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 عقد مقاولة
ًاتفاقٌةًالعقد: أولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

.......................................................................................ً:ًصاحبًالعمل
 

 .......................................................................................ً:المقـــاولً
 

  ،فً البند ثانٌا   الموصوف أدناه مشروعالٌرغب صاحب العمل فً تنفٌذ األشغال المتعلقة بحٌث 
 
 

ً ًبعرضه ًالمقاول ًأنًً(اإلٌجاب)وحٌثًتقدم تً قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة فً الملحق ، والبعد
م بزٌارة الموقع وتعرف بنفسه على كافة األمور ذات الصلة وقاجزءا  ال ٌتجزأ من هذه االتفاقٌة، تعتبر 

 بالمشروع 
العقد ، مقابل  وشروط المقاول ان ٌقوم بتنفٌذ األشغال وإصالح أٌة عٌوب فٌها وفقا  لمتطلباتوحٌثًعرضً

 أو أي مبلغ آخر ٌصبحالمحدد فً جدول الكمٌات واألسعار المرفق بهذه اإلتفاقٌة اإلجمالً مبلغ ال
 .له بموجب أحكام العقد مستحقا  

بعرض المقاول وٌوافق انه إزاء قٌام المقاول بتنفٌذ بتوقٌعه على هذه اإلتفاقٌة ٌقبل صاحب العمل أن وحٌث 
 .الدفعات حسب أحكام العقدة المقاول باألشغال وإصالح أٌة عٌوب فٌها ، سٌقوم بموافا

 ............................ :قٌمةًالعقدًالمتعاقدًعلٌهًمعًالمقاول
 ............................ :لموادًوالخدماتًالتًًٌقدمهاًصاحبًالعملًللمقاولاقٌمةً

 ةئبالماًتونس% 61: والحدًاألقصىًللمقاولتًالفرعٌةً....  ٌومًتقوٌمً(011111ً)ً:مدةًاإلنجاز

نسخة لكل من سختٌن أصلٌتٌن ، نوعلى  0....../      /    األردن بتارٌخ  –         تم توقٌع هذا العقد فً
 .تٌناألصلٌتٌن للنسخفور توقٌع الطرفٌن عتبر هذه االتفاقٌة نافذة صاحب العمل والمقاول وت

 المقاول صاحبًالعمل
 

 :إسمًالمفوضًبالتوقٌع
 :توقٌعًالمفوضًبالتوقٌع

رقم الهاتف ) العنوان الكامل 
الثابت والمتحرك ، الفاكس 

 برٌد اإللكترونًوالـ

 

 
 وقدًشهدًعلىًذلك

 
 وقدًشهدًعلىًذلك

 :اإلسم :اإلسم
التوقٌع والرقم الوطنًالتوقٌع والرقم الوطنً
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ً:ًوصفًالمشروعًموضوعًهذاًالعقد: نيا  ثا  ■

والمنوي تنفٌذه وجداول الكمٌات  وفق العقد المرفق الفنٌة مواصفات المخططات والهو المشروع المبٌن فً 
. )    (محافظة  (   )     من اراضً منطقة (     )   من حوض رقم )     ( رقم  على قطعة االرض

 :متر مربع ومكون من )         ( تبلغ مساحة المشروع التقرٌبٌه 

 مترا  مربعا  .............................  طابق تسوٌة ثانٌة بمساحة 1
 مترا  مربعا  ......... .................... طابق تسوٌة أولى بمساحة 0
 مترا  مربعا  .............................  طابق أرضً بمساحة 3
 مترا  مربعا  .............................  طابق أول بمساحة 4
 مترا  مربعا  .............................  طابق ثانً بمساحة 5
 مترا  مربعا  ........... .................. بمساحة........... طابق  6
 مترا  مربعا  .............................  بمساحة........... طابق  7
 مترا  مربعا  .............................  مظالت المداخل 8
 مترا  مربعا  .............................  مكرر الدرج 9

 مترا  مربعا  ........ ..................... البروزات المعمارٌة 17
 .باإلضافة إلى توابعها من الممرات الخارجٌة، الكراجات المكشوفة،  األسوار وغٌرها من أعمال تذكر الحقا  

ً:جهازًالمقاولًالمنفذ: ا  ثالث  ■
ً

على عملٌات التنفٌذ اإلشراف للمناظرة على تنفٌذ األشغال و التالً التنفٌذي  جهازتعهد المقاول بتوفٌر ال
- :بالمؤهالت واألعداد التالٌة و

 ................................ وبخبرةمهندس  ( متفرغا  للعمل فً المشروع ) ممثل المقاول (1)
( ................................................................وبخبرة ) مراقب فً الموقع (0)
 .وفق المخططات  مّساح واألجهزة المساحٌة الالزمة لتنفٌذ العمل(3)

ً
ً

ً:األشغالًالمؤقتةًالمطلوبةًمنًالمقاولً: ا  رابع  ■

 ................................................................................................ : مكاتب الموقع
 .........................................................................................: خدمات مكاتب الموقع

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

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

ً:لتًًٌوردهاًصاحبًالعملًاوالخدماتًالموادً: سا  خام ■
0-  
2 -
3 -
4 -
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ً:ًوصفًالمشروعًموضوعًهذاًالعقد: نيا  ثا  ■

والمنوي تنفٌذه وجداول الكمٌات  وفق العقد المرفق الفنٌة مواصفات المخططات والهو المشروع المبٌن فً 
. )    (محافظة  (   )     من اراضً منطقة (     )   من حوض رقم )     ( رقم  على قطعة االرض

 :متر مربع ومكون من )         ( تبلغ مساحة المشروع التقرٌبٌه 

 مترا  مربعا  .............................  طابق تسوٌة ثانٌة بمساحة 1
 مترا  مربعا  ......... .................... طابق تسوٌة أولى بمساحة 0
 مترا  مربعا  .............................  طابق أرضً بمساحة 3
 مترا  مربعا  .............................  طابق أول بمساحة 4
 مترا  مربعا  .............................  طابق ثانً بمساحة 5
 مترا  مربعا  ........... .................. بمساحة........... طابق  6
 مترا  مربعا  .............................  بمساحة........... طابق  7
 مترا  مربعا  .............................  مظالت المداخل 8
 مترا  مربعا  .............................  مكرر الدرج 9

 مترا  مربعا  ........ ..................... البروزات المعمارٌة 17
 .باإلضافة إلى توابعها من الممرات الخارجٌة، الكراجات المكشوفة،  األسوار وغٌرها من أعمال تذكر الحقا  

ً:جهازًالمقاولًالمنفذ: ا  ثالث  ■
ً

على عملٌات التنفٌذ اإلشراف للمناظرة على تنفٌذ األشغال و التالً التنفٌذي  جهازتعهد المقاول بتوفٌر ال
- :بالمؤهالت واألعداد التالٌة و

 ................................ وبخبرةمهندس  ( متفرغا  للعمل فً المشروع ) ممثل المقاول (1)
( ................................................................وبخبرة ) مراقب فً الموقع (0)
 .وفق المخططات  مّساح واألجهزة المساحٌة الالزمة لتنفٌذ العمل(3)

ً
ً

ً:األشغالًالمؤقتةًالمطلوبةًمنًالمقاولً: ا  رابع  ■

 ................................................................................................ : مكاتب الموقع
 .........................................................................................: خدمات مكاتب الموقع

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

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

ً:لتًًٌوردهاًصاحبًالعملًاوالخدماتًالموادً: سا  خام ■
0-  
2 -
3 -
4 -
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الخاضعةًلتعدٌلًاألسعارًبسببًتغٌرًالتكالٌفًمماًٌّوردهًالمقاولًوالموادًاإلضافٌةً: ا  دسسا ■
 ................... .............. . ...........والموادًهًً منًشروطًالعقد ( 00/5) غٌرالمذكورةًفًًالمادة

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

 
(00/3المادة ) دول الدفعاتج: ا  سابع :

 
السعر المتفق علٌه ألعمال المصنعٌة  ، فانألبنٌةًبالمترًالمربعلمالًالمصنعٌةًالعقدًألعفً حال أن كان 

دٌنارا  لكل متر مربع وٌكون الكٌل  سبعة عشر سبعة عشروتفقٌطا  ( 1717)لبناء الهٌكل اإلنشائً للبناء هو 
 ،ووفق التعرٌف المعتمد من أمانة عّمان الكبرى هندسٌا  لمسطح المساحات المسقوفة

 :مسّمىًلتنفٌذًأيًبندًمنًأشغالًهذهًالمقاولة،ًفٌكونفرعًًأنًقامًصاحبًالعملًبتسمٌةًمقاولًفًًحالً
 دٌنارا  .......... ....................مقدار المبلغ اإلحتٌاطً المخصص لبنود المقاول الفرعً المسّمى  .1
............ ......................................................الفرعً المسّمىإسم وعنوان المقاول .0

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

3. النسبة المحددة للمقاول الرئٌسً بدل اإلشراف واإلدارة 15% خمسة عشر بالمئة من المبلغ المحدد 
. دٌنارا  ................................. وتبلغ    أعاله

... .... .... ....  مقدار المبلغ اإلحتٌاطً المخصص للمواد والخدمات التً ٌقدمها صاحب العمل للمقاول.4
 دٌنارا   ................. ... .... .... .... 

كما انمانية ما نم يتفق انطرفان عهى جدول نهدفعات شهرية انمانية تكىن اندفعات 
:بأدواي

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

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

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

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

سعرًالمقاولًشامال يكونً،ًألبنيةًبالمترًالمربعلًألعمالًالمصنعيةفقطًفيًحالًأنًكانًالعقدً: ثامنا  
 : لتاليل

وحتى المناسٌب المقررة من إن تم تنفٌذها من قبل آخرٌن غٌر المقاول استالم كافة اعمال الحفرٌات .1
خذه أعدم لنتٌجة إضافٌة طمم  ال اعمعمال حفرٌات أوأمتعهد الحفرٌات وٌكون المقاول مسؤوال عن اٌة 

.لمناسٌب المناسبة قراءات ا
.تركٌب حدٌد التسلٌح اإلنشائً حسب المخططاتوالقٌام بأعمال الطوبار وتجهٌز .0
.القٌام باعمال صب الخرسانة بأنواعها وحسب المخططات، مع تجهٌز العقدات الخرسانٌة بالربس.3
.المخططاتلٌه والخارجٌه حسب الداخبقٌاساته المختلفة كافة اعمال الطوب .4
.كافة أعمال حجر البناء بقٌاساته المختلفة حسب المخططات.5
 . ٌتم اإلتفاق على أعمال األسوار منفردة.6
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ا  (Appendix)العقدًملحقً: تاسعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .من اتفاقٌة العقد  ال ٌتجزأ "ٌعتبر هذا الملحق جزءا  ■
البٌانالموضوعالمادة

الصادرة عن وزارة المواصفات الفنٌة العامة المواصفات1/1/0
 والخاصة المتعلقة واإلسكان  األشغال العامة

المٌاه والمجاري.  3الطرق . 0األبنٌة   . 1
المخططات1/1/3
 ٌوما  تقوٌمٌا   )       (مدة اإلنجاز 1/1/9

االتفاقٌة -1أولوٌة وثائق العقد1/3
الشروط العامة -0
المواصفات -3
المخططات -4
جداول الكمٌات -5
أنظرًأدناه (إن وجد) تصمٌم المقاول  -6

 متطلبات تصمٌم المقاول 5/1
(تصمٌمطلب من المقاول إن ) 

القانون األردنًالقانون الذي ٌحكم العقد1/4
اللغة العربٌة(االتصاالت) لغة العقد1/5
بتارٌخ المباشرةتوفٌر الموقع0/1
ممثل صاحب العمل3/1
المهندس3/0
من قٌمة العقد% (       )بقٌمة (كفالة التنفٌذ) ضمان األداء 4/4
 )      (، غٌر مطلوبة )    ( مطلوبة  (كفالة الصٌانة )لعٌوب كفالة إصالح ا 4/5

 قٌمة األشغال المنجزة% ( 5)بقٌمة 
أٌام من تارٌخ ( 7)خالل على المقاول تقدٌمه برنامج العمل  7/0

برنامج خطًعلى شكل المباشرة 
 تعوٌضات التأخٌر 7/4

القٌمة  -
عن كل ٌوم  واحد باأللف من قٌمة المشروع

من قٌمة العقد%( 15)وبحد أقصى تأخٌر 
فترة اإلشعار بإصالح العٌوب  9/1

 (فترة الصٌانة ) 
ٌوما  من تارٌخ إنجاز األشغال بموجب ( 365)

(8/0)المادة 
ل انكمياتبانكيم مع جدو  تقدٌر قٌمة األشغال/ مبلغ العقد  11/1

  (مصىعية) بانمتر انمربع
 بانمقطىع 

 08مه7صفحة

البٌانالموضوعالمادة
للمواد والتجهٌزات اآللٌة الموردة %( 87) النسبة المئوٌة مقابل التحضٌرات 11/0

من قٌمة البند أٌهما أقل%( 87)أو 
دٌنار)          (  الحد األدنى لقٌمة الدفعة المرحلٌة 11/3
من قٌمة كل دفعة%( 5) نسبة المبالغ المحتجزة 11/4
الدٌنار األردنً عملة الدفع 11/7
سنوٌا   %9 الفائدة القانونٌة على الدفعات المتأخرة 11/8
التأمٌنات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها
من قٌمة العقد%( 115) األشغال بما فٌها المواد والتجهٌزات -أ
القٌمة االستبدالٌة قاولمعدات الم -أ  
 دٌنار عن كل حادث منفرد( 07777) ضد الطرف الثالث -ب  

مهما بلغ عدد الحوادث
، وصاحب  المستخدمٌن والعمال -جـ 

 .العمل وممثلٌه
 :التحكٌم  15/3

بموجب قانون المملكة األردنٌة الهاشمٌة القانون الواجب التطبٌق       
األردن  مكان التحكٌم     
اللغة العربٌة لغة التحكٌم    
واحد عدد المحكمٌن    
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البٌانالموضوعالمادة
للمواد والتجهٌزات اآللٌة الموردة %( 87) النسبة المئوٌة مقابل التحضٌرات 11/0

من قٌمة البند أٌهما أقل%( 87)أو 
دٌنار)          (  الحد األدنى لقٌمة الدفعة المرحلٌة 11/3
من قٌمة كل دفعة%( 5) نسبة المبالغ المحتجزة 11/4
الدٌنار األردنً عملة الدفع 11/7
سنوٌا   %9 الفائدة القانونٌة على الدفعات المتأخرة 11/8
التأمٌنات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها
من قٌمة العقد%( 115) األشغال بما فٌها المواد والتجهٌزات -أ
القٌمة االستبدالٌة قاولمعدات الم -أ  
 دٌنار عن كل حادث منفرد( 07777) ضد الطرف الثالث -ب  

مهما بلغ عدد الحوادث
، وصاحب  المستخدمٌن والعمال -جـ 

 .العمل وممثلٌه
 :التحكٌم  15/3

بموجب قانون المملكة األردنٌة الهاشمٌة القانون الواجب التطبٌق       
األردن  مكان التحكٌم     
اللغة العربٌة لغة التحكٌم    
واحد عدد المحكمٌن    
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 الشروط العامة
 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 :  التعارٌف(ً:0/0ً)المادةً

تكون للكلمات و المصطلحات التالٌة، حٌثما وردت فً العقد، المعانً المخصصة لها ادناه، 
 .ما لم ٌقتض السٌاق غٌر ذلك

 : العقد
. الملحق المدرجة فً  األخرىٌعنً اتفاقٌة العقد و الوثائق :  العقد- 1/1/1  

 تعنً الوثٌقة المشار الٌها بهذه الصفة فً ملحق العقد، بما :  المواصفات- 1/1/0
فً ذلك متطلبات صاحب العمل المتعلقة بالتصامٌم المطلوب تقدٌمها من قبل 

 .لها على تلك الوثٌقة، وأٌة تغٌٌرات ٌتم ادخا(ان وجدت)المقاول 
فً مدرجهكما هً  صاحب العمل المتعلقة باألشغالتعنً مخططات :  المخططات- 1/1/3

 .على تلك  المخططات إدخالهاٌتم  وأي تغٌـٌراتملحق العقد، 
 

 :  الشخاص
وكذلك خلفاؤه االتفاقٌة ٌعنً الشخص المشار الٌه بهذه الصفة فً  :  صاحبًالعمل- 1/1/4

تم التنازل بموافقة  إذا إال) .ولكنه ال ٌعنً أي شخص متنازٍل له القانونٌون،
 (.المقاول

وكذلك خلفاؤه  االتفاقٌةٌعنً الشخص المشار الٌه بهذه الصفة فً :  المقاول- 1/1/5
اال اذا تم التنازل بموافقة صاحب . )القانونٌون، ولكنه ال ٌعنً أي شخص متنازٍل له

 (.العمل
 .اما صاحب العمل أو المقاولٌعنً :  الفرٌق- 1/1/6

 : التوارٌخًوالوقاتًوالمدد
0/0/7 -ً ٌوما أو أي ( 14)ٌعنً التارٌخ الذي ٌلً تارٌخ نفاذ االتفاقٌة بـ: تارٌخًالمباشرة

. تارٌخ آخر ٌتفق علٌه الفرٌقان
 .تقوٌما  ٌعنً ٌوما : الٌومً-0/0/8ً
لحق المنجاز االشغال كما هً مبٌنة فً تعنً الفترة الزمنٌة المحددة ال: مدةًالنجازً- 0/0/9

 .محسوبة  من تارٌخ أمر المباشرة( 7/3أو كما ٌتم تمدٌدها بموجب المادة )
 

 :  النقدًوالدفعات
0/0/01 -ً المقاول بصورة  (أو سوف ٌتكبدها)تعنً جمٌع النفقات التً تكبدها  :الكلفة

دراٌة وما ٌماثلها، صحٌحة سواء  فً الموقع أو خارجه، بما فً ذلك النفقات اال
 .ولكنها ال تشمل الربح
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 :  تعارٌفًأخرى
1/1/11ً-ً ًالمقاول ًمعدات تعنً جمٌع المعدات واآللٌات والعربات و غٌرها من االشٌاء :

 .الالزمة لتنفٌذ االشغال، ولكنها ال تشمل المواد والتجهٌزات اآللٌة
 .تعنً الدولة التً  ٌوجد فٌها الموقع:  الدولة -1/1/10
 (.6/1)تعنً االمور المدرجة فً المادة :  صاحبًالعملًمخاطر -1/1/13
تعنً أي واقعة أو ظرف استثنائً ٌتصف بأنه خارج عن سٌطرة :  القوةًالقاهرة- 1/1/14

أي فرٌق، مما لم ٌستطع ذلك الفرٌق التحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد، 
والذي ال ٌمكن ان ٌعزى بشكل جوهري ومما لم ٌستطع تجنبه أو تالفٌه عند حدوثه، 

 .الى الفرٌق األخر
التً شكلت أو ٌقصد ( غٌر التجهٌزات اآللٌة)تعنً االشٌاء من كل نوع :  المواد- 1/1/15

 .منها  تشكٌل جزء ما من االشغال الدائمة
تعنً اآللٌات واالجهزة  التً تشكل أو ٌقصد منها تشكٌل جزء :  التجهٌزاتًاآللٌة- 1/1/16

 .االشغال الدائمة من
صاحب العمل لتنفٌذ االشغال علٌها، وأٌة اماكن  ٌوفرهاٌعنً االماكن التً :  الموقع- 1/1/17 

 .اخرى ٌتم تحدٌدها فً العقد على أنها تشكل جزءا من الموقع
ٌعنً التغٌٌر الذي ٌصدر به صاحب العمل تعلٌماته عمال  (:المرًالتغٌٌري)التغٌٌرً - 1/1/18

أن )أو المخططات /الحداث تغٌٌر ما فً المواصفات و( 17/1)مادة بأحكام ال
 (.وجدت

ٌنبغً تنفٌذه من قبل المقاول  مما( ان وجدت)تعنً كل االشغال والتصامٌم : الشغال- 1/1/19
 .بما فً ذلك االشغال المؤقتة وأي تغٌٌر، 

 .القٌمة المدونة فً اتفاقٌة العقد تعنً : قٌمةًالعقد- 1/1/07
ً

ً
  :التفسٌر(:0/2ً)ادةًالم

  .النظامٌة فإنها تشمل الشركات والكٌانات " الفرقاء"أو " االشخاص"حٌثما ترد كلمتا 
الجنس "أو الى " الجمع"واحد تتصرف الى " جنس"أو أي " المفرد"الكلمات التً تشٌر الى 

 .كٌفما ٌتطلبه السٌاق" اآلخر
ً

ً
المادةً)3/0(:ًأولوٌةًالترجٌحًبٌنًوثائقًالعقد:ً

تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منھا العقد مفسرة لبعضھا البعض  واذا تبٌن ان هناك غموضا أو ،
تباٌنا فٌما بینھا یقوم صاحب العمل بإصدار التوضٌحات الالزمة الى المقاول بشأنھا، أما أولویة الترجیح 

 فیما بین  وثائق العقد  فتكون حسب التسلسل الوارد في الملحق.

ً:القانونً(:0/4ًً)مادةًال
 .األردنً ٌكون هذا العقد خاضعا للقانون 

ً:التصالتً(:0/5ًً)المادةً
حٌثما ٌنص فً العقد على اعطاء أو اصدار أي اشعار أو تعلٌمات أو أي اتصاالت من قبل 
أي شخص، وما لم ٌكن قد تم النص على اللغة فإن لغة االتصال ستكون اللغة المحددة فً

 .بصورة غٌر معقولة  علما بأنه ال ٌجوز تأخٌر تلك االصدارات أو التمنع عن ذلك، ملحقال
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 :  تعارٌفًأخرى
1/1/11ً-ً ًالمقاول ًمعدات تعنً جمٌع المعدات واآللٌات والعربات و غٌرها من االشٌاء :

 .الالزمة لتنفٌذ االشغال، ولكنها ال تشمل المواد والتجهٌزات اآللٌة
 .تعنً الدولة التً  ٌوجد فٌها الموقع:  الدولة -1/1/10
 (.6/1)تعنً االمور المدرجة فً المادة :  صاحبًالعملًمخاطر -1/1/13
تعنً أي واقعة أو ظرف استثنائً ٌتصف بأنه خارج عن سٌطرة :  القوةًالقاهرة- 1/1/14

أي فرٌق، مما لم ٌستطع ذلك الفرٌق التحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد، 
والذي ال ٌمكن ان ٌعزى بشكل جوهري ومما لم ٌستطع تجنبه أو تالفٌه عند حدوثه، 

 .الى الفرٌق األخر
التً شكلت أو ٌقصد ( غٌر التجهٌزات اآللٌة)تعنً االشٌاء من كل نوع :  المواد- 1/1/15

 .منها  تشكٌل جزء ما من االشغال الدائمة
تعنً اآللٌات واالجهزة  التً تشكل أو ٌقصد منها تشكٌل جزء :  التجهٌزاتًاآللٌة- 1/1/16

 .االشغال الدائمة من
صاحب العمل لتنفٌذ االشغال علٌها، وأٌة اماكن  ٌوفرهاٌعنً االماكن التً :  الموقع- 1/1/17 

 .اخرى ٌتم تحدٌدها فً العقد على أنها تشكل جزءا من الموقع
ٌعنً التغٌٌر الذي ٌصدر به صاحب العمل تعلٌماته عمال  (:المرًالتغٌٌري)التغٌٌرً - 1/1/18

أن )أو المخططات /الحداث تغٌٌر ما فً المواصفات و( 17/1)مادة بأحكام ال
 (.وجدت

ٌنبغً تنفٌذه من قبل المقاول  مما( ان وجدت)تعنً كل االشغال والتصامٌم : الشغال- 1/1/19
 .بما فً ذلك االشغال المؤقتة وأي تغٌٌر، 

 .القٌمة المدونة فً اتفاقٌة العقد تعنً : قٌمةًالعقد- 1/1/07
ً

ً
  :التفسٌر(:0/2ً)ادةًالم

  .النظامٌة فإنها تشمل الشركات والكٌانات " الفرقاء"أو " االشخاص"حٌثما ترد كلمتا 
الجنس "أو الى " الجمع"واحد تتصرف الى " جنس"أو أي " المفرد"الكلمات التً تشٌر الى 

 .كٌفما ٌتطلبه السٌاق" اآلخر
ً

ً
المادةً)3/0(:ًأولوٌةًالترجٌحًبٌنًوثائقًالعقد:ً

تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منھا العقد مفسرة لبعضھا البعض  واذا تبٌن ان هناك غموضا أو ،
تباٌنا فٌما بینھا یقوم صاحب العمل بإصدار التوضٌحات الالزمة الى المقاول بشأنھا، أما أولویة الترجیح 

 فیما بین  وثائق العقد  فتكون حسب التسلسل الوارد في الملحق.

ً:القانونً(:0/4ًً)مادةًال
 .األردنً ٌكون هذا العقد خاضعا للقانون 

ً:التصالتً(:0/5ًً)المادةً
حٌثما ٌنص فً العقد على اعطاء أو اصدار أي اشعار أو تعلٌمات أو أي اتصاالت من قبل 
أي شخص، وما لم ٌكن قد تم النص على اللغة فإن لغة االتصال ستكون اللغة المحددة فً

 .بصورة غٌر معقولة  علما بأنه ال ٌجوز تأخٌر تلك االصدارات أو التمنع عن ذلك، ملحقال
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 :اللتزاماتًالقانونٌةً(:  0/6)المادةً
 ( .1/4)بالقانون الذي ٌخضع له العقد بموجب المادة ٌتعٌن على المقاول ان ٌلتزم 

ضة بموجب المفروٌتعٌن على المقاول أن ٌرسل االشعارات وأن ٌدفع الرسوم والضرائب 
 .باألشغال فٌما ٌتعلق  القوانٌن واألنظمة سارٌة المفعول 

 
 
 

ًلفصلًالثانًا
صاحبًالعملً

 :  توفٌرًالموقع( : 2/0)المادةً
ملحدق الالمحدددة فدً  األوقاتحسب  إلٌه الدخولٌتعٌن على صاحب العمل ان ٌوفر الموقع وحق 

. 

 :  لتراخٌصالتصارٌحًوا( : 2/2)المادةً
ٌسداعد المقداول فدً تقددٌم الطلبدات  ، أنطلدب منده المقداول ذلدك  ، أنٌتعٌن على صاحب العمدل 

. لألشغالالموافقات الالزمة  بشأن الحصول على التصارٌح أو التراخٌص أو

 :  تعلٌماتًصاحبًالعمل( : 2/3)المادةً
حب العمدل بخصدوص االشدغال، ٌنبغً على المقاول ان ٌتقٌد بجمٌع التعلٌمات التً ٌصدرها صا

. بما فً ذلك أٌة تعلٌمات بشأن تعلٌق العمل فً االشغال بكاملها أو فً أي جزء منها

 :  الموافقات(ً:2/4ً)المادةً
ان صدور أٌة موافقة أو قبول أو عدم قٌام صاحب العمل أو ممثله بالتعلٌق على أي امر ال تؤثر 

 .على التزامات المقاول
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ًالفصلًالثالث
ممثلوًصاحبًالعملً

ً
ًً:ًممثلًصاحبًالعمل(ً:3/0ً)المادةً

ٌسدمً شخصدا مفوضدا للتصدرف نٌابدة  عنده، وتدتم تسدمٌة هدذا  أنٌتعٌن علدى صداحب العمدل 
 .ذلك من قبل صاحب العملبوٌتم إشعار المقاول ملحق الالشخص فً 

ً:ً(المهندس)ممثلًصاحبًالعملً(ً:3/2ً)المادةً
ً

وٌمكدن تسدمٌة بمهدام محدددة أو شخصا ما للقٌدام  مؤسسةان ٌعٌن لصاحب العمل أٌضا   ٌجوز
صداحب  المقداول بدذلك مدن قبدل مدن ٌدتم إشدعار كمداملحدق أو الأو الشخص فً  المؤسسةهذه 

إشعار المقاول بالواجبات والصدالحٌات  العملوٌتعٌن على صاحب  ، من وقت آلخر، العمل 
 . بالمهندسالمناطة 

على تنفٌذ األشغال لتكون مطابقة ألحكام العقدد ، ولدٌس لده أٌدة  ٌتعٌن على المهندس اإلشراف
. صالحٌة فً إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماته بموجب العقد

ًلفصلًالرابعا
ًالمقاولً

ً:ًًاللتزاماتًالعامة(ً:4/0ً)المادةً
ً

ٌه فً هذا السدٌاق ان وٌتعٌن عل سلٌمة ووفقا  للعقد ،بصورة  األشغالٌنفذ  أنٌنبغً على المقاول 
 . ٌوفر المناظرة واالٌدي العاملة والمواد والتجهٌزات اآللٌة ومعدات المقاول مما ٌلزم للتنفٌذ

 .تعتبر جمٌع المواد والتجهٌزات اآللٌة التً ٌتم تورٌدها الى الموقع ملكا لصاحب العمل

ً:ًًممثلًالمقاول(ً:4/2ً)المادةً
ً

بتسدلم اسدم ومدؤهالت الشدخص المفدوض  لقبولهاحب العمل ٌتعٌن على المقاول ان ٌقدم الى ص
 .التعلٌمات نٌابة عن المقاول

ً:ًًالمقاولتًالفرعٌة(ً:4/3ً)المادةً
ً

ة فرعٌد ةأي مقاولد ٌبدرم، كما ٌتعٌن علٌده أن ال  ال ٌحق للمقاول ان ٌتنازل عن االشغال بكاملها 
 .لتنفٌذ جزٍء من االشغال اال بموافقة صاحب العمل

ً
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ًالفصلًالثالث
ممثلوًصاحبًالعملً

ً
ًً:ًممثلًصاحبًالعمل(ً:3/0ً)المادةً

ٌسدمً شخصدا مفوضدا للتصدرف نٌابدة  عنده، وتدتم تسدمٌة هدذا  أنٌتعٌن علدى صداحب العمدل 
 .ذلك من قبل صاحب العملبوٌتم إشعار المقاول ملحق الالشخص فً 

ً:ً(المهندس)ممثلًصاحبًالعملً(ً:3/2ً)المادةً
ً

وٌمكدن تسدمٌة بمهدام محدددة أو شخصا ما للقٌدام  مؤسسةان ٌعٌن لصاحب العمل أٌضا   ٌجوز
صداحب  المقداول بدذلك مدن قبدل مدن ٌدتم إشدعار كمداملحدق أو الأو الشخص فً  المؤسسةهذه 

إشعار المقاول بالواجبات والصدالحٌات  العملوٌتعٌن على صاحب  ، من وقت آلخر، العمل 
 . بالمهندسالمناطة 

على تنفٌذ األشغال لتكون مطابقة ألحكام العقدد ، ولدٌس لده أٌدة  ٌتعٌن على المهندس اإلشراف
. صالحٌة فً إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماته بموجب العقد

ًلفصلًالرابعا
ًالمقاولً

ً:ًًاللتزاماتًالعامة(ً:4/0ً)المادةً
ً

ٌه فً هذا السدٌاق ان وٌتعٌن عل سلٌمة ووفقا  للعقد ،بصورة  األشغالٌنفذ  أنٌنبغً على المقاول 
 . ٌوفر المناظرة واالٌدي العاملة والمواد والتجهٌزات اآللٌة ومعدات المقاول مما ٌلزم للتنفٌذ

 .تعتبر جمٌع المواد والتجهٌزات اآللٌة التً ٌتم تورٌدها الى الموقع ملكا لصاحب العمل

ً:ًًممثلًالمقاول(ً:4/2ً)المادةً
ً

بتسدلم اسدم ومدؤهالت الشدخص المفدوض  لقبولهاحب العمل ٌتعٌن على المقاول ان ٌقدم الى ص
 .التعلٌمات نٌابة عن المقاول

ً:ًًالمقاولتًالفرعٌة(ً:4/3ً)المادةً
ً

ة فرعٌد ةأي مقاولد ٌبدرم، كما ٌتعٌن علٌده أن ال  ال ٌحق للمقاول ان ٌتنازل عن االشغال بكاملها 
 .لتنفٌذ جزٍء من االشغال اال بموافقة صاحب العمل

ً
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ً:ً(كفالةًالتنفٌذً)ًاألداءًضمانً(ً:4/4ً)ادةًالم
ً

فإنده ٌتعدٌن علدى المقداول ان ٌقددم الدى صداحب العمدل ، ملحدق الفً  منصوصا  علٌهاذا كان ذلك 
حسدب النمدوذج المرفدق بهدذه الشدروط مدن قبدل صداحب   األداء، ضدمان عند توقٌع اتفاقٌة العقد 

 .العمل 
ً:(فالةًالصٌانةك)كفالةًإصالحًالعٌوبً(ً:4/5ً)المادةً

اذا تم النص على طلبهدا فدً –بعد إنجاز األشغال وتسلمها من قبل صاحب العمل ، ٌقوم المقاول 
مددن قٌمددة % ( 5)بتقدددٌم كفالددة الصددٌانة وتكددون هددذه الكفالددة بنسددبة  -ملحددق عددرض المناقصددة

 .(التنفٌذ)  األداء، ولدى تقدٌمها ٌعٌد له صاحب العمل ضمان  األشغال بعد اإلنجاز
ً
ً
ً
ً

ً
ًالفصلًالخامس

المقاولًًالتصمٌمًمنًقبل

ًً:المقاولًًتصمٌم(ً:5/0ً)المادةً
 أنوعلٌده  ،ملحدقالالمدى الدذي ٌدنص علٌده فدً  إلى التصمٌمٌقوم بإعداد  أنٌنبغً على المقاول 

 .صاحب العمل إلىتواٍن  بدونمن قبله  ذلك التصمٌم الذي ٌتم إعدادهٌقدم 
 بأٌةالمقاول  ٌشعر، أن  للتصمٌمٌوما من تارٌخ تسلمه ( 14)خالل ٌتعٌن على  صاحب العمل ، 

بشددأنه، وإذا لددم ٌكددن التصددمٌم المقدددم متوافقددا  مددع العقددد ، فٌحددق لصدداحب العمددل أن تعلٌقددات لدده 
 . ٌرفضه مبٌنا  األسباب

 كما ٌتعٌن على المقاول ان ال ٌقوم بتنفٌذ أي عنصر من االشغال الدائمة المصممة من قبله خالل
وعلددى المقدداول ان ٌعدددل . تددم رفددض التصددمٌم المتعلددق بدده إذا كددان قددد ، أوٌومددا  ( 14)فتددرة الددـ 
صاحب العمل آخدذا  فدً االعتبدار تعلٌقدات صداحب العمدل بشدأنه علدى  إلىوٌعٌد تقدٌمه  التصمٌم

 .النحو الالزم
ً
ً

ً:ًالتصمٌمالمسؤولٌةًعنً(ً:5/2ً)المادةً
 .ات والمخططات المُعّدة من قبله ٌكون صاحب العمل مسؤوال  عن المواصف

المطلوب منه بموجب عرضه وعن التصمٌم المقدم بمقتضدى المقاول مسؤوال عن التصمٌم  ٌبقى
بحٌث ٌكونان وافٌـٌن بالغاٌدات المحدددة فدً العقدد ، وٌكدون المقداول أٌضدا  " الفصل " أحكام هذا 

 .الختراع فٌما ٌتعلق بهما مسؤوال  عن أي تجاوز على حقوق الملكٌة الفكرٌة أو براءات ا
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ًالفصلًالسادس
صاحبًالعملًًمخاطر

ً

ً:ًًصاحبًالعملًمخاطر(ً:6/0ً)المادةً
 :صاحب العمل فً هذا العقد تعنً  المخاطر التً ٌتحملها

 وفعددلوالغددزو ( كانددت الحددرب معلنددة أو غٌددر معلنددة" سددواء)العدوانٌددة  واألعمددالالحددرب - أ
 ، الدولة ، ضمن حدوداألجانب  األعداء

والثورة أو العصٌان أو االستٌالء على  اإلرهاب وأعمالاالضطرابات المسلحة   -ب
،    الدولةالحكم بالقوة أو الحرب االهلٌة، ضمن حدود      
أو /ٌددؤثر علددى الموقددع و ممددااالضددطرابات أو المشدداغبات أو حركددات االخددالل بالنظددام، - ج

، موظفٌه اآلخرٌن   أوالمقاول  جهازاالشغال، اال اذا كانت ناتجة عن 
 النووٌة أو التلوث باالشعاعات النووٌة، أو الفضالت النووٌة الناتجة  اإلشعاعات  -د 

عن اشتعال الوقود النووي أو المواد السامة أو التركٌبات المتفجرة، بإسدتثناء مدا هدو  نداتج      
عن استعماالت المقاول لمثل هذه المواد المشعة، 

وط الهوائٌة الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوٌة المندفعة بسرعة الضغ -هـ
 صوتٌة،الفوق الصوت أو  

 أن ٌدنص   ٌمكدناستعمال صاحب العمل أو إشدغاله ألي جدزء مدن االشدغال، بإسدتثناء مدا  - و
 ، علٌه فً العقد

قبدل آخدرٌن صداحب العمدل، أو مدن  أفدرادتصمٌم أي جزء من االشغال تم اعداده مدن قبدل   -ز
 ٌعتبر صاحب العمل مسؤوال عنهم،ممن 

ٌعتبدر     ، ممدا   األشدغال أو  /ؤثر علدى الموقدع وتدأي عملٌات ناتجدة عدن قدوى الطبٌعدة   -ح
أن ٌتخدذ االحتٌاطدات لددرئها بصدورة  متمدرسامرا  غٌر منظور، أو مما ال ٌستطٌع مقاول 

 .معقولة
 القوة القاهرة،  -ط
 المقاول،   إخفاق، اال اذا كان ذلك التعلٌق معزوا الى (0/3)لمادة تعلٌق العمل بموجب ا  -ي
 قبل صاحب العمل،  إخفاق من أي   -ك
فدً مواجهتهدا  تدتم المادٌة، غٌدر االحدوال المناخٌدة، التدً قدد  األوضاعأو المادٌة العوائق   -ل

متمدرس أن ل الموقع اثناء تنفٌذ االشغال، مما ٌعتبر امرا غٌر منظور، ولٌس بمقددور مقداو
 .حاال  ٌكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنها  أن ، على ٌتوقعها بصورة معقولة 

 ناتجة عن صدور أٌة أوامر تغٌٌرٌة، إعاقة أوأي تأخٌر   -م
 .بعد تقدٌم المقاول لعرضه  حصلفً القانون الذي ٌحكم العقد، اذا  اجراءهأي تغٌٌر ٌتم   -ن
 فدوقعلدى أو  األشدغال الدائمدةتنفٌدذ أن ٌدتم صاحب العمل فً  حقج عن تنتالتً خسائر ال"   -س

 ، و إشغالها لغرض األشغال الدائمةو خالل أي أرض، تحت أو أو 
عدن تنفٌدذ المقداول اللتزاماتده بتنفٌدذ االشددغال  الدذي لدم ٌكدن باإلمكدان تجنبده والنداتج ضدرر ال  -ع

 . فٌها أٌة عٌوبواصالح 



1617
 08مه13صفحة

ًالفصلًالسادس
صاحبًالعملًًمخاطر

ً

ً:ًًصاحبًالعملًمخاطر(ً:6/0ً)المادةً
 :صاحب العمل فً هذا العقد تعنً  المخاطر التً ٌتحملها

 وفعددلوالغددزو ( كانددت الحددرب معلنددة أو غٌددر معلنددة" سددواء)العدوانٌددة  واألعمددالالحددرب - أ
 ، الدولة ، ضمن حدوداألجانب  األعداء

والثورة أو العصٌان أو االستٌالء على  اإلرهاب وأعمالاالضطرابات المسلحة   -ب
،    الدولةالحكم بالقوة أو الحرب االهلٌة، ضمن حدود      
أو /ٌددؤثر علددى الموقددع و ممددااالضددطرابات أو المشدداغبات أو حركددات االخددالل بالنظددام، - ج

، موظفٌه اآلخرٌن   أوالمقاول  جهازاالشغال، اال اذا كانت ناتجة عن 
 النووٌة أو التلوث باالشعاعات النووٌة، أو الفضالت النووٌة الناتجة  اإلشعاعات  -د 

عن اشتعال الوقود النووي أو المواد السامة أو التركٌبات المتفجرة، بإسدتثناء مدا هدو  نداتج      
عن استعماالت المقاول لمثل هذه المواد المشعة، 

وط الهوائٌة الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوٌة المندفعة بسرعة الضغ -هـ
 صوتٌة،الفوق الصوت أو  

 أن ٌدنص   ٌمكدناستعمال صاحب العمل أو إشدغاله ألي جدزء مدن االشدغال، بإسدتثناء مدا  - و
 ، علٌه فً العقد

قبدل آخدرٌن صداحب العمدل، أو مدن  أفدرادتصمٌم أي جزء من االشغال تم اعداده مدن قبدل   -ز
 ٌعتبر صاحب العمل مسؤوال عنهم،ممن 

ٌعتبدر     ، ممدا   األشدغال أو  /ؤثر علدى الموقدع وتدأي عملٌات ناتجدة عدن قدوى الطبٌعدة   -ح
أن ٌتخدذ االحتٌاطدات لددرئها بصدورة  متمدرسامرا  غٌر منظور، أو مما ال ٌستطٌع مقاول 

 .معقولة
 القوة القاهرة،  -ط
 المقاول،   إخفاق، اال اذا كان ذلك التعلٌق معزوا الى (0/3)لمادة تعلٌق العمل بموجب ا  -ي
 قبل صاحب العمل،  إخفاق من أي   -ك
فدً مواجهتهدا  تدتم المادٌة، غٌدر االحدوال المناخٌدة، التدً قدد  األوضاعأو المادٌة العوائق   -ل

متمدرس أن ل الموقع اثناء تنفٌذ االشغال، مما ٌعتبر امرا غٌر منظور، ولٌس بمقددور مقداو
 .حاال  ٌكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنها  أن ، على ٌتوقعها بصورة معقولة 

 ناتجة عن صدور أٌة أوامر تغٌٌرٌة، إعاقة أوأي تأخٌر   -م
 .بعد تقدٌم المقاول لعرضه  حصلفً القانون الذي ٌحكم العقد، اذا  اجراءهأي تغٌٌر ٌتم   -ن
 فدوقعلدى أو  األشدغال الدائمدةتنفٌدذ أن ٌدتم صاحب العمل فً  حقج عن تنتالتً خسائر ال"   -س

 ، و إشغالها لغرض األشغال الدائمةو خالل أي أرض، تحت أو أو 
عدن تنفٌدذ المقداول اللتزاماتده بتنفٌدذ االشددغال  الدذي لدم ٌكدن باإلمكدان تجنبده والنداتج ضدرر ال  -ع

 . فٌها أٌة عٌوبواصالح 



1819
 08مه14صفحة

ًالفصلًالسابع
ًنجازمدةًاإل

ًً:تنفٌذًالشغالً(ً:7/0ً)المادةً
بتارٌخ المباشرة ، وأن ٌستمر فً التنفٌذ بسرعة  األشغالٌبدأ فً تنفٌذ  أنٌنبغً على المقاول 

 .المحددة اإلنجازضمن مدة  األشغالوبدون أي تأخٌر، وان ٌنجز 

ًً:برنامجًالعملً(ً:7/2ً)المادةً 
ضمن الفترة المحددة فًعمل برنامج تنفٌذ االشغال ٌتعٌن على المقاول ان ٌقدم الى صاحب ال

 .فً ذلك الملحق وبالشكل المنصوص علٌه  الملحق ، 

 ً:تمدٌدًمدةًالنجازً(ً:7/3ً)المادةً
توقعا  أن ٌعتبر المقاول مخوال  بالحصول على تمدٌد لمدة اإلنجاز إذا حصل أي تأخر أو كان م

مع مراعاة المادة من مخاطر صاحب العمل بسبب أي م األشغال ٌحصل تأخر فً موعد تسل
ٌتعٌن على صاحب العمل عندما ٌتسلم أي طلب من المقاول بخصوص التمدٌد أن ( . 17/3)

كل الوثائق المدعمة للطلب كما قدمها المقاول ، وأن ٌقوم بإقرار تمدٌد مدة اإلنجاز على  ٌقٌم
 .نحو مناسب 

ًً:التأخرًفًًالنجاز(ً:7/4ً)المادةً
فق المقاول فً انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فٌنبغً علٌه ان ٌدفع لصاحب العمل اذا اخ
مقابل ذلك اإلخفاق أن ملحق عن كل ٌوم تأخٌر، وتكون مسؤولٌة المقاول الالمحدد فً  المبلغ
 .دفع هذا المبلغ فقط بٌقوم 

ال فإندده ٌددتم تخفددٌض أمددا إذا قددرر صدداحب العمددل تسددلم جددزء مددن األشددغال أو اسددتخدام جددزء مددن األشددغ
 .تعوٌضات التأخٌر بنسبة الجزء المّسلم إلى قٌمة العقد 

ً

 08مه15صفحة

ًالفصلًالثامن
ًتسلمًاألشغال

ًً:ًاإلنجـاز(ً:8/0ً)المادةً
إلى صاحب العمل أو من ٌمثله أّن األشغال قد تم إنجازها وأنها قابلدة إشعار  بتقدٌم ٌقوم المقاول 

 . للتسلم

ً

ً
ً

ً:ًتسلمًاألشغالًإجراءات(ً:8/2ً)المادةً
ً

مدن تدارٌخ تسدلمه إلشدعار المقداول عمدل  أٌدام( 3) ٌقوم صاحب العمل أو من ٌمثله خالل - 1
رتٌدب تسدلم األشدغال واألشدخاص الدذٌن بالكشف على األشغال والتأكد أنهدا قابلدة للتسدلم وت

 .وٌبلغ المقاول بالموعد المحدد لزٌارة الموقع ومعاٌنة األشغال ،  سٌقومون باإلستالم

أٌدام ( سدتة)خدالل  تسدلم األشدغالو األشدخاص المعٌندون مدن قبلده ل/صاحب العمدل أوقوم ٌ- أ/0
بدإجراء المعاٌندة بحضدور بالكشف علدى األشدغال   المقاول تسلمه إلشعار من تارٌخ عمل 

وفً حال كانت األشغال قابلة للتسدلم بددون ندواقص أو  ( إذا رغب )  المقاول أو من ٌمثله
صداحب العمدل األشغال ٌتم عمدل محضدر اسدتالم وتوقٌعده مدن استخدام   نواقص ال تعٌقب

( إذا رغددب ) والمقدداول أو مددن ٌمثلدده و األشددخاص المعٌنددون مددن قبلدده لتسددلم األشددغال /أو
المقددداول هدددو تدددارٌخ إنجددداز األشدددغال وٌدددتم عمدددل كشدددف ندددواقص  تبلٌدددغوٌكدددون تدددارٌخ 

عٌنون من قبله لتسلم األشدغال و األشخاص الم/صاحب العمل أووتوقٌعه من ( إّن وجدت )
وٌعطددى المقدداول مدددة محددددة إلنجدداز النددواقص لٌددتم ( إذا رغددب ) والمقدداول أو مددن ٌمثلدده 

 .بعدها الكشف على الموقع وتسلم األشغال 

صاحب فً حال وجود نواقص تعٌق تسلم األشغال ٌتم عمل كشف بالنواقص وتوقٌعه من  -ب/0
إذا رغدب ) والمقاول أو مدن ٌمثلده له لتسلم األشغال و األشخاص المعٌنون من قب/العمل أو

إشعار صداحب العمدل ببعدها قوم المقاول وٌعطى المقاول مدة محددة إلنجاز النواقص لٌ( 
ٌدتم الكشدف أو من ٌمثله أّن النواقص قدد تدم إنجازهدا وأّن األشدغال قابلدة للتسدلم ، ومدن ثدم 

 .جدٌد بتسلم األشغال وإعداد محضر باألحكام الواردة فً البندٌن أعاله 
محضر تسلم األشدغال لمن تارٌخ تسلمه عمل أٌام ( ثالثة)ٌتعٌن على صاحب العمل خالل - 3

 .وتسلٌمها للمقاولإصدار شهادة تسلم األشغال 

ً



1819
 08مه15صفحة

ًالفصلًالثامن
ًتسلمًاألشغال

ًً:ًاإلنجـاز(ً:8/0ً)المادةً
إلى صاحب العمل أو من ٌمثله أّن األشغال قد تم إنجازها وأنها قابلدة إشعار  بتقدٌم ٌقوم المقاول 

 . للتسلم

ً

ً
ً

ً:ًتسلمًاألشغالًإجراءات(ً:8/2ً)المادةً
ً

مدن تدارٌخ تسدلمه إلشدعار المقداول عمدل  أٌدام( 3) ٌقوم صاحب العمل أو من ٌمثله خالل - 1
رتٌدب تسدلم األشدغال واألشدخاص الدذٌن بالكشف على األشغال والتأكد أنهدا قابلدة للتسدلم وت

 .وٌبلغ المقاول بالموعد المحدد لزٌارة الموقع ومعاٌنة األشغال ،  سٌقومون باإلستالم

أٌدام ( سدتة)خدالل  تسدلم األشدغالو األشدخاص المعٌندون مدن قبلده ل/صاحب العمدل أوقوم ٌ- أ/0
بدإجراء المعاٌندة بحضدور بالكشف علدى األشدغال   المقاول تسلمه إلشعار من تارٌخ عمل 

وفً حال كانت األشغال قابلة للتسدلم بددون ندواقص أو  ( إذا رغب )  المقاول أو من ٌمثله
صداحب العمدل األشغال ٌتم عمدل محضدر اسدتالم وتوقٌعده مدن استخدام   نواقص ال تعٌقب

( إذا رغددب ) والمقدداول أو مددن ٌمثلدده و األشددخاص المعٌنددون مددن قبلدده لتسددلم األشددغال /أو
المقددداول هدددو تدددارٌخ إنجددداز األشدددغال وٌدددتم عمدددل كشدددف ندددواقص  تبلٌدددغوٌكدددون تدددارٌخ 

عٌنون من قبله لتسلم األشدغال و األشخاص الم/صاحب العمل أووتوقٌعه من ( إّن وجدت )
وٌعطددى المقدداول مدددة محددددة إلنجدداز النددواقص لٌددتم ( إذا رغددب ) والمقدداول أو مددن ٌمثلدده 

 .بعدها الكشف على الموقع وتسلم األشغال 

صاحب فً حال وجود نواقص تعٌق تسلم األشغال ٌتم عمل كشف بالنواقص وتوقٌعه من  -ب/0
إذا رغدب ) والمقاول أو مدن ٌمثلده له لتسلم األشغال و األشخاص المعٌنون من قب/العمل أو

إشعار صداحب العمدل ببعدها قوم المقاول وٌعطى المقاول مدة محددة إلنجاز النواقص لٌ( 
ٌدتم الكشدف أو من ٌمثله أّن النواقص قدد تدم إنجازهدا وأّن األشدغال قابلدة للتسدلم ، ومدن ثدم 

 .جدٌد بتسلم األشغال وإعداد محضر باألحكام الواردة فً البندٌن أعاله 
محضر تسلم األشدغال لمن تارٌخ تسلمه عمل أٌام ( ثالثة)ٌتعٌن على صاحب العمل خالل - 3

 .وتسلٌمها للمقاولإصدار شهادة تسلم األشغال 

ً



2021
 08مه16صفحة

ًالفصلًالتاسع
ًاصالحًالعٌوب

:ًًالعٌوبًإصالح(ً:9/0ً)المادةً
المحدددة فدً  (فتدرة الصدٌانة)  العٌدوب إصدالحفدً أي وقدت قبدل انقضداء فتدرة  -لصاحب العمل 
 أنوٌنبغً على المقداول . عٌوب أو أعمال متبقٌة أٌةأن ٌقوم بإشعار المقاول عن  -ملحق العقد  

وعدن أٌدة عٌدوب فدًالمعد من قبلده التصمٌمأٌة عٌوب ناتجة عن  بإصالح –على نفقته  –ٌقوم 
 . مخالفة للعقد بسببوالمواد والتجهٌزات اآللٌة أو المصنعٌة 

 .كتغٌٌرات  هاالعٌوب التً تعزى ألي سبب آخر، فإنها ٌجب تقدٌر كلفة إصالحأما 
من تارٌخ واذا اخفق المقاول فً اصالح العٌوب أو اكمال أٌة اعمال متبقٌة خالل فترة معقولة، 

 . ما ٌلزم الصالحها على حساب المقاولب القٌامفإنه ٌحق لصاحب العمل األشعار 

ً
ً:ختباراتًوكشفًاألعمالًالمغطاةًالً(ً:9/2)المادةً

ً

أو /أي عمددل تمددت تغطٌتدده و ٌمكددن  لصدداحب العمددل أن ٌصدددر تعلٌمددات تتعلددق بالكشددف علددى
المقدداول أو المددواد أو  تصددامٌمأو االختبددار أن أٌددا  مددن /، ومددا لددم ٌتبددٌن نتٌجددة الكشددف واختبدداره

 مقابدلمخالفة الحكام العقد، فانه ٌدتم الددفع للمقداول  والمصنعٌة قد تمت بصورةالتجهٌزات اآللٌة 
( . 17/0) المادة  أحكامبموجب  أو االختبار كتغٌـٌر/ عملٌة الكشف و

ً
ً

ًالفصلًالعاشر
ًالتغٌٌراتًوالمطالبات

:ًً(األوامرًالتغٌـٌرٌة)ًًالتغٌٌراتًأحداثحقًً(ً:01/0ً)المادةً
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ٌدذ أي عمددل إضددافً أو إلغدداء أي مدن بنددود األشددغال ، أو فدً تغٌددـٌر أبعادهددا أو مناسددٌبها ، أو تنف
. ، إذا اقتضت ظروف العمل عمل

ً:ًتقٌٌمًالتغٌٌراتًً(ً:01/2ً)المادةً
: ٌتم تقدٌر قٌمة التغٌٌرات على النحو التالً

 ٌتفق علٌه الفرٌقان، أو بمبلغ مقطوع كما - أ 
 بنود العقد، حٌثما كان ذلك مالئما، أو أسعارباعتماد   -ب
.تعتمد أسعار بنود العقد كأساس للتقٌٌم  بنود مالئمة أسعارلم توجد  إن - ج

 :  لم ٌتوفر ذلك وإّن    
بأسددعار جدٌدددة مناسددبة للبنددود كمددا قددد ٌددتم االتفدداق علٌهددا ، أو تلددك التددً ٌعتبرهددا صدداحب  –د 

 العمل مناسبة ، أو

 08مه17صفحة

إذا قددام صدداحب العمددل بإصدددار تعلٌمددات بددذلك ، ٌددتم تنفٌددذ العمددل بالمٌاومددة حسددب جدددول  - ه  
األسعار بالمٌاومه المشار إلٌه فً الملحدق ، علدى أن ٌقدوم المقداول بحفدظ القٌدود لسداعات 

 .العمل لألٌدي العاملة ومعدات المقاول والمواد المستخدمة 

 :  المبكرًًلتنبٌهاً(ً:01/3ً)المادةً
األشغال أو  ٌؤخرٌتبٌن له ان هنالك ظرفا قد  حالماٌتعٌن على كل فرٌق ان ٌشعر الفرٌق اآلخر 

ٌتخذ كل  أن على المقاول ، أو انه قد ٌترتب علٌه حق المطالبة بدفعة اضافٌة، وٌتعٌن  ٌعٌقها
 .تلك اآلثار الخطوات المعقولة لتقلٌل 

 وو ، أمقتصرا  على الوقت سٌكون  إضافٌةدفعة أو ألي مدة االنجاز استحقاق المقاول لتمدٌد  إن
الدفعة التً كانت سوف تستحق فٌما لو قام بتقدٌم اإلشعار دون توان واتخاذ جمٌع الخطوات 

 .المعقولة 

:  الحقًبالمطالبةً ( : 01/4)المادةً
 مستحقا لمقدارمقاول ٌكون صاحب العمل، فإن ال مخاطرمن ألي تكبد المقاول كلفة ما نتٌجة  إذا

نتٌجدة ألي مدن تلدك المسدؤولٌات، فإنده ٌدتم  األشدغالتغٌٌدر فدً أي  واذا لدزم احدداث . تلك الكلفدة
 .( كأمر تغٌـٌري )  التعامل مع الموضوع كتغٌٌر

 
 

:   وإجراءاتًالمطالبةالتغٌٌراتً(ً:01/5ً)المادةً

( 08)لقٌم التغٌٌرات والمطالبدات خدالل " اٌتعٌن على المقاول ان ٌقدم لصاحب العمل تحلٌال مبند
مدن تدارٌخ حصدول الواقعدة التدً أدت الدى تكدون  بتغٌدـٌر أومدن تدارٌخ صددور التعلٌمدات " ٌوما

 .المطالبة
، فإنه ٌتعٌن الم ٌتم االتفاق علٌه فإذا، واالتفاق على قٌمتها إن أمكن ٌقوم صاحب العمل بالتدقٌق 

 .القٌمة  تلكعلى صاحب العمل ان ٌقوم بتقدٌر 
 

: تعدٌلًأسعارًالبنود( : 01/6)المادةً

إذا اختلفددت الكمٌددة المكالددة ألي بنددد مددن بنددود األشددغال زٌددادة أو نقصددانا  بمددا ٌتجدداوز  .أ
من الكمٌة المدونة فً جدول الكمٌدات وكدان حاصدل ضدرب التغٌدر فدً الكمٌدة %( 07)

قٌمة العقدد  ، وأّن هدذا البندد من % ( 0)بسعر الوحدة المحدد فً العقد لهذا البند ٌتجاوز 
 لم تتم اإلشارة إلٌه فً العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو

 أّن العمل قد صدر بشأنه تعلٌمات بتغٌـٌر ، و( 1) . ب
 أنه ال ٌوجد سعر وحدة مّدون له فً العقد ، و ( 0)     
بهة ألي بند أنه ال ٌوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبٌعة العمل فٌه لٌست مشا( 3)    

آخر فً العقد ، أو أّن العمل ال ٌتم تنفٌذه ضمن ظروف لظروفه ، فإنه ٌجب اشتقاق 
سعر وحدة جدٌد مقارنة مع أسعار بنود العقد ذات الصلة مع تعدٌل معقول لشمول 

 .أعاله ، حسبما هو واجب التطبٌق منها ( أ،ب)أثر األمور المبٌنة فً الفقرتٌن 



2021
 08مه17صفحة
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د ذات صلة فإنه ٌجب اشتقاقه من خالل تحدٌد الكلفة المعقولة ، مضافا  إلٌها وإذا لم ٌكن هناك بنو 
 .هامش ربح معقول ، مع األخذ فً االعتبار أٌة أمور أخرى ذات عالقة 

وإلى أن ٌحٌن وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب ، فإنه ٌتعٌن على صاحب العمل أن ٌقوم 
 .مرحلٌة بوضع سعر وحدة مؤقت ألغراض الدفعات ال

- :فً كل األحوال ٌتم تطبٌق سعر الوحدة الجدٌد على النحو التالً 

فً حالة الزٌادة ، ٌطبق السعر الجدٌد على الكمٌة التً تزٌد عن الكمٌة المدونة فً الجدول ،  . أ
 و

.فً حالة النقص ، ٌطبق السعر الجدٌد على الكمٌات  الفعلٌة . ب

:  المبالغًالحتٌاطٌة( : 01/7)المادةً

ٌتم استخدام كل مبلغ احتٌاطً فقط كلٌا  او جزئٌا  وفقا  لتعلٌمات المهنددس ، وٌدتم تعددٌل قٌمدة العقدد 
 .وفقا  لذلك 

ال ٌشمل المبلغ االجمالً الذي ٌدفع للمقاول اال تلك المبالغ المتعلقدة بالعمدل او اللدوازم او الخددمات 
ولكددل مبلددغ احتٌدداطً ٌجددوز . ٌمددات المهندددس التددً تددم رصددد المبلددغ االحتٌدداطً الجلهددا ، وفقددا  لتعل

- :للمهندس ان ٌصدر تعلٌمات بخصوص ما ٌلً 
، (بما فً ذلك التجهٌدزات او المدواد او الخددمات المطلدوب تقددٌمها ) لعمل ٌنفذه المقاول  -أ

 أو/و( 13/3)وٌتم تقدٌر قٌمته كتغٌٌر بموجب المادة 
شراؤها من قبل المقاول ، وٌدتم تقددٌر قٌمتهدا  التجهٌزات او المواد او الخدمات التً ٌتم -ب

 :على النحو التالً ، الضافتها إلى قٌمة العقد 
 ، و ( او المستحقة الدفع من قبله ) المبالغ الفعلٌة التً دفعها المقاول  -1
مبلغا  مقابل المصارٌف االدارٌة والربح ، محسوبا  كنسبة مئوٌة من هذه المبدالغ  -0

كمددا حددددت فددً أي مددن ( إن وجدددت) النسددبة المئوٌددة ذات الصددلة الفعلٌددة بتطبٌددق 
الجددداول المناسددبة ، فددان لددم تددرد مثددل هددذه النسددبة فددً الجددداول ، فبالنسددبة المئوٌددة 

 .المحددة فً ملحق عرض المناقصة
ٌتعددٌن علددى المقدداول ، عندددما ٌطلددب المهندددس مندده ذلددك ، ان ٌقدددم لدده العددروض 

. والحسابات او االٌصاالت االثباتٌة المسعرة والفواتٌر والمستندات 
 

 08مه19صفحة

ًالفصلًالحاديًعشر
ًقٌمةًالعقدًوالدفعات

:ًًتقدٌرًقٌمةًالشغال(ً:00/0ً)المادةً
ً

الفصل "ٌتم تقدٌر قٌمة االشغال حسبما هو محدد فً ملحق العقد، مع التقٌد بأحكام   
 ".العاشر

ً:ًالكشوفًالشهرٌة(ً:00/2ً)المادةً
ً:ًأن ٌتقاضى الدفعات عما ٌلً ٌحق للمقاول

ًً

 التً تم تنفٌذها، األشغالقٌمة   -أ 
، من قٌمة المواد والتجهٌزات اآللٌة  التً ٌتم  ملحق الالنسبة المئوٌة المحددة  فً   -ب

تورٌدها الى الموقع فً وقت معقول، 
 .أن تكون مستحقةٌمكن أو خصمٌات  وذلك مع مراعاة أٌة إضافات 

كشفا  فً الموعد المذكور فً جدول قاول ان ٌقدم الى صاحب العمل ٌتعٌن على الم
 .للمقاول ٌبٌن المبالغ التً ٌعتبرها مستحقة الدفعات 

ً:ًالدفعاتًالمرحلٌة(ً:00/3ً)المادةً
والتً تبدأ )المدة المحددة فً جدول الدفعات خالل على صاحب العمل أن ٌدفع للمقاول ٌتعٌن 

منه  كشف المقاول مخصوما  المبلغ الوارد فً  (ل كشفلك صاحب العمل من تارٌخ  تسلم
صاحب العمل أسباب عدم  بٌنّ مبلغ آخر  وأيملحق العقد، الفً  بالنسبة المحددةالمحتجزات 

. علٌه  الموافقة
  .ال ٌكون صاحب العمل ملزما  بأي مبلغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقا  للمقاول

إن ) األداءضمان ٌتسلم أي دفعة مرحلٌة، الى حٌن ان  ٌحق لصاحب العمل ان ٌمتنع عن دفع
 (.4/4)بموجب المادة ( كان مطلوبا  

ً:ًالمحتجزاتً(ً:00/4ً)المادةً
ٌوما  من ( 14)ٌرد إلى المقاول مبلغ المحتجزات خالل مدة ٌتعٌن على صاحب العمل ان 

 ( . 8/0) بموجب المادة  شهادة تسلم األشغال تارٌخ صدور 

ً
ً

ً:ًتعدٌلًاألسعار(ً:00/5ً)المادةً
إذا حصل أي تغٌر فً أسعار مواد اإلسمنت أو حدٌد التسلٌح أو اإلسفلت أو األنابٌب المعدنٌة 
أو البالستٌكٌة أو المحروقات أو أي مواد أخرى ٌتم تحدٌدها فً الملحق حسب طبٌعة 

فإّن أسعار المشروع عما كانت علٌه هذه األسعار قبل ٌوم واحد من تارٌخ إٌداع العروض 
بالزٌادة أو النقصان وفقا  للمعادالت " البنود المتعلقة بها ٌتم مراجعتها لحساب أي تعدٌل سواء
 .التً ٌضعها وزٌر األشغال العامة واإلسكان فً حٌنه
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 :الدفعةًالختامٌة( : 00/6)المادةً
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. صاحب العمل عن الدفع متجاوزا  لفترات الدفع المحددة

 
 الفصلًالثانًًعشر

ًالتقصٌر

:  تقصٌرًالمقاول( : 02/0)المادةً

ٌومددا مددن ( 14)خددالل  التقصددٌرلددم ٌقددم المقدداول باتخدداذ كددل الخطددوات الممكنددة عملٌددا لمعالجددة  إذا
لصاحب العمل انهداء العقدد بعدد توجٌده اشدعار ثدان  ٌمكنتارٌخ تسلمه اشعار صاحب العمل، فإنه 

فٌده  وٌتدركالموقدع  ٌخلدً، ٌتعٌن على المقاول ان وعندئذ . أخرى ٌوما ( 01) خالل مدةللمقاول 
حسدب باسدتخدامها  تعلٌمداتصداحب العمدل ٌصدر وأٌة معدات للمقاول  والتجهٌزات اآللٌةالمواد 

 .األشغال  إنجازٌتم  إشعاره الثانً وذلك إلى أن

 : صاحبًالعملًتقصٌر(ً:02/2ً)المادةً  
، أو أندده قددد قددام للعقددد  وفقددا  اذا اخفددق صدداحب العمددل فددً ان ٌدددفع الددى المقدداول أي دفعددة تسددتحق 

ٌوجدده اشددعارا  بددذلك، فإندده ٌحددق للمقدداول ان  إشددعارا خطٌددا  العقددد، بددالرغم مددن تسددلمه ب بدداإلخالل
 التقصددٌر بمعالجدةصداحب العمدل  ٌقدملدم  وإذا. التقصددٌرومبٌندا  فٌده " المدادة "هدذه  باإلشدارة إلدى 

اذا تخلً المقاول عن األشغال ، أو رفض أو اخفق فً االلتزام بتعلٌمات صاحب العمل النافذة  
وإذا اخفق فً مواصلة التنفٌذ بالسرعة الالزمة دونما تأخر، أو انه أخلّ  بالعقد بالرغم من اشعاره 
خطٌا، فإنه ٌمكن لصاحب العمل إشعاره بذلك ، مشٌرا  إلى هذه "المادة"، ومبٌنا  فٌه  التقصٌر  

 08مه01صفحة

ٌعلق تنفٌذ االشغال بكاملها أو أٌدة  أنللمقاول  ٌمكنمن تارٌخ تسلمه لالشعار، فإنه ( اٌام7)خالل 
 .اجزاء منها

ما من تارٌخ تسلمه اشعار المقاول، فإنه ٌو( 08)خالل  التقصٌر بمعالجةصاحب العمل  ٌقماذا لم 
 ةمدخالل العقد بعد توجٌه اشعار ثان لصاحب العمل  إنهاءللمقاول  ٌمكن

 .وعندئذ ٌتعٌن على المقاول إخالء الموقع . أخرى ٌوما ( 01)

 : (اإلفالس)(ً:02/3ً)المادةً
ٌحق للفرٌق  فإنه اذا أعلن عن ان أٌا  من الفرٌقٌن قد أصبح معسرا بموجب أي قانون مطبق،

وفً مثل هذه الحالة، ٌتعٌن . اآلخر، بواسطة اشعار خطً، ان ٌنهً العقد بصورة فورٌة
ان ٌخلً الموقع، تاركا فٌه أٌة معدات للمقاول ( اذا كان هو الفرٌق المعسر)على المقاول 

غال حتى ٌتم إنجاز األشوالتً ٌصدر صاحب العمل بشأنها اشعارا  خطٌا  بضرورة استعمالها 
. 

 : اإلنهاءالدفعًعندً(ً:02/4ً)المادةً
ٌُدفع له الرصٌد المتبقً لقٌمة ما نفذه مدن اشدغال   -العقد  إنهاءبعد  -مستحقا  ٌكون المقاول  فً أن 

بصددورة معقولددة، وعلددى ان ٌددتم تعدددٌل المبلددغ   ةوتجهٌددزات آلٌددومددا ورده الددى الموقددع مددن مددواد 
: المستحق لشمول ما ٌلً 

 ، (17/4)غ تستحق للمقاول مقابل التغٌٌرات عمال باحكام المادة أٌة مبال -أ 
 ،  لصاحب العمل  تستحقأٌة مبالغ  -ب
 . اإلفراج عن معدات المقاول فً حالة وضع الٌد أو استخدامها من قبل صاحب العمل - ج
ا  مسددتحق، فإندده ٌكددون ( 10/3)أو ( 10/1)قددام صدداحب العمددل بإنهدداء العقددد عمددال بالمددادة  إذا -د

 .اإلنهاء بتارٌخ  تنفذ من قٌمة اجزاء االشغال التً لم %( 07) الستٌفاء مبلغ ٌعادل
كلفة ل  مستحقا  ، فإنه ٌكون ( 10/3)أو ( 10/0)قام المقاول بإنهاء العقد عمال بالمادة  إذا -هـ

 فذتنمن قٌمة االشغال التً لم %( 17) إلٌهما مبلغا  ٌعادلتعلٌق العمل واالخالء معا مضافا 
 .بتارٌخ االنهاء

. األشعارٌوما من تارٌخ ( 08)على ان ٌتم دفع ما ٌستحق دفعه او استرداده خالل 
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ًلفصلًالثالثًعشرا
ًالمخاطرًوالمسؤولٌة

:ًًباألشغالعناٌةًالمقاولً(ً:03/0ً)المادةً
ً

تى تارٌخ ابتداء من تارٌخ المباشرة وح باألشغال عن العناٌةٌتحمل المقاول المسؤولٌة الكاملة 
 إلىحٌنئذ  باألشغال، إذ تنتقل مسؤولٌة العناٌة (8/0)المادة  بموجب صدور شهادة تسلم األشغال

فإنه ،  المذكورة أعالهفترة الأي ضرر أو خسارة خالل  باألشغاللحق  إذا أما. صاحب العمل
ابقة مط األشغال لتصبح،  أو الخسارة مثل هذا الضررٌقوم بإصالح  أن على المقاولٌتعٌن 

 .لعقدل
، فإنده ٌتعدٌن علدى مسدؤولٌات صداحب العمدل وما لم تكن الخسارة أو الضرر ناتجدة عدن أي مدن 

خسدارة  كدلٌعوض صاحب العمل ومقاولً صاحب العمل  ووكالئه ومستخدمٌه عدن  أنالمقاول 
 إخدداللبسددبب  األشددغالناتجددة عددن النفقددات المطالبددات أو ال كددل، وعددن  باألشددغالأو ضددرر ٌلحددق 

 .، هو أو أي من وكالئه أو مستخدمٌه بالعقد إهماال  أو تقصٌرا  ل المقاو

ً:ًًالقوةًالقاهرة(ً:03/2ً)المادةً 
القٌام بأي من التزاماته بسبب قوة قاهرة فإنه ٌتعٌن  ، علٌه سٌتعذرأو كان  ، أي فرٌق تعذر على إذا

 على المقاول ٌتعٌن، فإنه األمر تطلب وإذا. الفرٌق اآلخر فورا  باألمر إشعارعلى ذلك الفرٌق المتأثر 
 .معدات المقاول بإخالءٌقوم  أن الى المدى الذي ٌتفق علٌه مع صاحب العملو، األشغالٌعلق تنفٌذ  أن

الفرٌق  إلىٌرسل  أنٌوما، فإنه ٌمكن ألي من الفرٌقٌن ( 84)استمر مفعول القوة القاهرة لمدة  إذا
 .اإلشعار إرسالٌوما من تارٌخ ( 08)نافذا بعد مرور  نهاءاإلٌصبح  أن، على  باإلنهاء  إشعارا اآلخر

المنفذة والمواد  األشغاللرصٌد غٌر المدفوع من قٌمة ل مستحقا  لمقاول ٌكون ا،  اإلنهاءبعد 
 :ٌلً ما شمول، مع الموقع إلىوالتجهٌزات اآللٌة التً تم تورٌدها بصورة معقولة 

 ،(17/4)المادة  بموجبأٌة مبالغ تستحق للمقاول  - أ
 ،واإلخالء كلفة تعلٌق العمل  -ب
 .لصاحب العمل   تستحقأٌة مبالغ - ج

شعار إلٌوما من تارٌخ ا( 08)ٌستحق دفعه أو استرداده خالل  مارصٌد ٌتم دفع  أنوعلى 
 . باإلنهاء

ً
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 الفصلًالرابعًعشر

ًالتأمٌن

: مقدارًالغطاءًالتأمٌنً( : 04/0)المادةً
التأمٌنات التالٌة  إدامةشرة العمل، أن ٌستصدر وٌواصل على ٌتعٌن على المقاول قبل مبا

 : باسمً الفرٌقٌن مجتمعٌن
 ومعددات المقداول اآللٌةالمواد والتجهٌزات و باألشغالعن أي خسارة وضرر قد ٌلحق   -أ

 ، أو
تلحدق بدأي طدرف  وإصدابةضرر أو وفداة والفرٌقٌن تجاه أي خسارة  كال عن مسؤولٌة  -ب

، بمدا فدً ذلدك مسدؤولٌة المقداول للعقدد مما قد ٌنجم عن تنفٌذ المقاول  ثالث أو ممتلكاته
 و ،  (األشغال فٌما عدا)قد تلحق بممتلكات صاحب العمل  أضرارتجاه أٌة 

قدد  إصدابة أووفاة  أٌةتجاه والمهندس ممثل لصاحب العمل  وأيعن مسؤولٌة الفرٌقٌن   -ج
ه وأفدددددددددراده وممثلٌدددددددددأو صددددددددداحب العمدددددددددل  تلحدددددددددق بمسدددددددددتخدمً المقددددددددداول، 

المدى  إلى ما ٌقع ضمن مسؤولٌة صاحب العمل عداوالمهندس ومستخدمٌه فً الموقع 
 .أو أي من مستخدمٌهمأو المهندس ممثله  إهمالعن إهماله أو  الذي تحقق ،

 

 
 

:  الترتٌبات(ً:04/2ً)المادةً
 

وثدائق تكدون  أنملحدق ، وعلدى المتطلبدات محدددة فدً  متوافقدة مدع أٌدةالتأمٌندات  تكونٌتعٌن أن 
كمدا . صداحب العمدل التأمٌن صدادرة عدن جهدات مؤمندة وبشدروط تأمٌنٌدة موافدق علٌهدا مدن قبدل

بأن وثائق التأمٌن تظدل سدارٌة المفعدول وبدأن  اإلثباتٌقدم لصاحب العمل  أنٌتعٌن على المقاول 
 . المترتبة علٌها قد تم تسدٌدها األقساط

صرفها لهما من قبل الجهات المؤمنة مقابدل أي ضدرر أو ٌحتفظ الفرٌقان مجتمعٌن بأٌة مبالغ ٌتم 
للتعدوٌض  أو وجبر الخسارة الضرر إلصالح وعلى أن ٌتم استخدامهاخسارة قد تلحق باألشغال، 

 . ٌتم إصالحه الخسارة أو ضرر  ةعن أٌ
ٌنبغً أن تتضمن جمٌع التأمٌنات شرطا  ٌنص على المسؤولٌات المتقابلة لكل مدن صداحب العمدل 

 .اول باعتبارهما كتابٌن منفصلٌن فٌها والمق
 
 

 :فًًاستصدارًالتأمٌناتًًاإلخفاق(ً:04/3ً)المادةً
المواد المذكورة أي من وثائق التأمٌن المطلوبة بموجب  إدامة أواخفق المقاول فً استصدار  أذا

 ، فإنه ٌحق لصاحب العمل،والوثائق واإلٌصاالت الكافً  اإلثبات، أو عجز عن تقدٌم أعاله 
عن مثل ٌستصدر أٌة تغطٌات تأمٌنٌة  أن، أو معالجة أخرى مترتبة له بأي حق  اإلجحافدون 

كخصمٌات   إزاءها، وان ٌسترد ما ٌدفعه  أقساط، وان ٌدفع ما ٌترتب علٌها من   هذا اإلخفاق
 . للمقاول مستحقات من أٌة
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 .أو أي من مستخدمٌهمأو المهندس ممثله  إهمالعن إهماله أو  الذي تحقق ،

 

 
 

:  الترتٌبات(ً:04/2ً)المادةً
 

وثدائق تكدون  أنملحدق ، وعلدى المتطلبدات محدددة فدً  متوافقدة مدع أٌدةالتأمٌندات  تكونٌتعٌن أن 
كمدا . صداحب العمدل التأمٌن صدادرة عدن جهدات مؤمندة وبشدروط تأمٌنٌدة موافدق علٌهدا مدن قبدل

بأن وثائق التأمٌن تظدل سدارٌة المفعدول وبدأن  اإلثباتٌقدم لصاحب العمل  أنٌتعٌن على المقاول 
 . المترتبة علٌها قد تم تسدٌدها األقساط

صرفها لهما من قبل الجهات المؤمنة مقابدل أي ضدرر أو ٌحتفظ الفرٌقان مجتمعٌن بأٌة مبالغ ٌتم 
للتعدوٌض  أو وجبر الخسارة الضرر إلصالح وعلى أن ٌتم استخدامهاخسارة قد تلحق باألشغال، 

 . ٌتم إصالحه الخسارة أو ضرر  ةعن أٌ
ٌنبغً أن تتضمن جمٌع التأمٌنات شرطا  ٌنص على المسؤولٌات المتقابلة لكل مدن صداحب العمدل 

 .اول باعتبارهما كتابٌن منفصلٌن فٌها والمق
 
 

 :فًًاستصدارًالتأمٌناتًًاإلخفاق(ً:04/3ً)المادةً
المواد المذكورة أي من وثائق التأمٌن المطلوبة بموجب  إدامة أواخفق المقاول فً استصدار  أذا

 ، فإنه ٌحق لصاحب العمل،والوثائق واإلٌصاالت الكافً  اإلثبات، أو عجز عن تقدٌم أعاله 
عن مثل ٌستصدر أٌة تغطٌات تأمٌنٌة  أن، أو معالجة أخرى مترتبة له بأي حق  اإلجحافدون 

كخصمٌات   إزاءها، وان ٌسترد ما ٌدفعه  أقساط، وان ٌدفع ما ٌترتب علٌها من   هذا اإلخفاق
 . للمقاول مستحقات من أٌة
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ًالفصلًالخامسًعشر
ًحلًالخالفات

:ًًفضًالخالفاتً(ً:05/0ً)المادةً
ً

ا  خالل إذا لم ٌتم االتفاق  ٌّ ، فإّن أي خالف ٌنشأ فٌما بٌن المقاول ٌوما   01بٌن الفرٌقٌن ود
وصاحب العمل بخصوص العقد أو ما ٌتصل به ، شامال  ألي تقٌـٌم أو قرار آخر لصاحب العمل 

 . ٌتم جله باالحالة الى التحكٌم، 

:ًًالتحكٌم(ً:05/2ً)المادةً
ً

المتذكورةًفتًًالمتادةًًلمًٌتتمًحلتهًخالفأيًًإن ختاللًمتدةًالواحتدًوعشترٌنًٌومتاًا (05/0ً)ودٌتاًا
قدانون نهائٌدا مدن قبدل محكدم واحدد بموجدب قواعدد التحكدٌم المحدددة فدً  الفصدل فٌدهٌجب أعاله،ً

ٌتم تعٌدٌن المحكدم مدن قبدل وفً حالة عدم اتفاق الفرٌقٌن على تعٌـٌن المحكم ،  .التحكٌم األردنً 
  .عربٌةوباللغة الاألردن ٌتم عقد جلسات التحكٌم فً و .ٌنعٌة المحكمٌن األردنٌمج

ًعشرسادسًالفصلًال
 مقاولون الفرعيون المسمونال

"Definition of Nominated Subcontractor" : تعريف المقاول الفرعي المسمى -(06/0)
 :يعرف بمقاول فرعي مسمى في هذا العقد أي مقاول فرعي

 اول فرعي مسمى، أونص في العقد عمى أنه مق -أ 
 .الذي يقوم صاحب العمل أو ممثمه باصدار تعميمات الى المقاول الستخدامه كمقاول فرعي -ب

" Objection to Nomination: " االعتراض عمى التسمية -(06/2)
ان المقاول غير ممزم باستخدام أي مقاول فرعي مسمى يبدي أن لديه اعتراضًا معقواًل عميه، عمى أن 

م  ع تق  ديم التفاص  يل  -ف  ي أق  رب فرص  ة ممكن  ة عممي  ًا  –ب  االمر  ممث  ل ص  احب العم  لباش  عار يق  وم 
عم   ى أي م   ن االم   ور ( باالض   افة الش   ياء أخ   رى)ويعتب   ر االعت   راض معق   واًل اذا ك   ان مبني   ًا . المؤي   دة

التالیة، اال اذا وافق صاحب العمل على تعویض المقاول عن تبعات هذا االمر: أ - ان هنالك 
أ - ان هنالك مبررات لالعتقاد بان هذا المقاول الفرعي ال یملك التأهیل الكافي أو 

الموارد أو المالئة المالیة ، أو

 ب- ان اتفاقیــة المقاولــة الفرعیــة ال تــنص علــى الــزام المقــاول الفرعــي المســمى بتعــویض 
المقــاول ضــد أي اهمال أو اساءة استخدام للوازم من قبل المقاول الفرعي المسمى ووكالئه 

ومستخدمیه، أو 
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اذا ل  م ت  نص اتفاقي  ة المقاول  ة الفرعي  ة عم  ى ان  ه فيم  ا يخ  ص األش  غال المتعاق  د عميه  ا ف  ي المقاول  ة  -ج
 (:بما في ذلك اعداد التصميم، ان وجد)الفرعية 

أن يتعه  د المق  اول الفرع  ي المس  ّمى أن يتحم  ل تج  اي المق  اول جمي  ع االلتزام  ات والمس  ؤوليات الت  ي ( 1)
 بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد، و تمكن المقاول من االضطالع

أن يع  وض المق  اول تج  اي جمي  ع االلتزام  ات والمس  ؤوليات الناش  ئة ع  ن العق  د أو تم  ك المتص  مة ب  ه ( 0)
 .ومن تبعات أي اخفاق من قبل المقاول الفرعي في تأدية هذي االلتزامات أو الوفاء بهذي المسؤوليات

:مسميينالدفعات لممقاولين الفرعيين ال -(06/3)
ممث ل ص احب يتعين عمى المقاول أن يدفع لممقاول الفرعي المس مى تم ك المب الل الت ي يص ادق عميه ا 

كاس تحقاق ل ه بموج ب اتفاقي ة المقاول ة الفرعي ة، عم ى أن ه يج ب ش مول تم ك المب الل وغيره ا م ن  العمل
م ا ه و منص وص عمي ه ، فيم ا ع دا (ب-17/7)النفقات ضمن قيمة العقد كمبالل احتياطية وفقًا لمفقرة 

. الحقاً  (16/4) في المادة
"Evidence of Payments: " اثبات الدفعات -(06/4)

لممهندس، قبل اصدار أي شهادة دفع تحت وي عم ى مبم ل م ا يس تحق لمق اول فرع ي مس مى، أن يطم ب 
ادات ال دفع من المقاول دلياًل معقواًل بان جميع المبالل التي استحقت لممق اول الفرع ي المس مى ف ي ش ه

السابقة قد تم دفعها له، مطروحًا منها الخص ميات المطبق ة لممحتج زات أو غيره ا، اال اذا ق ام المق اول 
 :بما يمي

 ، أوممثل صاحب العمل تقديم هذا الدليل المعقول ل -أ 
برس  الة خطي  ة أن المق  اول مح  ق بص  ورة معقول  ة ف  ي أن يح  بس  ممث  ل ص  احب العم  لاقن  اع ( 1) -ب

 بالل أو يرفض دفعها، ومثل هذي الم
اثبات   ًا معق   واًل ب   أن المق   اول الفرع   ي المس   مى ق   د ت   م اش   عاري لممث   ل ص   احب العم   ل أن يق   دم ( 0)

 بأحقية المقاول في اجرائه،
أن ي أمر بال دفع ال ى المق اول الفرع ي المس مى ( بناء عمى اختي اري منف رداً )عندئٍذ يجوز لصاحب العمل 

( بع  د خص  م االقتطاع  ات المطبق  ة)ي كان  ت ق  د ت  م تص  ديقها س  ابقًا ج  زءًا م  ن أو جمي  ع تم  ك المب  الل الت  
كم  ا ه  ي مس  تحقة لممق  اول الفرع  ي المس  مى والت  ي ل  م ي  تمكن المق  اول م  ن تق  ديم ال  دليل المن  وي عن  ه ف  ي 

وعمى المقاول في مثل هذي الحالة أن يرد الى صاحب العمل تم ك . أعالي بشأنها( ب)أو ( أ)الفقرتين 
 .فها مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمىالمبالل التي يتم صر 
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اذا ل  م ت  نص اتفاقي  ة المقاول  ة الفرعي  ة عم  ى ان  ه فيم  ا يخ  ص األش  غال المتعاق  د عميه  ا ف  ي المقاول  ة  -ج
 (:بما في ذلك اعداد التصميم، ان وجد)الفرعية 

أن يتعه  د المق  اول الفرع  ي المس  ّمى أن يتحم  ل تج  اي المق  اول جمي  ع االلتزام  ات والمس  ؤوليات الت  ي ( 1)
 بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد، و تمكن المقاول من االضطالع

أن يع  وض المق  اول تج  اي جمي  ع االلتزام  ات والمس  ؤوليات الناش  ئة ع  ن العق  د أو تم  ك المتص  مة ب  ه ( 0)
 .ومن تبعات أي اخفاق من قبل المقاول الفرعي في تأدية هذي االلتزامات أو الوفاء بهذي المسؤوليات

:مسميينالدفعات لممقاولين الفرعيين ال -(06/3)
ممث ل ص احب يتعين عمى المقاول أن يدفع لممقاول الفرعي المس مى تم ك المب الل الت ي يص ادق عميه ا 

كاس تحقاق ل ه بموج ب اتفاقي ة المقاول ة الفرعي ة، عم ى أن ه يج ب ش مول تم ك المب الل وغيره ا م ن  العمل
م ا ه و منص وص عمي ه ، فيم ا ع دا (ب-17/7)النفقات ضمن قيمة العقد كمبالل احتياطية وفقًا لمفقرة 

. الحقاً  (16/4) في المادة
"Evidence of Payments: " اثبات الدفعات -(06/4)

لممهندس، قبل اصدار أي شهادة دفع تحت وي عم ى مبم ل م ا يس تحق لمق اول فرع ي مس مى، أن يطم ب 
ادات ال دفع من المقاول دلياًل معقواًل بان جميع المبالل التي استحقت لممق اول الفرع ي المس مى ف ي ش ه

السابقة قد تم دفعها له، مطروحًا منها الخص ميات المطبق ة لممحتج زات أو غيره ا، اال اذا ق ام المق اول 
 :بما يمي

 ، أوممثل صاحب العمل تقديم هذا الدليل المعقول ل -أ 
برس  الة خطي  ة أن المق  اول مح  ق بص  ورة معقول  ة ف  ي أن يح  بس  ممث  ل ص  احب العم  لاقن  اع ( 1) -ب

 بالل أو يرفض دفعها، ومثل هذي الم
اثبات   ًا معق   واًل ب   أن المق   اول الفرع   ي المس   مى ق   د ت   م اش   عاري لممث   ل ص   احب العم   ل أن يق   دم ( 0)

 بأحقية المقاول في اجرائه،
أن ي أمر بال دفع ال ى المق اول الفرع ي المس مى ( بناء عمى اختي اري منف رداً )عندئٍذ يجوز لصاحب العمل 

( بع  د خص  م االقتطاع  ات المطبق  ة)ي كان  ت ق  د ت  م تص  ديقها س  ابقًا ج  زءًا م  ن أو جمي  ع تم  ك المب  الل الت  
كم  ا ه  ي مس  تحقة لممق  اول الفرع  ي المس  مى والت  ي ل  م ي  تمكن المق  اول م  ن تق  ديم ال  دليل المن  وي عن  ه ف  ي 

وعمى المقاول في مثل هذي الحالة أن يرد الى صاحب العمل تم ك . أعالي بشأنها( ب)أو ( أ)الفقرتين 
 .فها مباشرة من قبل صاحب العمل الى المقاول الفرعي المسّمىالمبالل التي يتم صر 



3031
 08 مه 06 صفحة

 (كفالةًالتنفٌذً) ضمانًاألداءً
Performance Guarantee 

 
 

 
 ............................................: .......................................إلى السادة

 .. 

قد كفل بكفالة مالٌة .............................  : .................................. ٌسرنا إعالمكم بأن مصرفنا
 )      /    ( بخصوص العطاء رقم   :..................................................................، المقاول

 :..............................................................................المتعلق بمشروع 
وذلك .................. . .......................... ........................دٌنار أردنً: ).................( بمبلغ 

. حسب الشروط الواردة فً وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  لضمان تنفٌذ العطاء المحال علٌه
مع . بمجرد ورود أول طلب خطً منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط

. ذكر األسباب الداعٌة لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق فً تنفٌذ أي من التزاماته بموجب العقد 
 .وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع 

 
وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول من تارٌخ إصدارها ولحٌن تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد 

ما لم ٌتم تمدٌدها أو ... ...................من عام.....................شهر..................... مبدئٌا  بتارٌخ
 .على طلب صاحب العمل " تجدٌدها بناء

 
 

 :....................مصرف/ توقٌع الكفٌل
 

 : .......................المفوض بالتوقٌع       
 

 : .......................التارٌــــخ                                                         
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ً(كفالةًالصٌانةً)ًحًالعٌوبًضمانًإصال
Defects Liability Guarantee 

ً
 
 

 :...............................................................................................إلى السادة 
 ...............: ..............................................................ٌسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا
 : ............................................................................قد كفل بكفالة مالٌة ، المقاول

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

 /     ()      بخصوص العطاء رقم 
 : .............................................................................المتعلق بمشروع 

 .................................دٌنار أردنً: ) ........................................( بمبلغ 
وذلك ضمانا  اللتزام .................................................................................................

.  المقاول لتنفٌذ جمٌع التزاماته فٌما ٌخص أعمال اإلصالحات والصٌانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز
المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  -بمجرد ورود أول طلب خطً منكم  -وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األسباب الداعٌة لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق فً تنفٌذ / ن أي تحفظ أو شرط بدو
التزاماته فٌما ٌخص أعمال اإلصالحات والصٌانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو 

 .مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع 
 

تارٌخ إصدارها ولحٌن التسلم النهائً لألشغال  بموجب العقد وقٌام  وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول من
على طلب صاحب " المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم ٌتم تمدٌدها أو تجدٌدها بناء

 .العمل
 :....................مصرف/ توقٌع الكفٌل

 

 ...: ....................المفوض بالتوقٌع                 
 

 : .......................التارٌــــخ                                                                   
 
 

ً
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ً(كفالةًالصٌانةً)ًحًالعٌوبًضمانًإصال
Defects Liability Guarantee 

ً
 
 

 :...............................................................................................إلى السادة 
 ...............: ..............................................................ٌسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا
 : ............................................................................قد كفل بكفالة مالٌة ، المقاول

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

 /     ()      بخصوص العطاء رقم 
 : .............................................................................المتعلق بمشروع 

 .................................دٌنار أردنً: ) ........................................( بمبلغ 
وذلك ضمانا  اللتزام .................................................................................................

.  المقاول لتنفٌذ جمٌع التزاماته فٌما ٌخص أعمال اإلصالحات والصٌانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز
المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  -بمجرد ورود أول طلب خطً منكم  -وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األسباب الداعٌة لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق فً تنفٌذ / ن أي تحفظ أو شرط بدو
التزاماته فٌما ٌخص أعمال اإلصالحات والصٌانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو 

 .مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع 
 

تارٌخ إصدارها ولحٌن التسلم النهائً لألشغال  بموجب العقد وقٌام  وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول من
على طلب صاحب " المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم ٌتم تمدٌدها أو تجدٌدها بناء

 .العمل
 :....................مصرف/ توقٌع الكفٌل

 

 ...: ....................المفوض بالتوقٌع                 
 

 : .......................التارٌــــخ                                                                   
 
 

ً
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 مخالصةًعنًدفعةًاإلنجازًعندًتسلمًاألشغالً
 

صاحب العمل المقعٌن أدناه بأن المقاول قد أنجز األشغال المطلوبة منه بموجب العقد، وقمنا  نحن/ أنا أقر 
تجاهنا ذه المخالصة، ولم ٌتبق على المقاول من مسؤولٌة بتسلمها وفق كشف النواقص الثانوٌة المرفق به

والمسؤولٌات القانونٌة األخرى المترتبة علٌه بموجب ضمان العٌوب أنجاز النواقص وبموجب هذا العقد اال 
 القوانٌن النافذة، 

 
 ....: .....................................................................أدناه  ٌن/الموقعقاول ملانحن / أقر أنا 

 
 :بأننا 

مبلغ .....  ..................................................السادة /السٌد قبضنا من  صاحب العمل  -1
ا  دٌنارا  أردنٌ        )...............( 

 ...........................................وذلك قٌمة دفعة اإلنجاز عند تسلم االنشاء عن مشروع
 ......................................ء رقم موضوع العطا

من المبلغ ..................................................................... بهذا فإننا نبرئ ذمة و -0
المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التً سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع 

ٌوما   أربعة عشرٌل أٌة مطالبات ندعً بها إلى صاحب العمل خالل فترة تحفظنا وتعهدنا بتقدٌم تفاص
دون أن ٌشكل هذا إقرارا  من صاحب العمل )من تارٌخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتٌة 

وفً حالة عدم تقدٌم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا ( صحة هذه المطالبات ب
مهما كان نوعها وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل من أي حق أو عالقة حقنا بأٌة مطالبة 

 .بالمشروع المبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروع
 ...........................وعلٌه نوقع تحرٌرا  فً 

 .............................: .............اسم المقاول 
 .............................: ....اسم المفوض بالتوقٌع

 .............................: ..توقٌع المفوض بالتوقٌع
 :الخاتم

 

 ................................وعلٌه نوقع تحرٌرا  فً 
 ......................: ............. صاحب العملاسم 

 .............................: ....اسم المفوض بالتوقٌع
 .............................: ..توقٌع المفوض بالتوقٌع

 :الخاتم
 

 
 
 

 
ًالمقاولٌن: نسخة المساحات لسجلنا المهنً، ونرفق بها نتائج / لغاٌات حساب السقوف المالٌة لنقابة

  .د المستخدمة فً اإلنشاءٌوما  و نتائج فحوصات مطابقة الموا 08فحوصات الخرسانة بعمر 
 


