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الشروط العامة لمعقد : القسم السادس 
فهرست 

األحكام العامة - 1
. ما لم يكن محتوى النص يتطمب غير ذلك ، فان لممصطمحات المدرجة في أدناه التعاريف المدرجة أزاءىا

  
التعاريف  1.1
ىي القوائم المسعرة لمفقرات المكونة لمخدمات المطموب تنفيذىا من مقدم الخدمة والتي : جدول الفعاليات - أ

 .تشكل جزاً  من العطاء

ىي التشريعات و األنظمة و التعميمات واألوامر العراقية ، الصادرة عن أية سمطة عامة : القوانين النافذة - ب
 مخولة قانونا

. يعني تاريخ األنجاز لمخدمات من مقدم الخدمات والمؤيدة من صاحب العمل: موعد األنجاز- ج
تعني المعمومات كافة ذات الطبيعة التجارية و األمنية الخاصة أو  الفنية التي تم : المعمومات السرية - د

الكشف عنيا تحريريا أو شفويا أو بأية طريقة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أحد األطراف الى 
طرف أخر سواء تم ذلك قبل أو بعد توقيع أتفاقية العقد بضمنيا بصورة خاصة أية معمومات عن أي من 

.  الطرفين مثال عمى ذلك المعرفة ، المشاريع، األسرار، وشؤون العمل
يعني أتفاقية العقد و كتاب األحالة و الشروط العامة والخاصة  لمعقد مع الوثائق كافة المدرجة بالمادة : العقد- ىـ
.  من أتفاقية العقد (1)

.  من الشروط العامة لمعقد (6)يعني المبمغ الواجب دفعو عن تنفيذ الخدمة بموجب أحكام المادة : وـ مبمغ العقد
.  تعني الطرف الذي سيتعاقد مع مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات: صاحب العمل- ز
.  تعني أية عممة أخرى غير العممة المحمية لدولة صاحب العمل: العممة األجنبية- ح
. تعني حكومة جميورية العراق: الحكومة- ط
تعني الطرف المسؤول عن اجراء وأدامة كل نوع من أنواع التأمين المحدد في الفقرة ذات : الطرف المؤمن- ي

. العالقة
.  (الدينار العراقي )تعني عممة جميورية العراق : العممة المحمية- ك
، يعني أحد الجيات التي تؤلف المشروع المشترك عندما يكون مقدم الخدمة مشروعًا مشتركاً : العضو- ل

األعضاء تعني الجيات كافة المشاركة في المشروع المشترك والعضو المسؤول يعني الجية المحددة 
في الشروط الخاصة التي تقوم بتمثيل المشروع المشترك المقدم لمخدمة في الحقوق واأللتزامات أزاء 

.  صاحب العمل بموجب العقد
.  يعني أما صاحب العمل أو مقدم الخدمة كما ترد في النص واالطراف تعني كمييما: الطرف- م
تعني األشخاص الذين يتم أستخداميم من مقدم الخدمة أو من المقاول الثانوي كمستخدمين لتنفيذ : العاممون- ن

.  الخدمة أو أي جزء منيا
. تعني الشخص او المؤسسة الذي تم قبول عطائو لتقديم الخدمة من صاحب العمل:  مقدم الخدمة–س 
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.  تعني وثائق العطاء الكاممة المقدمة من مقدم الخدمة الى صاحب العمل: عطاء مقدم الخدمة- ع
تعني مواصفات الخدمة التي تتضمنيا وثائق العطاء المقدمة من مقدم الخدمة الى صاحب : المواصفات- ف

.  العمل
 (أ)تعني األعمال التي يتطمب تنفيذىا من مقدم الخدمة بموجب العقد وكما موضحة في الممحق : الخدمة- ص

.  وفي المواصفات وجدول الفعاليات التي يتضمنيا عطاء مقدم الخدمة
-3)يعني أية جية يقوم مقدم الخدمة بأحالة جزء من الخدمة عمييا عمال باالحكام الفقرة  : المقاول الثانوي- ق

(.  4)والمادة  (5
التي تعرض األىداف و نطاق الخدمات و الفعاليات، و  (أ)تعني الوثيقة في الممحق : الشروط المرجعية- ر

. الميام التي ستنفذ من مقدم الخدمات و النتائج والمخرجات المتوقعة 
تعني األفعال كافة المعرفة بغير القانونية بموجب القوانين العراقية والتي سيتم : األعمال غير القانونية- ش

. التعامل معيا بموجب القوانين العراقية
. يوم ( 365)يعني أي يوم تقويمي ، والسنة تعني : اليوم - ت

 
:   القانون الحاكم1-2

. يخضع ىذا العقد في معانيو وتفسيره والعالقة بين األطراف الى القانون العراقي و التعميمات النافذة
 
:  المغة1-3

 تكون لغة العقد والمراسالت كما مثبتة في الشروط الخاصة بالعقد، وفي حالة أبرام العقد بأكثر من لغة فيتم األشارة 
. في الشروط الخاصة الى المغة المعتمدة عند األختالف في التفسير

 

:  المراسالت1-4
  يجب أن تكون األشعارات والطمبات والموافقات كافة تحريرية ويتم ارساليا الى األشخاص المخولين لكل طرف 

  .بالبريد المسجل أوالبريد األكتروني الموثق األستالم عمى العناوين المحددة في الشروط الخاصة لمعقد
 
:  الممثمون المخولون1-5

 توجو الطمبات او الموافقات لتنفيذ أي أجراء او طمب أية وثائق سواء كانت من صاحب العمل ام من مقدم الخدمة 
من خالل األشخاص المخولين المشار الييم في الشروط الخاصة لمعقد 

 

:  الموقع1-6
من المواصفات أو أي موقع أخر يتم أختياره من صاحب العمل  (أ) تنفيذ الخدمات في المواقع المحددة في الممحق 

. في حالة عدم األشارة الى موقع تنفيذ أحد فعاليات الخدمة بالممحق أنفًا أن كانت في دولة صاحب العمل
 : الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل1-7
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 يتعين عمى مقدم الخدمة السماح لصاحب العمل بالكشف عن حساباتو وسجالتو المتعمقة بتنفيذ الخدمة و تدقيقيا من 
. مدققين معينين من صاحب العمل أذا تم ذلك بناء عمى طمب من صاحب العمل

   
:  الضرائب والرسوم1-8

 يخضع مقدم الخدمة ومقاولوه الثانويون والعاممون لدييم لمضرائب والرسوم المعمول بيا بموجب القانون الواجب 
التطبيق في جميورية العراق والتي يفترض أنيا قد أخذت بنظر األعتبار في مبمغ العقد ما لم ينص عمى خالف ذلك 

. في الشروط الخاصة لمعقد 
 
:  ضمان حسن االداء1-9 

يتعين عمى مقدم الخدمة تقديم ضمان حسن االداء مقبول من صاحب العمل في فترة ال تتجاوز الموعد المحدد في 
خطاب األحالة ، بصيغة خطاب ضمان مصرفي بالمبمغ والعمالت المحددة في الشروط الخاصة ، صادر عن 

 يوما 28يجب أن يكون ضمان حسن االداء  مدامًا ونافذًا لفترة . مصرف أو مؤسسة مالية مقبولة من صاحب العمل 
. بعد موعد أكمال العقد

 
 :  ضمان الدفعة المقدمة1-10

ال يستمم مقدم الخدمة الدفعة المقدمة أال بعد تقديم ضمان الدفعة المقدمة بصيغة خطاب ضمان مصرفي صادر عن 
مصرف أو مؤسسة مالية مقبولة من صاحب العمل بالمبمغ والعمالت المحددة المساوية لمبمغ وعمالت الدفعة المقدمة 

 .
يتم أدامة ضمان الدفعة المقدمة ولحين أستكمال أسترداد الدفعة المقدمة بالكامل من مقدم الخدمة ويتم تخفيض ضمان 

 .   الدفعة المقدمة بنسبة المبالغ المستردة منيا

 
  المباشرة ، األنجاز ،التعديالت و أنهاء العقد-  2

 
:   نفاذية العقد2-1

يصبح العقد نافذ المفعول من تاريخ التوقيع عميو من الطرفين أو أي موعد أخر محدد في الشروط الخاصة 
.  بالعقد
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:   المباشرة بالخدمات2-2
:   البرنامج2-2-1

قبل المباشرة بالخدمات يتعين عمى مقدم الخدمة تقديم برنامج يوضح األساليب العامة والتحضيرات 
يتم تنفيذ الخدمات بموجب البرنامج المصدق وكمما تم ، ومراحل وزمن تنفيذ الفعاليات لممصادقة

. تحديثو
:   تاريخ المباشرة2-2-2

 يوما من تاريخ نفاذ العقد أو أي تاريخ يحدد في 30يتعين عمى مقدم الخدمة المباشرة بتنفيذ الخدمة خالل 
.  الشروط الخاصة لمعقد

 
:   الموعد المحدد لالنجاز2-3

يتعين عمى مقدم الخدمة أنجاز الفعاليات كافة  (6-2)ما لم يتم انياء العقد بصورة مسبقة عماًل بأحكام الفقرة 
واذا لم ينجز مقدم الخدمة الفعاليات في ، في التاريخ المحدد لالنجاز و كما محدد في الشروط الخاصة بالعقد

وفي ىذه الحالة يصبح موعد ، (8-3)الموعد المحدد لألنجاز يتوجب عميو دفع غرامة تأخيرية بموجب الفقرة 
. األنجاز ىو موعد أنجاز الفعاليات الفعمي

 
:   التعديالت2-4

ال يجوز أجراء أي تعديل عمى فقرات وشروط العقد وأي تعديل عمى نطاق الخدمة ومبمغ العقد أال بأتفاق 
.  خطي بين الطرفين

 
:   القوة القاهرة2-5
:   تعريف القوة القاهرة2-5-1

أية حوادث خارج أرادة أو مسؤولية أي من طرفي العقد " القوة القاىرة "ألغراض تنفيذ ىذا العقد تعني 
، ولم يكن يتوقع حدوثو، وال يستطيع تداركو أو تجنب وقوعو والذي تجعل أمكانية  قيام ذلك الطرف 

أن حوادث القوى القاىرة ىي تمك المحددة في .بتنفيذ ألتزاماتو بموجب العقد مستحيمة في ذك الظرف
. الشروط الخاصة بالعقد

:  األشعار بحدوث القوة القاهرة2-5-2
ئرا وبٔذ اٌظشٚف اٌمب٘شح عججبً ؽبئالً دْٚ ئٔغبص اٌطشف إلٌزضاِبرٗ األعبع١خ ثّٛعت اٌؼمذ ،  

ف١غت ػ١ٍٗ ؽ١ٕئز ئشؼبس اٌطشف األخش ثبٌؾذس أٚ اٌظشف اٌزٞ ٠شىً اٌمٛح اٌمب٘شح ِؾذداً اإلٌزضاِبد ٚ 

٠زؼ١ٓ اإلشؼبس ثبعشع ٚلذ ثؼذ أْ أطجؼ اٌطشف ِز١مٕبً ثزٌه اٌؾذس . اإلداء اٌزٞ رؼزس أٚ ع١زؼزس ئٔغبصٖ 

 .  اٚ اٌظشف اٌزٞ ٠شىً اٌمٛح اٌمب٘شح

ٚ ثزٌه ، ٠ىْٛ اٌطشف ثؼذ ئطذاسٖ اإلشؼبس ، ِؼزٚساً ِٓ ئٔغبص ئٌزضاِبرٗ  ِب داَ اٌظشف اٌمب٘ش ؽبئالً 

.   دْٚ رٌه 

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٞ ؽىُ فٟ ٘زا اٌجٕذ ، ال ٠ٕطجك اٌظشف اٌمب٘ش ػٍٝ ئٌزضاِبد أٞ ِٓ األؽشاف ثزغذ٠ذ 

 .اٌذفؼبد ٌٍطشف ا٢خش ثّٛعت اٌؼمذ 
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 انىاخباث انًطهىبت نتقهٍص انتأخٍر بسبب انظروف انقاهرة 2-5-3

٠زؼ١ٓ ػٍٝ وً ؽشف ٚ ثىً األٚلبد ئعزخذاَ وً اٌّؾبٚالد ٚ ثظٛسح ِؼمٌٛخ ٌزم١ًٍ أٞ رأخ١ش ثاإلداء 

. ثّٛعت اٌؼمذ وٕز١غخ ٌٍظشف اٌمب٘ش

. ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌطشف ئشؼبس اٌطشف ا٢خش ػٕذ ئٔزٙبء رأصشٖ ثاٌظشف اٌمب٘ش 

 انُتائح انًترتبت عٍ انظروف انقاهرة 5-4 -2

ئرا رؼزسػٍٝ ِمذَ اٌخذِخ رأد٠خ ئٌزضاِبرٗ األعبع١خ ثّٛعت اٌؼمذ ثغجت اٌظشف اٌمب٘ش ٚ اٌزٞ لبَ ئصاءٖ 

أٚ رؾًّ /  ، ٚ رىجذ ثزٌه رأخ١شاً ٚ ] اإلشؼبس ثاٌظشٚف اٌمب٘شح [ 2-5-2ثبطذاس اإلشؼبس ثّٛعت اٌفمشح 

 : وٍفخ ِب ثغجت رٌه اٌظشف اٌمب٘ش، ف١ؾك ٌّمذَ اٌخذِخ اٌّطبٌجخ ثّب ٠أرٟ 

 

رّذ٠ذ ِذح اٌؼمذ ٌزٌه اٌـزـأخ١ش اٌؾبطً ، أٚ      (أ)

ٚ   .اٌزؼ٠ٛغ ػٓ اٌىٍف اٌزٟ رىجذ٘ب ػٓ رأخش أٚ ِب ع١زأخشػٕٗ أٔغبص اٌؼمذ (ة)

 

ٚ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ ثؼذ رغٍّٗ ٘زا االشؼبس أْ ٠جبشش ثبألرفبق ػٍٝ أٚ اػذاد رمذ٠شارٗ ٌٍىٍف 

.  أ٠بَ ِٓ ربس٠خ أعزالَ أشؼبس اٌّطبٌجخ (10)اٌّزوٛسح خالي 

:  انقىة انقاهرة انتً تؤثر عهى انًقاول انثاَىي 2-5-5

 ارا وبْ أٞ ِمبٚي صبٔٛٞ ِغزؾمب ثّٛعت أٞ ػمذ أٚ ارفبل١خ ثبٌخذِبد الػفبء ٔز١غخ اٌمٛح اٌمب٘شح ثّٛعت 

ششٚؽ اػبف١خ اٚ ششٚؽ أٚعغ ِٓ رٍه اٌّؾذدح فٟ ٘زٖ اٌّبدح ، فبْ رٍه األؽذاس أٚ اٌظشٚف االػبف١خ أٚ 

. االٚعغ ٌٍمٛح اٌمب٘شح ال رؼفٝ ِمذَ اٌخذِخ فٟ ؽبٌخ ػذَ أدائٗ ٚال رخٌٛٗ أٞ اػفبء ثّٛعت أؽىبَ ٘زٖ اٌّبدح

:  اَهاء انعقذ اختٍارٌا ، انذفع واالخالء يٍ يسؤونٍت األداء 2-5-6

٠ِٛب   ثغجت اٌمٛح  (30)ارا رؼزس أداء اٌخذِبد ثظٛسح عٛ٘ش٠خ ِٓ ِمذَ اٌخذِخ ٌّذح ِغزّشح ال رمً ػٓ 

أٚ ٌفزشاد ِززبثؼخ رزغـــبٚص ثّغّٛػٙب      (2-5-2)اٌمب٘شح اٌزٟ رُ اسعبي اشؼبس ثشـــــــأٔٙب ثّٛعت اٌفمشح 

٠ِٛب ثغجت ٔفظ اٌمٛح اٌمب٘شح اٌزٟ رُ اسعبي االشؼبس ثشأٔٙب ، فؼٕذ٘ب ٠ّىٓ ألٞ ؽشف اْ ٠شعً  (60)

أ٠بَ ِٓ ربس٠خ  (7 )ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ، ٠ظجؼ أٙبء اٌؼمذ ٔبفزا ثؼذ  . اٌٝ اٌطشف ا٢خش اشؼبسا ثبٔٙبء اٌؼمذ 

.  اسعبي االشؼبس ، ٠ٚزؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد اٌّجبششح ثبرخبر االعشاءاد ٌٍزٛلف ػٓ أداء ٚاصاٌخ ِؼذارٗ

ػٕذ أٙبء اٌؼمذ ثٙزٖ اٌظٛسح ، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ اْ ٠مَٛ ثزمذ٠ش اٌخذِبد اٌزٟ رُ أغبص٘ب ِٓ 

: ِمذَ اٌخذِبد ٚاطذاس شٙبدح دفغ رزؼّٓ ِب ٠أرٟ

 

اٌّجبٌغ اٌٛاعجخ اٌذفغ ِمبثً أٞ عضء ِٓ اٌخذِبد رُ أغبصٖ ِٓ ِمذَ اٌخذِبد ٌٚٗ عؼش ِؾذد فٟ اٌؼمذ -  أ

 .

اٌزىب١ٌف ٚاالػجبء اٌّب١ٌخ االخشٜ اٌزٟ رىجذ٘ب ِمذَ اٌخذِبد فٟ رٍه اٌظـــشٚف ثشىً ِؼمــٛي ٚ -  ة

.  ػشٚسٞ ٔز١غخ رٛلؼــــــٗ الٔغــبص اٌخذِبد 

أٚ اٌٝ  أٞ ِىبْ  )وٍفخ اصاٌخ ِؼذاد ِمذَ اٌخذِبد ِٓ اٌّٛلغ ، ٚاػــــبدرٙب اٌٝ ِخــــــبصٔٗ فٟ ثٍذٖ - ط

ٚ   . (آخش شش٠طخ ػذَ رغبٚص وٍفخ اػبدرٙب اٌٝ ثٍذٖ 

وٍفخ رشؽ١ً أفشاد ِمذَ اٌخذِبد  اٌز٠ٓ وبٔٛا لذ اعزخذُِٙ ألداء اٌخذِبد ثظٛسح ِزفشغخ ، ٚرٌه ػٕذ - د

.   أٙبء ٘زا اٌؼمذ 

( 8)٠ؾك ٌّمذَ اٌخذِبد األػزشاع غٍٝ اٌزمذ٠شاد اٌّؾذدح ِٓ  طبؽت اٌؼًّ ٚرٌه ػّال ثأؽىبَ اٌّبدح 

 . (فغ إٌضاػبد)

:  االخالء يٍ يسؤونٍت اإلداء بًىخب انقاَىٌ 2-5-7

ثّب  )ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٞ ؽىُ اخش فٟ ٘زٖ اٌّبدح ، ارا ٔشأ اٞ ؽذس اٚ ظشف خبسط ػٓ ع١طشح اٌطشف١ٓ 

، ٚعؼً ٚفبء اؽذ اٌطشف١ٓ اٚ و١ٍّٙب ثبالٌزضاِبد  (فٟ رٌه اٌمٛح اٌمب٘شح ٌٚىٓ ١ٌظ ِؾظٛسح ثٙب 

اٌزؼبلذ٠خ ِغزؾ١ال اٚ ِخبٌفب ٌٍمبْٔٛ ، اٚ ٠إدٞ ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠ؾىُ اٌؼمذ اٌٝ اػفبء اٌطشف١ٓ ِٓ 

.  االعزّشاس فٟ رٕف١ز اٌؼمذ 

: ػٕذئز ٚثؼذ اشؼبس ِٓ اٞ ِٓ اٌطشف١ٓ اٌٝ اٌطشف االخش ثزٌه اٌظشف اٚ اٌؾذس 

 

٠ؼفٝ اٌطشفبْ ِٓ االعزّشاس فٟ االداء ، ٌٚىٓ ثذْٚ االعؾبف ثؾمٛق اٞ  ِّٕٙب ثخظٛص اٞ اخالي - أ

. عبثك ثبٌؼمذ 
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٠ىْٛ اٌّجٍغ اٌزٞ ٠زشرت ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ اْ ٠ذفؼٗ اٌٝ ِمذَ اٌخذِبد ، ٘ٛ ٔفظ ِب ٠غزؾك دفؼٗ - ة 

. أفب ، وّب ٌٛ اْ اٌؼمذ لذ رُ أٙبؤٖ ثّٛعت اٌفمشح اٌّزوٛسح (6-5-2)ثّٛعت اؽىبَ اٌفمشح 

 

 : سحب انعًم يٍ قبم صاحب انعًم 2-6

: االشعار بانتصحٍح 2-6-1

 ارا اخفك ِمذَ اٌخذِخ فٟ أداء اٞ ِٓ اٌزضاِبرٗ ثّٛعت اٌؼمذ ، ٠شعً طبؽت اٌؼًّ أشؼبساً ٌٗ ؽبٌجب ِٕٗ 

. ٠ِٛب  (15)رظؾ١ؼ ٘زا االخفبق ٚػالعٗ خالي ِذح 

:    سحب انعًم يٍ قبم صاحب انعًم  2-6-2

 : ٠ؾك ٌظبؽت  اٌؼًّ عؾت اٌؼًّ فٟ اٌؾبالد األر١خ 

، اٚ فٟ االعزغبثخ الشؼبس (9-1)ارا اخفك ِمذَ اٌخذِبد فٟ رمذ٠ُ ػّبْ ؽغٓ اٌزٕف١ز ثّٛعت اٌّبدح -  أ

  .( 1-6-2)ثبٌزظؾ١ؼ وّب ٚسد فٟ اٌفمشح 

ارا رخٍٝ ِمذَ اٌخذِبد ػٓ أداء اٌخذِبد ، اٚ ارا رج١ٓ ثٛػٛػ ِٓ خالي ِّبسعزٗ أٗ ال٠ٕٛٞ - ة

   .االعزّشاس فٟ رٕف١ز اٌزضاِبرٗ ثّٛعت اٌؼمذ

اْ ِمذَ اٌخذِبد لبَ ثزؾ٠ًٛ اٌخذِبد ثىبٍِٙب اٌٝ ِمذَ خذِخ صبٔٛٞ ، اٚ ثبٌزٕبصي ػٓ اٌؼمذ دْٚ - ط

  .اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌّطٍٛثخ 

.  اْ ِمذَ اٌخذِبد لذ اطجؼ ِفٍغب اٚ ِؼغشا، اٚ رؼشع ٌزظف١خ ِٛعٛدارٗ - د

ارا ارؼؼ ٌظبؽت اٌؼًّ ل١بَ ِمذَ اٌخذِبد ثبٞ ِٓ ِّبسعبد اٌفغبد االداسٞ أٚ االؽز١بي أٚ اٌزٛاؽإ - ٘ـ

. أٚ اٌمٙش أٚ االػبلخ  اصٕبء إٌّبفغخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌؼمذ اٚ رٕف١زٖ 

 :  ٠ؼزّذ طبؽت اٌؼًّ اٌزؼبس٠ف األر١خ ٌٙزا اٌغشع

ٚرؼٕٟ رمذ٠ُ أٚ ئػطبء أٚ اعزالَ أٚ اٌزّبط ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش أٞ "اٌّّبسعبد اٌفبعذح- "1

غشع رٞ ل١ّخ ٌٍزأص١ش ػٍٝ ػًّ ِغإٚي فٟ ِٛلغ ِغإ١ٌٚخ ػبِخ خالي ػ١ٍّخ اٌزٛس٠ذ أٚ رٕف١ز 

 اٌؼمذ

 أٞ عٛء رّض١ً أٚ ؽزف ألٞ ِٓ اٌؾمبئك ثٙذف اٌزأص١ش ػٍٝ ػ١ٍّخ رؼٕٟ" اٌّّبسعبد األؽز١ب١ٌخ- "2

 اٌزٛس٠ذ أٚ رٕف١ز اٌؼمذ

رؼٕٟ أٞ رخط١ؾ أٚ رٕغ١ك ث١ٓ اص١ٕٓ اٚ اوضش ِٓ ِمذِٟ اٌؼطبء، ثؼٍُ أٚ " ِّبسعبد اٌزٛاؽإ- "3

 .دْٚ ػٍُ طبؽت اٌؼًّ ثٙذف ٚػغ أعؼبس ١ّ٘ٚخ ٚغ١ش رٕبفغ١خ

رؼٕٟ ئ٠زاء أٚ اٌزٙذ٠ذ ثا٠زاء، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش، األشخبص أٚ " اٌّّبسعبد اٌمٙش٠خ- "4

 ِّزٍىبرُٙ ٌٍزأص١ش ػٍٝ ِشبسوزُٙ فٟ ػ١ٍّبد اٌزؼبلذ أٚ اٌزأص١ش ػٍٝ رٕف١ز اٌؼمذ

 :ِّبسعخ األػبلخ ٚرؼٕٟ ِب ٠أرٟ- 5

اٌزغ١١ش فٟ اٌٛصبئك ٚؽغت األدٌخ اٌالصِخ ٌٍزؾم١ك اٚ أٚ  اٌزض٠ٚش أٚاألرالف اٌّزؼّذ - اوال

األدالء ثشٙبدح صٚس ٌٍّؾمم١ٓ ألػبلخ اعشاءاد اٌزؾم١ك ِٓ طبؽت اٌؼًّ فٟ ِّبسعبد 

ٚاٌزؾشػ أٚ اٌّّبسعبد اٌمٙش٠خ أٚ اٌزٙذ٠ذ أ اٌزٛاؽإ أٚ االؽز١بي أٚاٌفغبد االداس٠خ 
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 ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثبٌزؾم١ك أٚ ِٕؼٗ ِٓ ِزبثؼخ حٚأػبلخ أٞ ؽشف ِٕٚؼٗ ِٓ رمذ٠ُ أٞأ

 .اعشاءاد اٌزؾم١ك

اٌّّبسعبد اٌزٟ رؼ١ك طبؽت اٌؼًّ ِٓ ِزبثؼخ اعشاءاد اٌزذل١ك ٚاٌّشاعؼخ ثبألعزٕبد اٌٝ -ثاٍَا 

. اٌششٚؽ اٌؼبِخ ٌٍؼمذِٓ  (7-1)اٌفمشح 

 

 

( 15) اٞ ِٓ ٘زٖ اٌؾبالد اٚ اٌظشٚف ، ٠غٛص ٌظبؽت اٌؼًّ ، ثؼذ اشؼبس ِمذَ اٌخذِخ خط١ب ٌّذح  في2-6-2-1 

.   عؾت اٌؼًّ ٚالظبء ِمذَ اٌخذِبد ػٓ اٌّٛلغ ،٠ِٛب

 

 اْ اخز١بس طبؽت اٌؼًّ ٌغؾت اٌؼًّ ٠غت اْ ال ٠إصش ػٍٝ ا٠خ  ؽمٛق اخشٜ ٌظبؽت اٌؼًّ رزؾمك ٌٗ    2-6-2-2

.  ثّٛعت اٌؼمذ ، اٚ خالفٗ 

ٚصبئك "  ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد فٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ اْ ٠غبدس اٌّٛلغ ٠ٚمَٛ ثزغ١ٍُ طبؽت اٌؼًّ ع١ّغ 2-6-2-3

ثبالػبفخ اٌىزٌه ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِخ رٌٟٛ عٙٛدٖ وبفخ ثبألٌزضاَ ألرخبر أعشاءاد " . ِمذَ اٌخذِبد 

 . فٛس٠خ ِؼمٌٛخ رغبٖ أ٠خ أسشبداد رؼّٕٙب األشؼبس ثظذد أٞ ِٓ ِمب١ٌٚٗ اٌضب١٠ٛٔٓ ٌٙزٖ اٌخذِخ

أٚ اْ ٠غزخذَ أٞ ِإعغبد / ثؼذ عؾت اٌؼًّ، ٠ؾك ٌظبؽت اٌؼًّ ، اْ ٠ىًّ خذِبد ِمذَ اٌخذِبد  2-6-2-4ٚ

٠ٚغٛص ػٕذئز ٌظبؽت اٌؼًّ ٚ٘زٖ اٌّإعغبد اعزخذاَ ا٠ب ِٓ ٚصبئك ِمذَ اٌخذِبد ، ٚ أ٠خ ٚصبئك . اخشٜ الوّبٌٙب 

( اٌذفغ ثؼذ عؾت اٌؼًّ ) (4-6-2)أخشٜ أػذد ِٓ لجً أٚ ٌظبٌؼ ِمذَ اٌخذِبد  ٚ رُ اٌذفغ ػٕٙب ثّٛعت اٌفمشح   

ؽ١ش ال ٠ؼزجش ل١بَ طبؽت اٌؼًّ ثغؾت اٌؼًّ ِٓ ِمذَ اٌخذِخ أٔٙبءاً ٌٍؼمذ اٚ ئػفبءا ِٓ اٞ ِٓ اٌزضاِبرٗ اٚ 

ِغإ١ٌٚبرٗ ثّٛعت اٌؼمذ اٚ ِغبعبً ثؾمٛق اٚ عٍطبد طبؽت اٌؼًّ ثّٛعت اٌؼمذ  ٚػٍٝ ِمذَ اٌخذِخ رؾًّ أ٠خ ص٠بدح 

. فٟ رىٍفخ رغ١ٙض ٘زٖ اٌخذِخ ِغ ِظبدسح اٚ االؽزفبظ ثؼّبْ ؽغٓ األداء ٚؽغت اٌزشش٠ؼبد إٌبفزح 

 .

:  انتقٍٍى بتارٌخ سحب انعًم 2-6-3

 ثؼذ اْ ٠ىْٛ االشؼبس ثغؾت اٌؼًّ  لذ اطجؼ ٔبفزا – ٚثبعشع ِب ٠ّىٓ ػ١ٍّب –ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ 

، اْ ٠مَٛ ثبالرفبق ػٍٝ ل١ّخ ٚصبئك ِمذَ اٌخذِبد ٚا٠خ ِجبٌغ اخشٜ رغزؾك ٌّمذَ  (2-6-2)ثّٛعت اٌفمشح 

 .اٌخذِبد ِمبثً اٌخذِبد إٌّفزح ثّٛعت اٌؼمذ 

:  انذفع بعذ سحب انعًم 2-6-4

، اْ ٠مَٛ  (2-6-2)ٌظبؽت اٌؼًّ ، ثؼذ اْ ٠ىْٛ االشؼبس ثغؾت اٌؼًّ  لذ اطجؼ ٔبفزا ثّٛعت اٌفمشح 

: ثّب ٠أرٟ 

 

  .اْ ٠جبشش ثبرخبر االعشاءاد اٌّزؼٍمخ ثّطبٌجبرٗ- ا

ا٠مبف دفغ ا٠خ ِجبٌغ اٌٝ ِمذَ اٌؼطبء اٌٝ ؽ١ٓ اٌزؾمك ِٓ رىب١ٌف أداء اٌخذِبد إٌّفزح ِٓ ِمذَ - ة

، ٚا٠خ رىب١ٌف اخشٜ رىجذ٘ب  (اْ ٚعذد )اٌخذِبد ، ٚرؾذ٠ذ اٌغشاِبد اٌّزؾممخ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد 

  .طبؽت اٌؼًّ 

اْ ٠مزطغ ِٓ ؽغـــبة ِمذَ اٌخذِبد ِمبثً ا٠خ خغبئش ٚاػشاس رىجذ٘ب طــبؽت اٌؼًّ ٚا٠خ - ط

رىــــــب١ٌف  اػبف١خ رُ طشفٙب ٌغشع اوّبي أٞ ِٓ خذِبد ِمذَ اٌخذِبد ، ٚرٌه ثؼذ اؽزغبة ا٠خ ِجبٌغ 

، ٚثؼذ اعزشداد ِضً ٘زٖ اٌخغبئش ٚاالػشاس ٚاٌزىب١ٌف  (3-6-2)رغزؾك ٌّمذَ اٌخذِبد  ثّٛعت اٌفمشح 

 .االػبف١خ ٠مَٛ طبؽت اٌؼًّ ثذفغ اٞ سط١ذ ِزجك اٌٝ ِمذَ اٌخذِبد  ٚؽغت اٌزشش٠ؼبد إٌبفزح 
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:   حق صاحب انعًم فً اَهاء انعقذ نهصانح انعاو 2-6-5 

٠ؾك ٌظبؽت اٌؼًّ اْ ٠ٕٟٙ اٌؼمذ فٟ اٞ ٚلذ ثّب ٠خذَ اٌّظٍؾٗ اٌؼبِخ  ٚفمب الِش عٍطخ االئزالف 

٠ٚؼزجش االٔٙبء . اٚ اٞ لبْٔٛ ٠ؾً ِؾٍٗ ، ؽ١ش ٠ظذس اشؼبسا ثزٌه اٌٝ ِمذَ اٌخذِخ  (87)سلُ  (إٌّؾٍخ )

٠ِٛب ِٓ ثؼذ ربس٠خ رغٍُ ِمذَ اٌخذِخ ٌالشؼبس اٌّزوٛس ، أٚ ِٓ ربس٠خ اػبدح ػّبْ  (28)ٔبفزا ثؼذ ِشٚس 

ؽغٓ اٌزٕف١ز ا١ٌٗ ِٓ طبؽت اٌؼًّ ، ا٠ّٙب أثؼذ ، اال أٗ ال٠ؾك ٌظبؽت اٌؼًّ اْ ٠ٕٟٙ اٌؼمذ ثّٛعت ٘زٖ 

اٚ ٌزفبدٞ أٙبء اٌّمبٌٚخ ،١ٌمَٛ ثأوّبي اٌخذِبد ثٕفغٗ أٚ اٌزشر١ت ألوّبٌٙب ِٓ ِمذَ خذِخ اخش" اٌفمشح " 

(. 1-7-2)ِٓ ِمذَ اٌخذِخ ثّٛعت اٌفمشح 

فٟ ؽبٌخ أٔٙبء اٌؼمذ ِٓ طبؽت اٌؼًّ ثّٛعت ٘زٖ اٌفمشح ، ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ اٌذفغ اٌٝ ِمذَ اٌخذِبد 

. ػٓ اٌخذِبد إٌّفزح ثّٛعت اٌؼمذ ، ٌٍفزشح اٌٝ غب٠خ  ربس٠خ أعزالَ ِمذَ اٌخذِبد ألشؼبس أٔٙبء اٌؼمذ

 (.6-6-2)               ثؼذ ٘زا االٔٙبء ، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد اٌزٛلف ػٓ اٌؼًّ ٚاصاٌخ ِؼذارٗ ٚفمب الؽىبَ اٌفمشح
:   تعميق العمل و انهاء العقد من مقدم الخدمة2-7
يومًا أنياء العقد في حالة  (30)يحق لمقدم الخدمة بعد أشعار صاحب العمل تحريريًا بفترة ال تقل عن   2-7-1

 : أدناه وكما يأتي (د-أ)حدوث أي من الحاالت المشار ألييا بالفقرات الثانوية 
ارا ٌُ ٠غزٍُ ِمذَ اٌخذِخ اٞ ِجٍغ اعزؾك دفؼٗ ٌٗ ثّٛعت شٙبدح دفغ ِشؽ١ٍخ خالي - أ 

٠ِٛب ِٓ  أمؼبء اٌٍّٙخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ اٌذفغ خالٌٙب ثّٛعت  (42)

 . ِٓ اٌششٚؽ اٌخبطخ (5-6)اؽىبَ اٌفمشح 

ارا اخً طبؽت اٌؼًّ ثظٛسح عٛ٘ش٠خ فٟ اداء اٌزضاِبرٗ ثّٛعت اٌؼمذ ثظٛسح لذ - ة 

اٚ ػٍٝ لبث١ٍخ ِمذَ /رزغجت ثبٌزبص١ش اٌّبدٞ ٚاٌّؼبوظ ػٍٝ اٌزٛاصْ االلزظبدٞ ٌٍؼمذ ٚ

  .اٌخذِبد ألداء أٌزضاِبرٗ ثزٕف١ز اٌؼمذ

.  ارا ؽذس رؼ١ٍك ِطٛي ٌٍؼًّ ، ِّب ٠إصش ػٍٝ أداء اٌخذِبد ثىبٍِٙب- ط 

             ففٟ اٞ ِٓ ٘زٖ اٌؾٛادس اٚ اٌظشٚف ، ٠ّىٓ ٌّمذَ اٌخذِبد ثؼذ اشؼبس طبؽت اٌؼًّ      

.   ٠ِٛب ، اْ ٠ٕٟٙ اٌؼمذ (15)خط١ب ِذح 

 اْ اخز١بس ِمذَ اٌخذِبد الٔٙبء اٌؼمذ ٠غت اْ ال ٠ؼش ثب٠خ ؽمٛق اخشٜ رزؾمك ٌٗ 

. ثّٛعت اٌؼمذ اٚ ٌغ١ش رٌه ِٓ االعجبة 
 :                 تىقف خذياث يقذو انخذياث واخراج يعذاته يٍ انًىقع2-7-2

ثؼذ اْ ٠ظجؼ اٞ ِٓ االشؼبساد اٌّزؼٍمخ ثبٔٙبء اٌؼمذ ِٓ طبؽت اٌؼًّ ثّب ٠خذَ ِظٍؾزٗ 

، اٚ ثبالٔٙبء االخز١بسٞ اٌّزشرت ػٍٝ ؽظٛي لٛح لب٘شح  (5-6-2)ثّٛعت اؽىبَ اٌفمشح 

، ٔبفزا ، فبٔٗ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد اْ ٠جبشش ػٍٝ  (6-5-2)ثّٛعت اؽىبَ اٌفمشح 

:  اٌفٛس ثّب ٠أرٟ 

اٌزٛلف ػٓ أداء أ٠خ خذِبد ، اال ارا وبْ أداء ِضً ٘زٖ اٌخذِبد لذ طذسد رؼ١ٍّبد - أ

ثشبٔٗ ِٓ طبؽت اٌؼًّ ٌغشع ؽّب٠خ االشخبص اٚ اٌّّزٍىبد اٚ ٌغالِخ اٌخذِبد 

 .

ٚاٌزغ١ٙضاد ا١ٌ٢خ ٚ اٌّٛاد  (ٚاٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمذ )اْ ٠غٍُ ٚصبئك ِمذَ اٌخذِبد -ة

 . االخشٜ اٌزٟ رُ اٌذفغ ٌٗ ِمبثٍٙب 
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اْ ٠ض٠ً وً اٌّؼذاد ٚاٌّغزٍضِبد االخشٜ ِٓ اٌّٛلغ ، ثبعزضٕبء ِب ٠ٍضَ ِٕٙب الِٛس - ط

.  اٌغـــــــالِخ ، ٚاْ ٠غبدس اٌّٛلغ

 : انذفع عُذ اَهاء انعقذ 2-7-3
٠زؼ١ٓ ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ ، ثؼذ اْ ٠ىْٛ االشؼبس اٌظبدس ثبٔٙبء اٌؼمذ ثّٛعت اٌفمشح    

: لذ اطجؼ ٔبفزا ، اْ ٠مَٛ ثّب ٠أرٟ  (2-7-1)

. اػبدح ػّبْ ؽغٓ االداء اٌٝ ِمذَ اٌخذِخ - أ

  .( 6-5-2)اْ ٠ذفغ اعزؾمبلبد ِمذَ اٌخذِبد ؽغت اؽىبَ اٌفمشح - ة

اْ ٠ذفغ ٌّمذَ اٌخذِبد اٌّجبٌغ إٌبعّخ ػٓ اٞ ػشس اٚ خغبسح اخشٜ رىجذ٘ب ِمذَ - ط

. اٌخذِبد ٔز١غخ ٌٙزا االٔٙبء

 

 ألتزامات مقدم الخدمة- 3
 
:   احكام عامة3-1

٠مَٛ ِمذَ اٌخذِبد ثـزأد٠خ اٌخذِبد ٚ اإل٠فبء ثاٌزضاِبرٗ ثىً ئ٘زّبَ ٚوفبءح ٚ ئلزظبد ٚ ثّٛعت اٌزم١ٕبد ٚ 

ٚ ئعزخذاَ ، اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ اٌّمجٌٛخ ػِّٛبً ، ئػبفخ اٌٝ ِشالجخ ٚ رطج١ك اٌّّبسعبد اإلداس٠خ اٌؾى١ّخ 

٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد اٌزظشف ف١ّب ٠زؼٍك ثأٞ شأْ فٟ ٘زا اٌؼمذ أٚ . اٌزم١ٕبد اٌّزطٛسح ٚاٌطشق ا٢ِٕخ 

ثاٌخذِبد ، وٕبطؼ ٚفٟ ٌظبؽت اٌؼًّ ٚ اٌؼًّ ثىً األٚلبد ػٍٝ ؽفع  ٚ دػُ ِظبٌؾٗ اٌششػ١خ فٟ اٞ رؼبًِ 

. ِغ اٌّمب١ٌٚٓ اٌضب١٠ٛٔٓ أٚ األؽشاف اٌضبٌضخ 

 

٠زؼ١ٓ أْ ٠ىْٛ ِغزخذِٛ ِمذَ اٌخذِبد رٚٞ ِٛاطفبد ِشػ١خ ٚ ِإ١ٍ٘ٓ ثظٛسح ع١ذح ٚ رٚٞ خجشح فٟ ِغبي 

أٞ شخض ِغزخذَ ٌٍّّٙخ ثّب  (اٌؼًّ ػٍٝ رٕؾ١خ  )٠ؾك ٌظبؽت اٌؼًّ ؽٍت رٕؾ١خ أٚ . ػٍُّٙ أٚ ئخزظبطبرُٙ

: ف١ُٙ ِمب١ٌٚٗ اٌضب١٠ٛٔٓ ،ػٕذ ئِىب١ٔخ رطج١ك رٌه ، ٚ اٌزٞ 

 

.  ٠ظش ػٍٝ ِّبسعخ عإ اٌزظشف أٚػذَ اإل٘زّبَ    (أ)

. ٠إدٞ اٌٛاعجبد ثظٛسح غ١ش وفٛءح اٚ ثاّ٘بي   (ة)

. ٠فشً ثادائٗ ثّب ٠زٛافك ِغ أٞ ِٓ اؽىبَ اٌؼمذ   (ط)

. ٠ظشػٍٝ أزٙبط أٞ عٍٛن ِؼش ثبٌغالِخ أٚ اٌظؾخ أٚ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ    (د)

 
:   تضارب المصالح3-2
:   عدم أستفادة مقدم الخدمة من العموالت والخصومات3-2-1

تتكون من المستحقات المحددة بالعقد  (6)أن المستحقات لمقدم الخدمة المشار ألييا بالمادة 
والخدمات حصرًا ويتعين عمى مقدم الخدمة عدم قبول عمى سبيل األستفادة الشخصية أية عموالت 
تجارية أو خصومات أو دفعات مماثمة مستحقة عن تأدية تمك الخدمات بموجب العقد أو عن أنياء 

وعمى مقدم الخدمة بذل جيده لضمان عدم قيام عامميو وأي مقاول ثانوي أو ، ألتزاماتو بموجب العقد
. وكيل من أستالميم ألية مستحقات أضافية مماثمة

:  عدم األستفادة من المشروع من قبل مقدم الخدمة او منتسبيه3-2-2
عمى مقدم الخدمة أن يعي بأنو أو أي من مقاوليو الثانويين أو منتسبييم سيعتبر غير مؤىل  

عدا تمك الخدمات التي )لألشتراك في أية مناقصة لتجييز المواد أو تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمة 



 ]2021/10/أ 2 [:- ِٕبلظخ سلُ 

 ]اٌششوخ اٌؼبِخ ٌزغ٠ٛك األد٠ٚخ ٚاٌّغزٍضِبد اٌطج١خ / اٌج١ئخ / ٚصاسح اٌظؾخ [ :- عٙخ اٌزؼبلذ 

 

12 

ناجمة عن او متعمقة بالخدمة التي يقدميا طوال فترة تنفيذىا او بعد   (من ألتزاماتو أو تمديد ليا
.  أنتيائيا

:   فعاليات تضارب المصالح3-2-3
يجب عدم قيام مقدم الخدمة أو أي من مقاولية الثانويين أو منتسبييم بصورة مباشرة أو عدم مباشرة 

:  بأي من الفعاليات األتية
أية أعمال تجارية أو خدمات متخصصة في دولة صاحب العمل قد تتعارض مع الخدمات  - أ

.  المعيده اليو بموجب ىذا العقد خالل فترة تنفيذه ليذا العقد
أستخدام موظفين حكوميين خالل فترة عمميم الرسمي أو خالل تمتعيم بأجازة ألداء أي ميام  - ب

 . بموجب ىذا العقد

. أي فعاليات أخرى مشار الييا في الشروط الخاصة بالعقد بعد أنجاز ىذا العقد- ج
 

:  السرية3-3
 :(بشكل مطبوعات أو نسخ الكترونية ) الحصول عمى المعمومات 3-3-1

بشكل    )خالل تنفيذ الخدمات بموجب العقد ، يسمح ألي طرف الحصول عمى المعمومات                 
، السابقة والحاضرة و المستقبمية والمتعمقة بأبحاث وتطوير وفعاليات  (أو الكترونيا/مطبوعات و

العمل والمنتجات والخدمات والمعرفة التقنية العائدة لمطرف األخر والتي تم تصنيفيا من ذلك الطرف 
. عند األفصاح عنيا بأنيا سرية

:  التعامل بسرية مع موجودات صاحب العمل3-3-2
                 أن الخرائط والمخططات والصور الفوتغرافية والخطط و التقارير و البرمجيات و التوصيات و 

التخمينات والوثائق وأية بيانات قام بتجميعيا أو أستالميا مقدم الخدمة من صاحب العمل خالل 
تنفيذ الخدمات سوف تصبح ممكيتيا لصاحب العمل ويجب أن تعامل كوثائق سرية ويتم تسميميا فقط 

. الى األشخاص المخولين من صاحب العمل عند أنجاز األعمال بموجب العقد أو عند أنيائو
:  العناية بالوثائق السرية3-3-3

               يتعين عمى كل طرف األتفاق عمى حماية سرية الوثائق السرية لمطرف األخر بنفس الطريقة التي    
. يحافظ بيا عمى سرية موجوداتو و المعمومات السرية من ىذا النوع

:  استحصال الموافقة المسبقة عمى أنتاج وأستنساخ المعمومات السرية3-3-4
ال يجوز أستنساخ أو أعادة أنتاج المعمومات السرية بدون أستحصال موافقة تحريرية لمجية المفصحة               

. عنيا
:  األفصاح عن المعمومات السرية لصاحب العمل3-3-5

يتعين عمى مقدم الخدمات و مقاوليو الثانويين وأي من العاممين لدى أي منيما عدم األفصاح خالل               
مدة العقد أو بعد انتيائو  عن أي من الموجودات والمعمومات السرية المتعمقة بالمشروع  و الخدمات 
. والعقد أو أعمال صاحب العمل أو عممياتو بدون أستحصال الموافقة التحريرية المسبقة لصاحب العمل
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:  موجودات صاحب العمل3-3-6
إن الخرائط و المخططات و المواصفات و التصاميم و التقارير و الوثائق األخرى و البرمجيات كافة               

سوف تصبح وتبقى عائديتيا لصاحب العمل و  (ب)المقدمة من مقدم الخدمات الموضحة في الممحق 
عمى مقدم الخدمات قبل موعد أنياء العقد أو أكمالو ، تسميم ىذه الوثائق و البرمجيات كافة الى 

. صاحب العمل ، مع جرد تفصيمي بيا
 
:   التأمين من مقدم الخدمة3-4
:  المتطمبات العامة لمتأمين3-4-1

:                  يتوجب عمى مقدم الخدمة القيام بما يأتي
أو نفقة مقاوليو الثانويين كما يتطمبو )اجراء التأمين وادامتو منو ومن مقاوليو الثانويين عمى نفقتو - أ 

ضد الحوادث ولتعويض المخاطر المحددة في الشروط الخاصة وبموجب شروط ومحددات  (األمر
.  مقبولة من صاحب العمل

.  تزويد صاحب العمل حال طمبو بما يثبت قيامو باجراء التأمين وأدامتو ودفع أقساطو- ب 
محسوبة  )يتعين عمى الطرف المؤمن خالل المدة المحددة المثبتة في الشروط الخاصة لمعقد - ج

:  ، تقديم الى الطرف الثاني (من تأريخ المباشرة
 الدليل بأن التأمين الموصوف في ىذه المادة أصبح فعااًل ،و –أوال 
التامين من مقدم الخدمات عن  ) (2-4-3)نسخ من بوليصة التأمين الموصوفة في الفقرة - ثانيا

التأمين ضد األصابات لألشخاص و األضار  ) (3-4-3)والفقرة  (معدات الخدمات ومعداتو
. (بالممتمكات

ػٓ اعزظذاس ٚاداِخ اٞ ِٓ اٌزأ١ِٕبد اٌّطٍٛثخ ِٕٗ ٚفمب " اٌطشف اٌّإِٓ " ارا رخٍف - د

اٌفمشح " ٌششٚؽ اٌؼمذ ، اٚ اخفك  فٟ  رمذ٠ُ  اصجبد  ِمجٛي ٚٔغخ  اٌٛصبئك ٚفمب  ٌّزطٍجبد ٘زٖ 

اْ  (ثبخز١بسٖ ٚثذْٚ اعؾبف ثبٞ ِٓ ؽمٛلٗ اٚ اعشاءارٗ  )، فبٔٗ  ٠ؾك  ٌٍطشف  االخش "

٠غزظذس ٚصبئك اٌزأ١ِٓ ثبٌزغط١بد اٌّطٍٛثخ ، ٚاْ ٠ذفغ ِب ٠زشرت ػ١ٍٙب ِٓ الغبؽ ، ٚػٍٝ 

اٌطشف اٌّإِٓ ٌٗ اْ ٠غذد ل١ّخ ٘زٖ االلغبؽ اٌٝ اٌطشف االخش ، ٠ٚزُ رؼذ٠ً ِجٍغ اٌؼمذ 

. ثّمذاس اٌّجبٌغ اٌّذفٛػخ 

 
:  التأمين عمى موجودات صاحب العمل ومعدات المقاول3-4-2

اْ ٠إِٓ ػٍٝ ِٛعٛداد طبؽت اٌؼًّ ػٓ اٌّخبؽش ٚ " اٌطشف اٌّإِٓ " ٠زؼ١ٓ ػٍٝ                 

األػشاس راد اٌؼاللخ ثزٕف١ز اٌخذِبد ، ِٚؼذاد ِٚٛاد ِمذَ اٌخذِبد ثّجٍغ ال٠مً ػٓ ل١ّزٙب 

االعزجذا١ٌخ اٌىبٍِخ ِؼبفب ا١ٌٙب وٍفخ اٌٙذَ ٚٔمً االٔمبع ٚ اٌزؾ١ّالد األداس٠خ ٚاٌشثؼ  ٚ وّب 

ِؾذدح فٟ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثبٌؼمذ، ٠ٚغت اْ ٠غشٞ ٘زا اٌزب١ِٓ اػزجبسا ِٓ اٌزبس٠خ اٌّطٍٛة 

اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ  ) (1-4-3)ِٓ اٌفمشح  (أٚال)ثٗ رمذ٠ُ االصجبد ثّٛعت اٌفمشح اٌضب٠ٛٔخ 

. ٚاٌٝ غب٠خ رأس٠خ أوّبي اٌؼمذ (ألعشاء اٌزب١ِٓ

   :  التأمين ضد األصابات لألشخاص و األضرار بالممتمكات3-4-3
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اْ ٠إِٓ ػذ ِغإ١ٌٚخ وً ِٓ اٌطشف١ٓ ػٓ اٞ ٚفبح اٚ اطبثخ " اٌطشف اٌّإِٓ "٠زؼ١ٓ ػٍٝ                 

عغذ٠خ اٚ ا٠خ خغبسح اٚ ػشس ٠ّىٓ اْ ٠ٍؾك ثب٠خ ِّزٍىبد ِبد٠خ ٚرٌه ٌّب ٠ّىٓ اْ ٠ٕزظ ػٓ 

ثأعزضٕبء ِؼذاد اٌخذِبد  ))رٕف١ز اٌخذِبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ِمذَ اٌخذِبد لجً ِٛػذ أٔزٙبء اٌؼمذ 

اٚ ػٓ أٞ  (2-4-3 )ٚ ِؼذاد ِٚٛاد ِمذَ اٌخذِبد اٌّإِٓ ػ١ٍٙب ثّٛعت أؽىبَ اٌفمشح

٠غت اْ ال رمً ل١ّخ ٘زا اٌزأ١ِٓ . ،  (((3-4-3)اشخبص ِإِٓ ػ١ٍُٙ ثّٛعت اؽىبَ اٌفمشح 

. ٌىً ؽبدس ػٓ اٌّجٍغ اٌّؾذد فٟ اٌششٚؽ اٌخبطخ ٌٍؼمذ

:  انتأيٍٍ عهى يستخذيً يقذو انخذيت3-4-4

٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد اْ ٠غزظذس ٠ٚؾبفع ػٍٝ عش٠بْ اٌزب١ِٓ ػٍٝ اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ                  

اٌزٟ لذ رٕزظ  (ثّب ف١ٙب ارؼبة ِٚظبس٠ف اٌزمبػٟ )اٌّطبٌجبد ٚاالػشاس ٚاٌخغبئش ٚإٌفمبد 

. ػٓ اطبثخ ِشع اٚ اػزالي اٚ ٚفبح اٞ شخض ٠غزخذِٗ اٌّمبٚي اٚ اٞ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٌذ٠ٗ 
  

:   أجراءات مقدم الخدمة عند طمب موافقة صاحب العمل3-5
يتعين عمى مقدم الخدمة الطمب تحريريًا موافقة صاحب العمل المسبقو قبل المباشرة بأي من األمور 

:  األتية
.  التعاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ أي جزء من الخدمات-           أ
الكوادر القيادية والمقاولين     ) (ج)تعيين أي فرد من المنتسبين غير المحددين بالممحق-     ب

 . في موقع قيادي (الثانويين

.   تغيير برنامج تنفيذ الفعاليات–   ج 
.   أي أجراء أخر قد ينص عميو في الشروط الخاصة بالعقد–   د 
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:   التقارير والمخرجات التي من مسؤولية مقدم الخدمات 3-6
:  التقارير و المخرجات3-6-1

الى صاحب العمل بموجب  (ب)عمى مقدم الخدمة تقديم التقارير والوثائق المحددة في الممحق 
. الصيغة والعدد والتوقيتات المحددة في ذلك الممحق

:  محاضر أجتماعات لجنة المشروع3-6-2
يتعين عمى مقدم الخدمة أن يعد ويقدم محاضر األجتماعات الى صاحب العمل كمسودة لغرض                  

يوما من تأريخ أستالمو  (14)يتعين عمى صاحب العمل و خالل . المراجعة والمصادقة من قبمو
أذا لم يتسّن .لمسودات المحاضر المصادقة عمييا أو اعالم مقدم الخدمة بأية تعديالت عمييا

يوما أنفا  (14)لصاحب العمل المصادقة أو أعالم مقدم الخدمات باية تعديالت بأنتياء  الفترة البالغة
أن المحاضر ال تعدل في العقد ، أال أذا . ، تعتبر مصادقة صاحب العمل عمى المحاضر حاصمة 

. أعدت بصيغة ممحق لمعقد 
:  المخرجات 3-6-3

و يتعين عمى  (ب)و  (أ)المخرجات الواجب تقديميا بموجب العقد ىي تمك المدرجة في الممحق                
الطرفين تسمية األشخاص الذي سيتولون األدارة والمشاركة و المصادقة ، قبول الخدمات بالتوقيع 

.  يتم تسمية األشخاص العاممين لدى صاحب العمل في الشروط الخاصة. عمى شيادة القبول
:   أستالم المخرجات3-6-4

:               عمى مقدم الخدمة تسميم المخرجات الى صاحب العمل بأحد الوسائل األتية
. بواسطة البريد األلكتروني المتضمن خدمة تأييد األستالم  (               أ
. بواسطة البريد المسجل  (             ب

أيام عمل من تأريخ  (3)يتعين عمى صاحب العمل أرسال تأييد األستالم الى مقدم الخدمة خالل 
أيام ، يحق لمقدم  (7)أذا لم يؤيد صاحب العمل أستالمو لممخرجات خالل . أستالم المخرجات 

يوما من  (14)لصاحب العمل و خالل . الخدمات أعتبار المخرجات قد أستممت من صاحب العمل
لم يتم التحفظ عمى المخرجات من صاحب أذا . تأريخ أستالم المخرجات أبداء تحفظاتو عمييا تحريريا

العمل خالل فترة المصادقة ،  يحق لمقدم الخدمات أعتبار حصول مصادقة صاحب العمل عمى 
أذا قام صاحب العمل بالتحفظ عمييا ومن ثم قام بالتراجع عنيا وسحبيا فيعتبر تأريخ . المخرجات

أذا قام صاحب العمل و . سحب التحفظات من صاحب العمل ىو تأريخ المصادقة عمى المخرجات
بالتحفظ عمى المخرجات خالل فترة المصادقة وقام مقدم الخدمات بتعديل المخرجات بموجبيا لتصبح 

مالئمة لمتحفظات ، فتعتبر المخرجات مصادق عمييا من تأريخ أستالم صاحب العمل لألشعار بأنجاز 
يتفق الطرفان بأن أستخدام أي من المخرجات أو أي من . مقدم الخدمات لمتعديالت عمى المخرجات

. مراحل المشروع يعني أقرارًا بالمصادقة النيائية عمى تمك المرحمة أو المخرجات موضوعة البحث 
. يحق لمقدم الخدمات األعتماد عمى المصادقات و الموافقات كافة
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:   المصادقات 3-6-5
: أن المبادىء األساسية ىي              

أو األدارة /المصادقة تعني التأييد الضمني أو التعبيري بأن المخرجات متوافقة  مع األتفاقية و ( أ
 .و خطت التسميم المتفق عمييا بين الطرفين

تعتبر المخرجات مصادق عمييا ، ما لم يقدم صاحب العمل مالحظاتو بعدم التوافق  ( ب
 .المدعومة بصدد المخرجات خالل الفترة الزمنية المحددة لممصادقة عمى المخرجات 

أذا قدم صاحب العمل مالحظاتو بعدم التوافق المدعومة خالل الفترة الزمنية المحددة  (ج
لممصادقة عمى المخرجات ، فتعتبر المصادقة حاصمة حال قيام صاحب العمل بسحب 

. مالحظاتو
أن األتفاق حاصل، بأن أستخدام المخرجات أو أية مرحمة من الخدمات يتضمن المصادقة  (د

. عمى تمك المخرجات والمرحمة من الخدمات
. تكون المصادقة قطعية و ال يجوز الطعن بيا ألي سبب (ىـ
 

:  الغرامات التأخيرية 3-7
يتعين عمى مقدم الخدمات دفع الغرامات التأخيرية كغرامةالى صاحب العمل عمى اساس بالنسبة 

تحقيق )المحتسبة باليوم و كما محددة في الشروط الخاصة بالعقد عن كل يوم تاخير في عدم 
من  (2)المحددة في الجدول رقم  (توقيتات األستجابة لمتطمبات فعاليات الخدمات المختمفة 

 .  (الشروط المرجعية ) (أ)الممحق 
 

نطاق الخدمات و منتسبو مقدم الخدمات - 4
 

:  نطاق الخدمات4-1
، و  (أ)                 يتعين عمى مقدم الخدمات تنقيذ الخدمات المحددة في الشروط المرجعية في الممحق 

.  المتطمبات األخرى كافة المدرجة في العقد
 
:  منتسبو مقدم الخدمات4-2
:  وصف لمنتسبي مقدم الخدمات4-2-1

عمى مقدم الخدمة أعداد تقرير بالعناوين الوظيفية ووصف الميام والخبرة بالحد األدنى وفترات تولي 
وتخضع قوائم العاممين القياديين . (ج)المنصب لمعاممين القياديين وبالصيغة المحددة في  الممحق 

المصنفة حسب العنوان الوظيفي واألسم  و كذلك أسماء المقاولين الثانويين، الى مصادقة صاحب 
. العمل
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:  أو أستبدال العاممين  لدى مقدم الخدمة/ أنهاء و4-2-2
ما لم يوافق صاحب العمل عمى خالف ذلك ، ال يجوز أجراء أي تعديل ألي من العاممين في  - أ

المناصب القيادية اال أذا أتضح وجود حاجة ضرورية ألستبدال أي من العاممين القياديين لمقدم 
يتوجب عميو اذًا أستبدالو بشخص يتمتع بنفس ، الخدمة من قبمو ألسباب خارجة عن أرادتو

.  مؤىالتو وكفاءتو أو أفضل
 : اذا وجد صاحب العمل بأن أي من العاممين لدى لمقدم الخدمة كان  - ب

.  قد قام بصورة متكررة بالتصرف بصورة غير الئقة أو صدر بحقو حكم جنائي: أوالً 
قد أخل في أدائو بشكل ممحوظ عند ذاك يتوجب عمى مقدم الخدمة حال أستالمو طمبا تحريريا : ثانياً 

من صاحب العمل موضحًا األسباب الموجبة ألستبدالو أقتراح البديل ذي المؤىالت والخبرة المقبولة 
.  من صاحب العمل

أو / ال يحق لمقدم الخدمة تقديم أية مطالبة بمبالغ أضافية ناجمة عن أو بسبب يعود ألستبعاد و–ج 
  (أوال و ثانيا-ب)أستبدال أي من منتسبيو لألسباب المبينة بالفقرات الثانوية 

 
  ألتزامات صاحب العمل– 5

 
:   المساعدات واألعفاءات5-1

عمى صاحب العمل بذل أقصى جيده لضمان منح مقدم الخدمات المساعدة الضرورية لتسييل تنفيذ 
. الخدمات بموجب العقد

 
:   أجراء التغيير في القانون الواجب التطبيق5-2

اذا حدث أي تغيير في القانون الواجب التطبيق بعد أبرام العقد فيما يتعمق بالرسوم والضرائب مما 
يتوجب عند ذاك زيادة أو تقميص . أثر في زيادة أو تقميص كمفة الخدمة المنفذة من مقدم الخدمة

الدفعات والتعويضات وفق ذلك بأتفاق الطرفين ويتم أجراء التعديل في المبالغ المشار الييا في الفقرة 
. وحسب التشريعات النافذة( قيمة العقد) (6-2)

 
:   تأمين الخدمات والتسهيالت5-3
 المعمومات الكاممة والصحيحة 5-3-1

عمى صاحب العمل تزويد مقدم الخدمات بالمعمومات الكاممة والصحيحة الضرورية والمتعمقة بأداء 
. الخدمات بموجب العقد

 الممارسات الخاصة 5-3-2
. يتعين عمى صاحب العمل أعالم مقدم الخدمات بالممارسات الخاصة و متطمبات الفعاليات

 



 ]2021/10/أ 2 [:- ِٕبلظخ سلُ 

 ]اٌششوخ اٌؼبِخ ٌزغ٠ٛك األد٠ٚخ ٚاٌّغزٍضِبد اٌطج١خ / اٌج١ئخ / ٚصاسح اٌظؾخ [ :- عٙخ اٌزؼبلذ 

 

18 

 تعاون صاحب العمل مع مقدم الخدمة 5-3-3
عمى صاحب العمل التعاون مع مقدم الخدمات و ضمان تعاون منتسبيو كافة و مقاوليو الثانويين أو 

. طرف ثالث تحت مسؤوليتو ، لتسييل تنفيذ الخدمات
 الخدمات و التسهيالت المقدمة من قبل صاحب العمل 5-3-4

. الى مقدم الخدمات (ىـ)يتعين عمى صاحب العمل تأمين التسييالت المحددة في الممحق 
 

 الدفع لمقدم الخدمات – 6
 
:   الدفعات بمبالغ مقطوعة6-1

يجب أن ال تزيد الدفعات المسددة الى مقدم الخدمة  عن مبمغ العقد ويجب ان تكون الدفعات بصورة 
مقطوعة متضمنة مبالغ المقاولين الثانويين و المبالغ كافة التي تكبدىا مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات 

يجوز تعديل مبمغ العقد عما يزيد عن  (2-5)خالفا لما ورد بالفقرة . (أ)الموصوفة في الممحق 
فقط في حالة أتفاق األطراف عمى الدفعات األضافية بموجب  (2-6)المبالغ المشار الييا بالفقرة 

(. 4-6)و  (4-2)الفقرات 
  

:  مبمغ العقد6-2
. قيمة العقد كما محددة في الشروط الخاصة لمعقد تكون                

 
:   شروط و توقيتات الدفع6-3
 الدفع الى مقدم الخدمات 6-3-1

.                 يتم تسديد السمف الى مقدم الخدمات وفق جدول صرف السمف المحدد في الشروط الخاصة لمعقد
 الموعد النهائي لصرف السمف 6-3-2

يوم عمل من تأريخ أستالم أستمارة طمب السمفة مع الوثائق ذات  (30)يتم صرف السمف خالل 
العالقة أو أكمال الفعاليات المحددة في جدول صرف  السمف المحدد في الشروط الخاصة لمعقد ، و 

. يوم عمل لمسمفة النيائية (42)خالل 
  السمفة المقدمة 6-3-3

أذا نصت الشروط الخاصة بالعقد باحقية مقدم الخدمات باستالم السمفة المقدمة ، فيتم صرف السمفة 
المقدمة بعد قيام مقدم الخدمات بتسميم صاحب العمل ضمان السمفة المقدمة بالمبمغ و العمالت 

يتم استرداد السمفة المقدمة بأقساط متساوية ابتداء من السمفة الشيرية الثانية . المساوي لمسمفة المقدمة
 . عمى أن يتم أسترداد السمفة المقدمة بالكامل في السمفة الشيرية السادسة
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:  الدفع عن الخدمات األضافية6-4
لغرض تحديد المستحقات الواجبة الدفع عن الخدمات األضافية كمما تم األتفاق عمييا عمال باحكام 

(. د)، يتم أعتماد جدول أجور العمل و المصروفات المدرج في الممحق  (4-2)الفقرة 
:   الفائدة المترتبة عن تأخر دفع السمف6-5

فأذا تأخر صرف السمفة من صاحب العمل  . في حالة األشارة الى ذلك في الشروط الخاصة بالعقد
يومًا عن التاريخ المحدد لصرفيا في الشروط الخاصة بالعقد تتحقق فائدة لمقدم الخدمة  (15)لفترة 

. عمى مبمغ السمفة كتعويض عن كل تأخير كما محددة نسبتيا في الشروط الخاصة لمعقد
 

:  تعديل األسعار6-6
عند ذاك باألمكان مراجعة أسعار العقد  .         في حالة األشارة الى ذلك في الشروط الخاصة بالعقد6-6-1

وفي مثل ىذه الحاالت يتم بعد مصادقة ، وتعديميا وفقًا لمتغيرات الحاصمة في كمفة مكونات الخدمة
المبمغ الواجب الدفع في كل سمفة بعد طرح األستقطاعات عن السمفة المقدمة نعديل المبمغ الواجب 

 : الدفع بموجب مؤشر تعديل األسعار لكل عممة دفع يتم أعتماد المعادلة األتية
Pc = Ac + Bc Lmc + Cc Imc 

                       Loc           Ioc 

Pc :  مؤشر تعديل األسعار لجزء من مبمغ العقد قابل لمدفع بعممة محددة"c ." 
Ac , Bc , Cc : ىي معامل محددة في الشروط الخاصة تمثل األتي  :

Ac :  (ثابت )تمثل معامل أحد مكونات الكمفة الغير قابل لمتعديل 
Bc :  تمثل معامل مكون الكمفة الخاصة بأجور العمل القابمة لمتعديل
Cc :  تمثل معامل المكونات األخرى القابمة لمتعديل من مبمغ العقد الواجب الدفع بتمك العممة"C  "

Lmc :   يمثل مؤشر الجور العمل السائدة في أول يوم من الشير الذي يمثمو مبمغ السمفة
Loc :  يومًا كالىما 28يمثل مؤشر ألجور العمل السائدة بتاريخ يسبق موعد فتح العطاءات ب 

"  C"لممبالغ بالعممة 
Imc :  يمثل مؤشر لألجور لبقية مكونات الكمفة في أول يوم من الشير الذي يمثمو مبمغ السمفة
Ioc :  ىيومًا 28يمثل مؤشر لألجور السائدة لتمك المكونات بتاريخ يسبق موعد فتح العطاءات ب

". C"كالىما لممبالغ الواجبة الدفع بالعممة 
اذا تم أعتماد تعديل األسعار بأعتماد عممة مختمفة ألحد مكونات الكمفة فيتم تعديل مؤشر تعديل 

:   حيثZo/Znاألسعار لتمك المكونة بمعامل تصحيح 
Zo :  تمثل قيمة العممة الجديدة لما يقابمو جزء واحد من عممة مؤشر تعديل األسعار في الموعد

.  ( يومًا من تاريخ فتح العطاءات82)األساسي 
Zn :  تمثل قيمة العممة الجديدة لما يقابمو جزء واحد من عممة مؤشر تعديل األسعار في الزمن

. المعتمد لتعديل األسعار
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اذا تغيرت قيمة مؤشر تعديل األسعار بعد ان تم أستخدامو في احتساب تعديل األسعار يتم تعديل       6-6-2
و يفترض عند أحتساب تعديل األسعار . أحتساب قيمة مؤشر تعديل األسعار في السمفة القادمة 

. األخذ بنظر األعتبار المتغيرات كافة في الكمفة الناجمةعن المتغيرات في كمف مكونات العمل
  
:   يوم العمل6-7
 أجور العمل باليومية 6-7-1

اذا كان ذلك قاباًل لمتطبيق تستخدم أسعار العمل اليومي المحددة في عطاء مقدم الخدمة ألحتساب  
كمفة الخدمات األضافية الصغيرة فقط عندما يكون صاحب العمل قد قام بتوجيو  طمب مسبق 

 .تحريري لتنفيذ الخدمات األضافية ىذه القابمة لمدفع بيذا األسموب 
 أستمارات العمل باليومية 6-7-2

أن كل األعمال التي يتم دفع قيمتيا بأعتماد أسعار العمل اليومية يجب أن توثق من مقدم الخدمة  
في أستمارات معتمدة من صاحب العمل ، و كل أستمارة تنجز يتم مراجعتيا وتوقيعيا من ممثل 

. خالل يومين من تنفيذ تمك الخدمة (5-1)صاحب العمل كما محدد في الفقرة الثانوية 
 توقيع صاحب العمل عمى أستمارات العمل باليومية 6-7-3

يتم دفع مستحقات مقدم الخدمة عن األعمال المنفذة بأعتماد األجور اليومية بعد أن يتم توقيع  
 .أستمارات العمل باليومية لتمك األعمال من صاحب العمل

 
 السيطرة النوعية –7

 
:  تحديد العيوب7-1

أن مبادىء السيطرة النوعية و الكشف عن الخدمات من صاحب العمل كما ىي مثبتة في الشروط 
أن ، عمى صاحب العمل تدقيق أداء مقدم الخدمة وأشعاره بأية عيوب تمت مالحظتيا.الخاصة بالعقد

يحق لصاحب العمل األيعاز الى مقدم الخدمة . مثل ىذا التدقيق ال يعفي مقدم الخدمة من ألتزاماتو
. بالكشف عن العيوب واجراء الفحص عمى الخدمة التي يعتقد فييا عيوب

  
:  أصالح العيوب ورداءة األداء7-2

و في الحاالت . يتعين عمى صاحب العمل رفض الخدمات غير المطابقة مع متطمبات العقد  (أ 
التي يكون األنحراف عن ىذا السياق لصالح صاحب العمل ، يتم قبول مثل ىذه الخدمات وفقًا 

. لمصالحيات الممنوحة بموجب أحكام ىذه الفقرة
بصورة عامة يتعين عمى صاحب العمل أعطاء مقدم الخدمات الفرصة لتصحيح أو أستبدال  (ب

و ما لم  . الخدمات غير المطابقة عندما يمكن تحقيق ذلك ضمن جدول توقيتات أداء الخدمات 
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ينص في العقد عمى خالف ذلك ، فمن تترتب أية كمف أضافية عمى صاحب العمل عن أجراء مثل 
. ىذه التصحيحات و األستبدال

من ىذه الفقرة ، يتوجب عمى صاحب العمل ( ب)في الحاالت غير المشمولة بالفقرة الثانوية (ج
بصورة عامة رفض الخدمات عندما يكون األنحراف في الخدمات كبير وعجز مقدم الخدمة عن 

أصالح األنحراف  يتعين عمى صاحب العمل أتخاذ األجراءات الضرورية كافة ألصالح أي أنحراف 
و أستقطاع كمفة أصالح ىذا األنحراف بعد أضافة التحميالت األدارية المحددة بالشروط الخاصة ، 

.  من السمفة الشيرية المستحقة لمقدم الخدمات
يحق لصاحب العمل القرار أما بقبول أو رفض أذا كانت اآلنحرافات في الخدمات بسيطة ،  (د

و أذا لم يقبل صاحب العمل الخدمات ذات األنحراف البسيط ، فيحق لو الطمب من مقدم . الخدمات 
أما أذا لم تنجح المعالجة في أزالة األنحراف البسيط في . الخدمات معالجة األنحراف في الخدمات 

. الخدمات ، فيحق لصاحب العمل قبول الخدمات مع أجراء خصم في السعر
يتعين عمى صاحب العمل عدم تشجيع حاالت تكرار األنحراف في تنفيذ الخدمات ، بضمنيا تمك  (ىـ

األنحرافات البسيطة باجراء مناسب كرفض الخدمات و توثيق ىذه األنحرافات في التقارير الخاصة 
. بأداء مقدم الخدمات

يجب أن تتضمن أشعارات الرفض، أسباب الرفض و يتم تسميميا بأسرع وقت الى مقدم  (و
أن األسراع في تسميم أشعارات الرفض ضروري آلن عدم األلتزام بتوقيتات تسميم التبميغ . الخدمات

يجب أن تكون األشعارات  . بالرفض ، قد ينجم عنيا في بعض األحيان قبول الخدمات قانونيا
: تحريرية في األحوال األتية 

 عندما تكون الخدمات الجاري تنفيذىا و التي تم رفضيا في موقع أخر غير موقع مقدم –أوال 
. الخدمات الرئيس

.  في حالة أصرار مقدم الخدمات عمى طمب المصادقة عمى الخدمات غير المطابقة –ثانيا 
.  عندما يكون تسميم اوأداء الخدمات متأخرًا بدون عذر مقبول–ثالثا 
    

 فض النزاعات   – 8
 

:   الحل الودي8-1
أال أنو ، . يتوجب عمى الطرفين بذل أفضل جيدىم لحل أي نزاع ناجم وديا قبل المجوء الى التحكيم 

وما لم يتفق الطرفان خالف ذلك ، يتم المجوء الى التحكيم في أو بعد اليوم الثاني و األربعين الذي 
. يمي توجيو أشعار بعدم الرضا و الرغبة في المجوء لمتحكيم حتى و لو لم يتم معالجة النزاع وديا 
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:   التحكيم8-2
       

ِب ٌُ ٠ٕض ػٍٝ خالف رٌه فٟ اٌششٚؽ اٌخبطخ ثبٌؼمذ ، ٠ىْٛ  أٞ خالف ٌُ رزُ رغ٠ٛزٗ ٚد٠بً 

:  خبػؼبً أخ١شاً ٌٍزغ٠ٛخ ثٛاعطخ اٌزؾى١ُ ٚ وّب ٠أرٟ 

 

فٟ اٌؼمٛد ِغ اٌّمب١ٌٚٓ االعبٔت ٠غٛصاٌٍغٛء اٌٝ اٌزؾى١ُ ثّٛعت اعشاءاد ٚ لٛاػذ اٌزؾى١ُ - أ

اٌؼب١ٌّخ اٌّزجؼخ ِٓ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ اٌذ١ٌٚخ وزٍه اٌظبدسح ػٓ غشفخ اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ اٚ ٠ٕغزشاي اٚ 

.  غشفخ اٌزؾى١ُ اٌؼشث١خ ٌٍّمب١ٌٚٓ ػٍٝ أْ ٠زُ إٌض ػ١ٍٗ فٟ ث١بٔبد اٌؼمذ  

. ِب ٌُ ٠ٕض ػٍٝ خالف رٌه فٟ ث١بٔبد اٌؼمذ ، ٠زُ اعشاء اٌزؾى١ُ فٟ اٌؼشاق -ة

 .٠خؼغ لشاس اٌزؾى١ُ اٌّؼزّذ ٌٍمٛا١ٔٓ اٌؼشال١خ -  ط

فٟ اعشاءاد اٌزؾى١ُ ( اٌٍغخ ) (1-3) ٠زُ اػزّبد ٌغخ االرظبالد اٌّؾذدح ثّٛعت اٌفمشح –د 

. اٌّزجؼخ 

.         فٟ اٌؼمٛد ِغ اٌّمب١ٌٚٓ اٌّؾ١١ٍٓ ٠زُ اػزّبد لٛاػذ اٌزؾى١ُ ٚفمبً ٌٍمٛا١ٔٓ اٌؼشال١خ –٘ـ 

 

 رزّزغ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ ثظالؽ١خ وبٍِخ ٌىشف ٚ ِشاعؼخ ٚرٕم١ؼ أ٠خ شٙبدح أٚ رمذ٠شاد أٚ 

رؼ١ٍّبد أٚ أساء أٚ رم١١ُ ٠ؼٛد اٌٝ طبؽت اٌؼًّ، ١ٌٚظ ٕ٘بن ِب ٠ّٕغ ِٓ أعزذػبء أٞ ِٓ 

ِّضٍٟ األؽشاف وشٙٛد ٚ ٌج١بْ األدٌخ أِبَ ١٘ئخ اٌزؾى١ُ  ثخظٛص أٞ شأْ  ِزؼٍك 

. ثبٌخالف

 ٠غٛص اٌّجبششح  ثبٌزؾى١ُ لجً أٚ ثؼذ أوّبي اٌخذِبد ، ٠ٚغت أْ ال رزأصش اٌزضاِبد أٞ ِٓ 

. اٌطشف١ٓ أرا رّذ اٌّجبششح ثأعشاءاد اٌزؾى١ُ أصٕبء رٕف١ز اٌخذِبد 

    
أير انتغٍٍر  - 9

 

 عاو 9-1

أعزٕبدأ اٌٝ اٌششٚؽ اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌفمشح، ٠ؾك ٌظبؽت اٌؼًّ فٟ أٞ ٚلذ اٌطٍت ِٓ ِمذَ 

أْ اٌزغ١١ش ٘ٛ رٌه اٌزٞ ٠ٕغُ ػٕٗ رمذ٠ُ خذِبد . اٌخذِبد   رؾش٠ش٠ب  أعشاء رغ١١ش ػٍٝ اٌخذِبد

: أػبف١خ

.   اٌزٟ ٌُ رشد ػّٓ اٌخذِبد فٟ اٌؼمذ–أٚال 

.  اٌزٟ ٠زشرت ػٕٙب ٔفمبد أػبف١خ  أٚ صِٓ أػبفٟ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد–صب١ٔب 

 

 األشعار بأخراء انتغٍٍراث  9-2

فٟ ػٛء ؽٍت ِضً ٘زٖ اٌزغ١شاد ، ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد أْ ٠ؾذد رؾش٠ش٠ب رأص١ش ٘زا اٌزغ١١ش ػٍٝ 

٠زطٍت أعشاؤ٘ب ػٍٝ  (أْ ٚعذد)ٚأ٠خ رؼذ٠الد . لبث١ٍزٗ ػٍٝ رؾم١ك اٌزضاِٗ ثّٛعت األرفبل١خ 

ٚ أْ ٚ أٞ رؼذ٠ً ػٍٝ . اٌّششٚع أٚ اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٗ أٚ ِجٍغ اٌؼمذ اٌٛاعت اٌذفغ ػٓ اٌخذِبد 

ٚ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد أشؼبس طبؽت اٌؼًّ . اٌؼمذ ٠غت أْ ٠زُ األرفبق ػ١ٍٗ صٕبئ١ب ث١ٓ اٌطشف١ٓ 

أ٠بَ ػًّ ِٓ رأس٠خ اعزالَ ِمذَ اٌخذِبد ٌطٍت أعشاء  (10)ثزٌه ِغ ػشع  اٌزفبط١ً خالي 

. اٌزغ١١ش أٚ خالي أٞ ِذح أخشٜ ٠زفك ػ١ٍٙب ث١ٓ اٌطشف١ٓ
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                    ٠زؼ١ٓ ػٍٝ طبؽت اٌؼًّ أشؼبس ِمذَ اٌخذِبد ثّذٜ سغجزٗ فٟ رٕف١ز اٌزغ١١ش ثّٛعت ِمزشػ ِمذَ 

ػٍٝ ِمذَ اٌخذِبد ػذَ اٌّجبششح ثبٞ رغ١١ش ػٍٝ اٌخذِبد أال ثؼذ ؽظٛي ِٛافمخ طبؽت . اٌخذِبد

.   اٌؼًّ ػ١ٍٗ

 


