتور  وتتعلق املقاول  ا قام قد ون ی ةیإتفاق ةیأ  املقاول  محل العملصاحبيحل أن جوز ی:76/4 قيام مع

ندس. للم االتفاقية ذه املتعلقة ندات املس افة سليم  ب

اماأل  تخل ال:76/5 ا محددة ملدة معه التعامل وقف أوهیلد ناملقاول ل من العمل منه ب الذي املقاول  اسم شطب العملصاحب بحق السابقة ح يقدر

  .العملصاحب

77
باتفاق العقد اء إ اآلتية:املتعاقدينيجوز االت   ا

األ  امل إيقاف العمل استمرصاحب إذا (أ. البند بموجب (64عمال تتجاوز ملدة البنود ذه من األعمال180) بإيقاف األمر خطاب خ تار من
ً
يوما املقاول وقام)

اءعدالعملصاحببإشعار  (املدةذهان مدة وم األعمال، ناف است من ناف25لتمكينه است من املقاول ن بتمك قيامه دون اإلشعار إبالغه خ تار من (
ً
يوما

العمل.ا من لتمكينه مقبولة إجراءات اتخاذ أو   ألعمال

الفصل ا عل املنصوص ام لألح
ً
وفقا رة القا القوة حالة البنود.العشرون(ب. ذه من (  

78
امل باتفاق أو العمل صاحب قبل من العقد اء إ امتعاقدينحالة أح (بموجب بما77،69،70،68املواد القيام املقاول ع ن يتع فإنه البنود، ذه من  :ي)

لسال  أو ات املمتل أو اص األ حماية لغرض ندس، امل قبل من شأنه عليمات صدرت قد العمل ذلك ان إذا إال عمل أي تنفيذ عن التوقف األعمال.أ.   مة

العملب لصاحب املقاول سلم أن ندات. ا.املمس مقابل له الدفع تم التـي األخرى واألعمال واملواد اآللية يـزات والتج   شروع

املوقع. غادر وأن السالمة ألمور ا م يلزم ما ناء باست املوقع من األخرى اللوازم ل ل يز أن   ج.

ما
ً
نافذا أصبح قد العمل اء بإ اإلشعار ون ي أن عد العمل صاحب ع ن يتع   :يد.

ةيقومأن- سو وجدت.مستحقاتب إن املقدمة الدفعة قيمة امل منه د س وأن املوقع ا تنفيذ تم ال األعمال افة عن   املقاول

سدد- األعمال.للمقاول أن اء بإ اإلشعار خ تار قبل ا اعتماد سبق ال املوقع املشونة واملواد اللوازم   قيمة

امل- الدفعة ضمان عن يفرج املقاول.أن من املقدم ي ا ال والضمان   قدمة

79  

ایتنف وحسن العقد ذا موضوع األعمال املقاول  ضمنی:79/1 ایوص ،األكمل الوجه ع ذ الواحدة سنة ملدة ان خ تار من سلمتبدأ ال خ تار ح ي االبتدا سلم

عيوب من ر يظ ما وإصالح بصيانة ا خالل املقاول م يل وال ي، ا األعمالنواقصأو ال
ً
وفقا فتحسب،العقدلبنوداملنفذة ي االبتدا سلم ال تجزئة حالة و

.
ً
ابتدائيا استالمه خ تار من

ً
اعتبارا جزء ل ل السنوي الضمان ة   ف

أيةع:79/2 نفيذ ب يقوم أن شاءأو عديلأو تصليحأعمالاملقاول إ العملأو إعادة صاحب منه يطلب حسبما عيوب من ر يظ ما م أو تقو
ً
خطيا ندس امل

الضمان ة ف ي.أو أثناء ا ال سلم ال   عند
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عنداألعمالسلم:79/3 العمل اءلصاحب ةان العيوبف عن و املسئولية ا من بحالة او عل انت التـي الة ا عن تقل وال ندس امل ا ير واإلتقان دة

مال  إبداء عدم مع لألعمال العمل صاحب استالم يحول وال ن، العادي الك واالس االستعمال عن ينجم قد ما ناء باست الضمان فتـرة بدء اعند عل رأو حظات يظ ما

نواقص يتمأو من لم مما للمواصفات مخالفة مواد
ً
وفقا ا وصيان ا بضما املقاول التـزام دون ي االبتدا االستالم أثناء   العقد.لبنودتداركه

بجميع:79/4 يقوم أن املقاول التنفيذالناتجاإلصالحأعمالع عيوب اصة.خعن ا نفقته ع الضمان سنة   الل

من:79/5 بأي القيام عن املقاول امتنع واإلصال أعمالإذا ذهالصيانة تنفيذ ق ا العمل فلصاحب البند ذا بموجب منه ة املطلو حساباألعمالح ع

املقاول  ال وتخصم،ومسؤولية ة ةیأ أو العملصاحب لدى ى خر األ  مستحقاته با ومن ،انةیللص ضمانا املقاول  مستحقات من ز مما اإلصالحاتذه فیت  ج

وم ق له ون ی أن دون  ى أخر  ةیح اضاإل   ا ال مةیق أو ذیالتنفقةطر  ع ع   .اإلصالحات فیت

العيب79/6 ان إذا يؤديأو : منإالضرر املة ال االستفادة من ة ر جو بصورة العمل صاحب العملأو األعمالحرمان لصاحب فإن ا، م رئ جزء أي

حقوق بأية احتفاظه جميعأخر ومع داد اس ق ا العقد بموجب له تب ت عى ا صرف تم ال أو األعمالاملبالغ
ً
مضافا ال)، ا واقع (حسب ا م جزء ع

نفقات أي ا ذهأخر إل تتعلق العمل.األعمالى صاحب قبل من ا صرف   وتم

العيب:79/7 ان يجوزأو إذا فإنه عاجلة بصورة املوقع إصالحه يمكن ال اعدللمقاول الضرر صاحب موافقة ع صول لغرضا املوقع من ينقل أن لعمل

معيبة ون ت اآللية ات التج من أجزاء أية قيمةأو إصالح امل عادل بما األداء ضمان قيمة د يز أن املقاول ليف ت تقديره حسب العمل لصاحب جوز و تالفة،

املنقولة اآللية ات التج لتلك بدال أو االس
ً
ضمانا يقدم ا.أخر أن شأ

ً
  مناسبا

80
ادة صدور  من الرغم ع ي االستالم ش ا اء عد ال ة ان سابات افةةسو  و انةیللص ضمانا ز ما إعادة و انةیالص ف  مسئوال املقاول  بقىی ، العقد ذا عن ا

ي االستالم ختار  من سنوات عشر ملدة ری قد خلل أوبیع أي عن االبتدا دران أو األساسات سواء املب من ةیاألساس ءاألجزا ع ظ املةا ي لیال أو ا رسا  ا

مال أو غش أي جراء من وخالفه لل ذا أو بیالع ذا عن نجمی قد ضرر  أي وعن املقاول  قبل من إ  ایأ ذلك عن النا الضرر  ضعو  عن مسئوال املقاول ون و  ، ا

زائية ةیئولباملس إخالل دون  ذلك و مداه و نوعه ان   .ا

81
لل:81/1 يجوز ذلك ومع وتنفيذه، العقد تفس املعتمدة اللغة ية العر يةاللغةاستعمالمتعاقديناللغة العقداإلنجل منهأو كتابة اللغةإجزء جانب

وإذا ية، و العر ي العر ن النص ن ب عارض ي وجد ي.اإلنجل العر بالنص   عمل

استعمال:81/2 للمقاول يجوز ذلك ومع ية، العر باللغة بالعقد املتعلقة املراسالت ون يةاللغةت نفقتهاإلنجل ع ا ترجم النصإمع ون و ية، العر اللغة

االختالف. عند به املعمول و ي   العر

82  

التقيد املقاول واللوائحو ننوابالقع اصةوالتعليماتاألنظمة اء و اهیاملو  العمال و العمل و بالشرطةا ر ات من صدری مما اغ و الطرق  و ةیالبلد و الك  ا

الدائمةاملعنيه باألعمال القأو نفقاتمن ذلك تطلبهی ما وحده تحملی و ،ؤقتةاملأو واملتعلقة لتلك  عند هیعل جبی و والتعليمات،واللوائحواألنظمةنوأنمخالفات

ة الفور  ع بذلك خطری أن العمل موقع  معد بمرض إصابة ةیأ حدوث تصةةیال ا  العامل ابیغ عند ضایأ اإلخطار و ، ضاملر  العامل نواعن و باسم ا

ب لهیترح أو ضر امل ان العمل موقع زودی أن هیعل جبی كما ، املعدياملرض س  و ةاألدو  و املقررةةیال الظروف افة هیف تتوفر ةیاألول لإلسعافات مناسب بم

مات ة ةالضرور  ةیالطب امل ة مثل الطارئة الظروف ملواج ات آثار معا روقو  الشمس ضر روح و ا   . إ ......…. ا

83
سداد اص ا حسابه وع املقاول املستحقةجميعيلتـزم ا ومقادير ددة ا ا آجال ة املطلو والغرامات إالرسوم

ً
وفقا وذلك االختصاص، صاحبة ة ا

صوص. ا ذا الصادرة لألنظمة
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84
أصبح املقاولوجببمإذا من داد لالس قابل ما مبلغ أي ناك منأو العقد الدفع املقاول ُمستحق مبلغقبل أي من املبلغ ذا اقتطاع يجوز ُمستحقةأو ، مبالغ

للمقاول الوقت العمل.أو ذلك صاحب جانب من ذلك عد له ُمستحقة تصبح   قد

85
و يقر أنظمة بأن اماملقاول منتجاتأح أية وشـحن د تور ع ا تطبيق يجري التـي املتحدة ية العر اإلمارات دولة مارك وا اد اأو االست م اإلمارةإأجزاء

األ  ذلك امبما اد.ح االست بحظر   املتعلقة

86
ا عنوانا له تخذی أن قاول امل ع جبی:86/1 ندسيه العملصاحب إبالغ هیعل و واإلشعارات، املراسالت هیإل توجه املتحدة ةیالعر اإلمارات بدولة ثابتا و وا  وم

  .حای عت العنوانذا إ رسلی إشعار ل و ، عليهيطرأ یغ بأي و العنوان ذا كتابة

اإلشعارات:86/2 وتبادل االتصال إيصال،يتم مقابل باليد ا سليم ب إما العقد ذا املتعلقة الرسأو واإلخطارات يد إذاأو بال ا ألثار منتجة عتبـر و ل، امل

ورة املذ بالطرق غييـرإبلغت جوز و العقد، ذا املدرجة ن العناو من املالعنوانأي ه.خر األ تعاقدبإشعار غي من
ً
يوما ن ثالث   قبل

و :86/3 التبليغ تم لو كما ا، آلثار منتجة الة ا ذه عتبـر و العقد طرفا ا عل يتفق التـي بالوسائل
ً
ونيا إلك اإلشعارات تبليغ (يمكن الفقرة ورد ملا

ً
)2فقا

البند. ذا   من

87 : 

العقد سياق املقاول ا عل حصل ال املعلومات جميع تظل أن املقاولسٌ و أيجب قبل من ا ع الكشف يتم ولن ة سر الالزمإه بالقدر إال ثالث طرف أي

العقد بذالتنفيذ العمل صاحب املقاول يخطر أن طة شر املقاول ا د ع ال لتلك املماثلة ة السر امات بال املعلومات ذه متلقي م يل أن أساس تفاصيلع

مو  ع حصل و املعلومات الكشفذه ذا ع
ً
خطيا للموقعإباإلضافة،افقته فوتوغرافية صور أي التقاط اأو األعمالأو عدم م جزء دونأو أي ء أي

الصور ذه شر يجوز وال ندس امل من منأو إذن إذن دون ا ع ندس،توز دمججبو امل من التأكد املقاول امع الباطنأح من عقود أي البند أوامرأو ذا

د املوظفونوأنالتور نممثأو الوكالءأو يمتثل املقاول لنفسهأو جميع الباطن من امهعدمعتبةاملالقانونيةالتبعاتافةتحملاملقاول وع،املوردين ال

  .عالهأذكر بما

88 : 

  العقد ذا املتعلقة الوثائق عیجم عت
ً
ا   مل

ً
االه حقو  العمللصاحب خالصا  من أي ستعمالا للمقاول  حقی وال العقد، ذا نطاقخارج ى أخر  أعمال أي  ستعمال

 .العقد ذا نطاق خارج الوثائق تلك

89  : 

اء إدخال للمقاول  جوز ی الة ذه و ،معل املسبقة ةیالكتاب العملصاحب موافقة شرط له نأخر  شر اء ؤالءون ی ا  افة ذیتنف  املقاول  مع نمتضامن الشر

امات تبة اإلل   .العقد ذا ع بناء هیعل امل

90 : 

اء العمللصاحب جاز املقاول  تو إذا ي نالتأم رد مع العقد إ ا امات هیعل كنی لم إذا للورثة ال  باإلستمرار للورثة السماح العمللصاحب جوز یو  مل،العلصاحبإل

م الیوك نوایع أن ع العقد ذیتنف  م تو و مقاول  من أك مع التعاقدان واذا العملصاحب هیعل يوافق ع اء العمللصاحب جاز ، أحد  نالتأم ورد العقد إ
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ي ا اء ون ی و العقد، ذیتنف  باالستمرار ناملقاول با مطالبة أو مستحقاتهافة فاءیإس عد ال الت  العقد إ لكتاب بموجب نا  حاجة دون  الوصول  علم م

 .القضاء إ اإللتجاء أو ى أخر  إجراءات ةیأ إتخاذ إ

91    

امواأل  ةوالتجار  ةواإلدار  ةیاملدن تللمعامال  العامة القواعد العقد ذا  خاص نص شأن ردی لم مایف سري   اإلمارات دولة  ا املعمول  ننواوالق للتعاقد العامة ح

ية ن من صدری قد وما ،املتحدة العر ات منوقرارات ولوائح قوان امب تخل وال ،املعنية ا   .العقد ذا أح

  

92
نفيذاملتعاقدينيقر:92/1 تنفيذبنودب ع التأث ا شأ من خالفات أي حدوث دون يلولة ل والس نية بحسن خال وأناألعمالالعقد أي ة سو ب فيقوما

ل الودي م بالتفا ما بي يحدث
ً
ممكنا ذلك ان دون وأال ما خالف أي حدوث يحول

ً
وفقا اماته ال نفيذ ب املقاول   العقد.لبنوداستمرار

واحد:92/2 محكم ق طر عن ،
ً
تحكيما فيه للفصل ُيحال النـزاع، ل الودية املسا فشل حال للتحكيمأو و الشارقة مركز لقواعد

ً
وفقا ن، محكم ثالثة

قّرره
ُ
ت ملا

ً
وفقا ن كم ا عدد ون ي . الدو الأو التجاري ملركز تراه التنفيذية الدونة التجاري للتحكيم وتنعقالشارقة ية، العر غة

ّ
بالل التحكيم ون ي افة، د

الشارقة. إمارة   جلساته

بخصوص:92/3 نزاع أي عاتأو العقدذابنوديخضع شر لل ه ةسالتفس والقرار ار واألنظمة عات شر ال وكذلك املتحدة ية العر االمارات ملعمول ااتدولة

 .الشارقةإمارةا

 

  

  

:االسـم

 :لتوقيــعا

االسـم:

 :التوقيــع


