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 مقدمة
 

ووفقاً او اي قانون يحل محله  4002لسنة  78وثيقة المناقصة هذه وفقاً ألمر سلطة اإلئتالف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية. كومية النافذةلتعليمات تنفيذ العقود الح

الممولة من الموازنة العامة االتحادية االستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم  مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -4
تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق  ماعند ,خمسة مليارات ( دينار عراقيدون والتي تقدر قيمتها )  –للمشاريع صغيرة الحجم 

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ  الفنية الكاملة لها )المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية(
 .و تنفيذ األشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات األستالم وتسليم األشغال الى صاحب العمل و الصيانة

وزارة التخطيط مع االخذ بنظر االعتبار التي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود األشغال  لوثيقة ال تختلف عنأن هذه ا -3
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ االشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -2
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 [منظومة ونصب خزانات إطفاء ذاتي تأهيل   ]
 
 
 

 
 ]الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا ( –وزارة الصحة [ جهة التعاقد:

   
 [  تأهيل منظومة ونصب خزانات إطفاء ذاتي ]: ة/ المناقصاسم المشروع 

 
 [ 6/2222/02 ]                  : / الدعوة المناقصة رقم
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 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية [  -جهة التعاقد :

4 

 

 إعالن مناقصة عامة                  

 جمهورية العراق

 ) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -: / صاحب العمل اسم جهة التعاقد

 6/2222/12العدد: 

 2222/ 12 / 7  التأريخ:

 ] ذاتيالطفاء اإلتأهيل منظومة ونصب خزانات  [:  م       

دعوة  مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي   ]ماديا () كي الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يسر  .1

في قسم توزيع  تأهيل منظومة ونصب خزانات إطفاء ذاتي [ الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل
( 421032222 ا )ـكلية قدره وبكلفة تخمينية ] المستلزمات الطبية ومخازن اإلسكان والحصوة والبصرة

 دينار . ألف ثوناربعمائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة وثال

الشركة العامة لتسويق  –وزارة الصحة  [المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية االتصال  اتعلى مقدمي العطاء .2
وكما موضحة  ] ساعات الدوام الرسمي [ خالل] الطابق الخامس  – القسم القانوني –) كيماديا (  األدوية والمستلزمات الطبية

 قدمي العطاءات.بالتعليمات لم

 -: متطلبات التاهيل المطلوبة .3

نسخ أصلية من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركة والوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل  (أ

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .

 لهذا العقد.مؤهالت و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية  المقترحة  (ب

 غير مطلوبة -تقارير الحسابات الختامية : (ت

 أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي المالئم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من األرصدة و مصادر التمويل األخرى (؛  (ث

 تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء. (ج

نزاعات القانونية الحالية أو خالل السنوات الثالث الماضية ذات العالقة بمقدم العطاء واألطراف ي من الالمعلومات الخاصة بأ (ح

)تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من األخرى ذات العالقة و مقدار تلك النزاعات. 

 م تأهيله( .الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عد

الشركة العامة  –وزارة الصحة  [التالي بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان  المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق إب .4
 1222222 [وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة  ] الطابق الخامس – القسم القانوني –) كيماديا (  لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية

 .] مليون دينار فقط

الطابق  –) كيماديا (  الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي  .5
الساعة وحتى تاريخ الغلق في  2222/ 12 / 7 المصادف االربعاء إبتداء" من تاريخ اإلعالن في يوم  [في الموعد المحدد  ] الخامس 

العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي  ] 2223/ 1 / 5المصادف الخميس من يوم  والنصفالثانية 

)  الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي 
علمآ أن عقد المؤتمر .]  8/1/2223المصادف  األحدمن يوم  الساعة التاسعة [في الزمان والتاريخ  ] الخامسالطابق  – كيماديا (

 (  2222/ 12 / 20 المصادف الخميس  يوم  لإلجابة عن إستفسارات مقدمي العطاءات يكون في )

مائتان وتسعة ماليين واربع  4,210,322 [وبمبلغ  ]أو خطاب ضمان صك مصدق  [كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  .6

 .] دينارفقط ثالثمائةألفآ و عشر

) كيماديا  الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -باب المعظم  -بغداد  [العناوين المشار اليها انفا هي .7
 .]الطابق الخامس  – القسم القانوني  –( 

 ه .ء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه سيتم إستبعاد عطاءفي حالة عدم إلتزام مقدم العطا .8
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 تعليمات لمقدمي العطاء
 

 عام أ.

 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقصةنطاق . 0
لتنفيذ األشغال كما تم وصفها  في ورقة بيانات المناقصة اقمهور االمثبت اسمهو

 في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.
 :المناقصةفي وثائق   4.1

بريد، البريد تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الكتابي )ال -أ
 (، مع إثبات استالمها.اإللكتروني، الفاكس

تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس إذا تطلب السياق ذلك،  -ب
 صحيح.

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي. -ج
 يقصد به التأمينات االولية." ضمان العطاء" -د

 
الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة بيانات  مصدر التمويل. 1

 المناقصة.
 

 االحتيال والفساد. 1
 

قدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير األخالقيةة خةالل التعاقةد يطلب من م  1.3 
 والتنفيذ.

 يعرف ألغراض هذه األحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي : -أ
"ممارسةةة فاسةةدة" تعنةةي عةةرض أو إعطةةاء أو اسةةتالم أو اسةةتدراج أي  -1

على مسؤول عام او  ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم
قبةةل مسةةؤول عةةام فةةي تنفيةةذ العقةةد ليةةؤثر بشةةكل سةةلبي علةةى افعةةال مةةن 

 الطرف االخر.
"ممارسة احتيالية" تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف  -4

التملص من اخرى او االخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة
 التزام ما.

أو أكثةةر ،  "ممارسةةة تواطةةؤ " تعنةةي أيةةة خطةةة أو ترتيةةب بةةين طةةرفين -3
بهةةدف الوصةةول لشةةق غيةةر قةةانوني )مثةةل تقةةديم أسةةعار عطةةاء علةةى 

غيةةةر  ةبطريقةةة رويشةةةمل ذلةةةك التةةةاثي (مسةةةتويات زائفةةةة وغيةةةر تنافسةةةية
 على افعال الطرف االخر. ةصحيح

يةذاء أو التهديةد بايةذاء أشةخاص أو ممتلكةاتهم اإل"ممارسة قهرية" تعني  -2
غيةر سةليمة  ةثير  بطريقةسواء بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر وذلةك للتةا

على افعال الطرف االخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقةد 
 أو التأثير على تنفيذ عقد.

"ممارسة االعاقة" " تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة -5
تحقيق أو االدالء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين العاقة تحقيق في 

 حتيالية أو تواطؤية أو قهرية.ممارسات فاسدة أو ا
قد اشترك سواء  سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء -ب 

فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية  بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتسيتم اتخاذ االجراءات القانونية بموجب   -ج
الحالة مرشح أي مؤسسة أو فرد  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق

عليه، بما في ذلك إعالن عدم األهلية، سواء ألجل غير محدد أو  العقد
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 

ة أو احتيالية سواء بشكل مباشر أو من خالل وكيل، في ممارسات فاسد
أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء 
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 تنفيذ ذلك العقد.
 

مقدددموا العطدداءات  . 1
 المؤهلون

يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في   1.2
 ( 4.2الفقرات )أ,ب,ج,د( من )

 ات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:يستبعد مقدموا العطاء  4.2
موضـوع تحت الحراسـة القضـائية او اي مقدم عطاء معسر او مفلـس  -أ

 توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك.
اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب

بات او قانون الضــرائب نجم عنه او مستخدموه باي خرق لقانون العقـــو
 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

مدرج في القائمة اي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ،  -ج
بقرار صادرعن الجهة المعنية  السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتلكئة

التعاقدات العامة ، وذلك  في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات
وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان اإللكتروني  خـالل مدة االدراج

 . المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
أي مقةةدم عطةةاء يثبةةت تورطةةه فةةي تضةةارب للمصةةالح مةةع جهةةة أو أكثةةر فةةي  -د 

عمليةةة تقةةديم العطةةاء اذا كةةان فةةي الوقةةت الحةةالي او فةةي السةةابق علةةى عالقةةة 
االستشةةاري، بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر، أو أيةةة هيئةةة أعةةدت التصةةميم ب

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل
لتقةةديم خةةدمات استشةةارية  العمةةال المشةةروع أو اإلشةةراف عليةةه أو أي  مةةن 

 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.
بات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب العمل يتوجب على مقدمي العطاء إث   3.2

 ذلك. 
 

مدددددددؤه ت مقددددددددم . 1
 العطاء

على جميع مقدمي العطاء تقديم "نموذج العطاء و معلومات المؤهالت " كما   1.5
ً واية  ً ألسلوب العمل وجدوالً زمنيا ً أوليا وردت في الجزء الرابع، ووصفا

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة. 
 : في عطاءاتهم اآلتيةميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق على ج 4.5

 نافذة. على ان تكون هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ
نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم   -ب

 العطاء األساسي.
 التزيد عنوالتي ثانويين األشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود -ج

, اذا سمحت ورقة بيانات المناقصة في وكما محددةمن إجمالي العقد  30%
 .جهة التعاقد بذلك

شركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر الان عطاءات ائتالف   3.5
 في  ورقة بيانات المناقصة:  خالف ذلك

أعاله،  4.5لفقرة يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في ا  -أ
 ولكل شريك في االئتالف.

 أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً.  -ب
يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية  -ج

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
عن الشركاء  بتسمية ممثل ينوب )األئتالف(تولى المشروع المشترك ي -د

المساهمين فيه كافة ويخول الصالحيات الالزمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد 
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتالف الشركات )عقد شراكة( موقع من  -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب االصول.

  :ي جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنهاأن الشركات الحكومية ف 2.5
 .مستقلة قانونيا وماليا -1
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وثددددددددددددائق   ب.
 لمناقصة ا

محتويددددات وثددددائق . 9
 المناقصة

والملحق الصادر حسب  ادناه الوارد ذكرها في االجزاءمن  المناقصةتتكون وثائق 
 تعليمات لمقدمي العطاء من  11الفقرة 

 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء األول:
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني:

 معايير التقييم والتأهيل  الثالث:  الجزء
 استمارات العطاء      الجزء الرابع:              

 متطلبات االشغال  :الخامسالجزء 
  الشروط العامة للعقد           :السادسالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
  نماذج الموحدةال           :الثامنالجزء 

وثددددائق  توضدددديح. 01
 المناقصة

المناقصةة في حالة الحاجة لتوضةيح أو تفسةير أي مةن المعلومةات الةواردة فةي وثةائق   
ورقةة يجب على مقدم العطةاء أن يراسةل صةاحب العمةل علةى العنةوان المةذكور فةي ف

االخيببر أن يببرد علببى أيببة أستفسببارات تببرد اليببه  هببذا ويتوجببب علببى بيانةةات المناقصةةة

تسبق تاريخ الغلق هذا ( أيام 12ل موعد مناسب ال يقل عن )شريطة أن يتم أستالمها قب

( يبوم مبن تباريخ أخبر 15ببـ ) مبدة تسبليم العطباءاتللمناقصات التي حبدد فيهبا  بالنسبة

وعلةى  ورقبة بيانبات المناقصبةنشر لألعالن في الصحف أو كما منصوص عليبه  فبي 
سةتلموا وثةائق رده على تلةك االستفسةارات لكةل مةن ا منإرسال نسخة  صاحب العمل

 مباشرة منه بما في ذلك وصف االستفسار دون بيان مصدره.  المناقصة
 

 وثددددددائق تعددددددديل . 00
 المناقصة

 

قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق   1.11
 .بذلك باصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ري  و المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق   4.11
صاحب علموا الذين يكون عليهم ان ي   المناقصةمشترين لوثائق ال جميعإلى 

 . تحريرياً العمل باستالمهم الملحق 
إلعطاء مقدمي العطاء الوقت الالزم ألخذ الملحق في االعتبار خالل إعدادهم   3.11

كلما  للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات
حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ذلك او تستدعي الضرورة 

 أدناه. 4.41
 

 

 .تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة -4
                                        مقدمي                                                 في االعتبار عند تحديد التزام الثانويينعدم االخذ بخبرة وموارد المقاولين  5.5

 في  ورقة بيانات المناقصة. خالف ذلكالعطاء بمعايير المؤهالت ما لم يذكر 

عطددداء واحدددد ل دددل . 1
 مقدم عطاء

واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في  يسلم كل مقدم عطاء عطاءً 
من عطاء أو يشارك في أكثر  ائتالف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر

سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها )إال ان الوقت في نفس من عطاء 
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة باعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب  العطاء إعداد  لفة .7
 ال عن هذه التكاليف أو متحمال لها.العمل بأي حال من األحوال مسؤو

زيدددددددارع الموقددددددد  . 8
ومدددددددؤتمر ماق دددددددل 

 الغلق

يجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ األشغال على مسؤوليته ونفقته   1.7
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفحصالخاصة، 

لى ان يقوم صاحب العمل ضرورية إلعداد العطاء وااللتزام بتنفيذ األشغال ع
 بتوفير التسهيالت الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.

أذا  الغلقيتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل  4.7
أشير الى ذلك في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو 

 عرض في تلك المرحلة.التوضيح واألجابة على أية أستفسارات ت
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 ج. إعداد العطاءات
واالنكليزية كما  سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكردية لغة العطاء. 01

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثددائق . 01

 اءلعطل
 : يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 الرابع(.في الجزء  وفق االستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ، إذا تم طلبه.18حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ج
 . اءمن قبل مقدم العط نموذج ووثائق معلومات المؤهالت المملؤة  -د
 . المناقصةوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
صفت في التعليمات كما و   االعمالكافة  العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.12 أسعار العطاء. 01

 ذي، بناءاً على جدول الكميات المسعر ال1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 العطاء. سلمه مقدم 

على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ االجمالي لكافة فقرات األعمال   4.12
و  حدد لها سعرالوحدةالفقرات التي لم ي  . إن الموصوفة في جدول الكميات 

لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند بلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء، الم
على حساب الفقرات األخرى في جدول مغطاة  تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

إن وجد، بالشطب والتوقيع ت. يتم التصحيح في جداول الكميات الكميا
 باألحرف األولى والتأريخ وإعادة الكتابة. 

لغ المستحقة من قبل الجمارك والضرائب والمبا مبالغ كافةيشمل مبلغ العطاء   3.12
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددددة العطدددددداء . 01

 الدف و
 

مدددددددددع نفا يددددددددة . 01
 العطاء

  .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة األسعار  تحديديتم   
 
 

  . ورقة بيانات المناقصةالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم    4.16

ة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد تمديد فترة نفاذية العطاء لمد
ً عليه  . مع األخذ بنظر االعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاء والمشار تحريريا

 ( .18اليه في الفقرة )
  

 .ورقة بيانات المناقصة المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.18  ضمان العطاء. 07
في  – ورقة بيانات المناقصةي فتم تثبيته ماالعطاء حسب  ضمانيكون   4.18

 معتمد مصرفمن صادر أو خطاب ضمان  صورة صك مصدق أو سفتجة
 لـ نافداً لمدة تمتد ضمان العطاءويجب ان يكون  في داخل العراق أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 47
سيتم رفضه من قبل صاحب  *مقبول ضمانأي عطاء غير مصحوب ب 3.18

شركات يجب أن يعرف على أنه البالنسبة الئتالف  ضمان العطاءو ,ملالع
ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي  مقدم من جميع الشركاء في ائتالف الشركات

 :  " ائتالف  شركات مكون من .... " و " ....." و "......" . 
بعد  سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم  2.18

 .16عطاء المنصوص عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
تقديم وضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعادته إليه بعد توقيع العقد  5.18

 ضمان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 مية النافذة.الحكو

 إذا ما :  ضمان العطاءيتم مصادرة  6.18
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 سحب مقدم العطاء عطاءه خالل مدة نفاذ العطاء  (أ)
 ، أو47لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عمالً للفقرة   (ب)
 العطاء الفائز خالل الفترة المحددة في : مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 لوبضمان حسن التنفيذ المط تقديم -

 
 ديلددددة  عطدددداءات. 08

مقددددددددددم   مدددددددددن
 العطاءات

ورقة بيانات في ا لم يسمح بها بعين االعتبار م العطاءات البديلةلن تؤخذ   1.17
اآللية  د, اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماالمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
بديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل يجب أن تتوفر مع العطاءات ال   4.17 

للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمواصفات 
التقنية، وتفاصيل األسعار، ووسائل اإلنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات 

 عالقة.
 

 العطدددداءنمددددو ج . 09
 وتوقي  العطاء

حدة من الوثائق التي يتكون منها على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية وا  1.19
، مغلفا مع 13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ً بوضوح   "نسخة أصلية ".الوثائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنونا
باإلضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد 

. في حالة وجود "نسخ"معنوناً بوضوح ، ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 
 . تكون هي المعتمدةاختالف بينها، فان النسخة األصلية 

النسخ مطبوعة أو مكتوبة  بحبر جميع األصلية و نسخة العطاء يجب أن تكون  4.19
ال يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو األشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم 

على  تعديالتأو  اضافات أيأن .العطاء العطاء، حسب التعليمات لمقدمي 
العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخص او االشخاص المخولين 

   بالتوقيع .
يجب أال يحتوي العطاء على أية تعديالت أو إضافات، إال ما يلتزم منها   3.19

أخطاء قام بها مقدم  يححلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري 
 يجب توقيع الشخص او االشخاص المخولين.ه الحالة العطاء، وفي هذ

كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين  2.19
القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق  من  كاتب 

 العدل .

 تسليم العطاءات د.
خددددددتم وإ دددددد ق . 11

 العطاءات
. على مقدم دأو باليالمسجل تسليم عطاءاتهم بالبريد  تايمكن لمقدمي العطاء  1.40

العطاء وضع  النسخ األصلية وجميع النسخ األخرى من العطاء في مغلفين 
داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح 

 " أصلية " و "نسخ ". 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:  4.40

 .ورقة بيانات المناقصةة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في موجه-أ
ورقة بيانات كما هو محدد في  المناقصةتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات.   -ج
الفقرة وباإلضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء   3.40

اسم وعنوان مقدم العطاء  الخارجي، يجب أن يحمل المغلف 4.40الفرعية 
حتى يمكن إعادة العطاء غير مفتوح في حال وصوله متأخراً، بحسب 

 .  44التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
كما سبق، فلن يتحمل صاحب  وتأشيرهإذا لم يتم إغالق المغلف الخارجي   2.40

 ن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. العمل أية مسؤولية ع
 
 

في التاريخ والزمان  تسلم العطاءات إلى صاحب العمل على العنوان المحدد  1.41الموعددد النهددائ  . 10
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  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في لتسليم العطاءات
الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خالل بتمديد صاحب العمل  يقومقد   4.41

، وفي هذه الحالة كل 11عديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة إصدار ت
الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق 

 للموعد النهائي األصلي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد.
 

العطدددددددددددددددددداءات . 11
 المتأخرع

ل بعد انتهاء الموعد  النهائي صلت إلى صاحب العملن تقبل أية عطاءات قد و         
إلى أصحابها غير وتعاد  41المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

 مفتوحة.
 

وت دددددديل سدددددحب . 11
 وتعديل العطاءات

يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار   1.43
 . 41العطاء الفقرة  خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي

يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب   4.43
بمغلفات داخلية وخارجية   40و  19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر

 كما هو مناسب.  "تعديل"أو "ت ديل"  أو"سحب " مضاف إليها توضيح 
 بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.   ال يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء  3.43
مصادرة الى د النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الموع بعدعطاء أي إن سحب   2.43

 . 6.18حسب الفقرة  الفرعيه  ضمان العطاء
خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.43 

 طاء الرئيسي.تعديل أو تضمينه في العالطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 فتح العطاءات. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السرية11

يقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديالت المعمولة حسب الفقرة   1.42
في الزمان  ، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور،43

 . المناقصةورقة بيانات والمكان المحددين في 
 أوال.  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ  4.42
سيقوم صاحب العمل باإلعالن عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء،   3.42

وأسعار العطاءات، والقيمة اإلجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل )إذا ما سمح 
ت، ووجود أو بالبدائل أو تم طلبها(، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديال

، إذا ما طلب ذلك، وتفاصيل أخرى مماثلة قد  ضمان العطاء عدم وجود
يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خالل فتح العطاءات 

. العطاءات البديلة 44إال تلك المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
والتي لم تقرأ  43العطاء الفقرة  أو التعديالت المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي

خالل فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما 
فسوف تعاد غير مفتوحة إلى  والمستبدلةالعطاءات المتأخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
يقوم صاحب العمل باعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة   2.42

 .3.42عليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية للحضور حسب الت
 
لمعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات الحالة ا

 العقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية
 حتى يتم إعالن احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء )سرية(

. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب 2.34الفقرة الفرعية 
 العمل في معالجته للعطاءات أو في قراراالحالة قد ينجم عنها رفض لعطائه.
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توضددددددددددددددددددددددديح . 11
 العطاءات

تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي ل
ه بما في ذلك تفاصيل وحدات االسعار. إن طلب التوضيح لتوضيح عطائ مقدم عطاء

واإلجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض، 
اكتشفها التي حسابية الخطاء األأو اقتراح ذلك أو السماح به إال في حدود تصحيح 

 .47لعطاء الفقرة صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي ا

فحص العطداءات . 17
وتحديدددددددد مدددددددد  

 تجاو ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح االخطداء . 18
 الحسا ية

 
 
 
 
 
 
 
 

 : سيتم اعتماد التفسيرات اآلتية خالل عملية تقييم العطاءات 1.48
: هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق  غير االساسية االنحرافات -أ

 المناقصة.
لتحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات ا -ب 

 المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات  -ج 

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
طاءات ما إذا كان كل على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للع 4.48

 عطاء:
 الجزء الثالث .يحقق معايير األهلية المحددة في   -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .إذا كان مطلوباً  ضمان العطاءمرفق به   -ج
 . المناقصةمتجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق   -د
بكافة الشروط   المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبإن العطاء   3.48

انحراف أو تحفظ ملموس. االنحراف  دون المناقصة المواصفات في وثائقو
 أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي: 

 .يؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء األعمال؛  -أ
، حقوق صاحب المناقصةيحد بطريقة واضحة، وبما ال يتالءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء اآلخرين   -ج

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب  مستجيبإذا كان عطاء ما غير   2.48

 .العمل 
 

للتأكد من خلوها من  المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات   1.47
 بية. وسوف تصحح األخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:األخطاء الحسا

ً وكتابةً، سوف تعتمد  -أ حيثما وجد اختالف بين االسعار المعبر عنها رقما
 االسعار المعبر عنها كتابةً.

حيثما وجد اختالف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل   -ي
ما هو مذكور، ما ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة ك

لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأ اساسي في وضع العالمة العشرية 
في سعر الوحدة، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح 

 سعر الوحدة. 
اذا كان هنالك خطا في المجموع اإلجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة  -ج

فرعية في جدول الكميات يتم اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم ال
إن المبالغ   4.47 أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع االجمالي.
 المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل 

بالتوافق مع اإلجراء السابق لتصحيح األخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم  -هـ
 العطاء.

  
تقيدددديم ومقارنددددة . 19

 العطاءات
حسب  أساسيبشكل  المستجيبةسيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات   1.49

 . 48التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 كما يلي:  وأثناء تقييمه للعطاءات،  بتعديل قيمة العطاء صاحب العملسيقوم   4.49
 .47عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ



 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية [  -جهة التعاقد :

15 

 

  .اتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكمياستثناء المبالغ االحت -ب
( 1.48حسب الفقرة ) إجراء التعديل المناسب ألي اختالف أو انحراف مقبول -ج

ليمات أو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التع من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .17لمقدمي العطاء الفقرة 

على األسعار  إجراء التعديالت المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديالت أخرى -د
 . 5.43ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي اختالف أو انحراف أو   3.49
عرض بديل. فاالختالفات واالنحرافات والعروض البديلة والعوامل األخرى 

لصاحب  أو ينتج عنها فوائد بالنسبة المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل، فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
احالدددددة ايير معددددد. 11

 العطاء
قدم الى م العقد، يحيل صاحب العمل 49بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة      

 المناقصةالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
 :، على أن يتمتع مقدم العطاء هذاومستجيبم بتقديم أقل سعر مقيّم والذي قا

 ؛2باألهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -أ
 المعايير المطلوبة في الجزء الثالث .حسب وبالمؤهالت   -ب

حددددددق صدددددداحب . 10
العمدددل  ق دددول أو 
 رفددأ أع عطدداء

جميددددددددددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

، يحتفظ صاحب 30في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة على الرغم مما ذكر          
العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغي المناقصة ويرفض كل 

ونية ولية قانالعطاء، دون تحمل أية مسؤالعطاءات في أي وقت سابق الحالة 
أعادة ثمن و مقدمي العطاءات بمبرراته لذلك.مع اعالم ، أمام مقدمي العطاء

 ائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة االلغاء. شراء وث

عددددددن  ناإلعدددددد . 11
احالددددددة العطدددددداء 

 وتوقي  العقد

يتم إعالم مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا من قبل   1.34
صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسمى 

مبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول االحالة( سوف يحدد ال كتاب
لتنفيذ وإكمال وصيانة األشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد )والذي 

 يطلق عليه من اآلن وفي العقد "قيمة العقد"(
ً  قدعبمثابة االحالة  كتاب يعتبر   4.34  اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسميا

ضمان حسن صاحب العمل ب الفائز بتزويد ءالعطا على شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

إلى  المناقصةصيغة العقد المذكورة في وثائق يقوم صاحب العمل بارسال   3.34
على مقدم العطاء وبينهما والتي تضم جميع االتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 يوم 12 التتجاوزمدة  خاللالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تاريخ التبلغ باالحالةمن  عمل

يقوم صاحب العمل باعالم مقدم العطةاء الفةائز بقبةول عطائةه و اعةالم مقةدمي   2.34
العطةةةاءات االخةةةرين بةةةرفض عطةةةاءاتهم فةةةي الوقةةةت نفسةةةه ونشةةةر خالصةةةة 

 بذلك.تتضمن المعلومات التالية:
 .مناقصة باالشتراك فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتح العطاء.رأ في عر العطاء كما ق  س -ب
 .مع ذكر تسلسل المرشحين االسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه -ج
 اسباب الرفض.وبيان أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ
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ضدددددمان حسدددددن . 11
 التنفي  

عمل  وم( ي12العطاء الفائز إلى صاحب العمل خالل ) مقدم يقدميجب أن    1.33
ورقة ضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في اإلحالة "   كتابمن تسلم "

ويكون هذا الضمان ساري المفعول  بشكل خطاب ضمانو بيانات المناقصة
فية وتص وإصدار شهادة االستالم النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراق.حسن التنفيذ يصدر ضمان إن   4.33
1.33 ةفي االلتزام بمتطلبات الفقرة الفرعي زإذا أخفق صاحب العطاء الفائ  3.33

 .ضمان العطاءيكون ذلك سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحددددددددددددددددددددددددددددق . 11
 عتراأ األ

منافسة الكاملة قيدت ال اء يعتقد ان وثائق المناقصةقدم عطألي مرشح او م 1.32
الى استبعاده بشكل غير مناسب عادل و بطريقة ادت  المفتوحة بشكل غيرو

عادل خالل عامل بشكل من المنافسة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم ي
 لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية األعتراض وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .افذةالن
بما فيها  المناقصةووثائق يقة التعاقد وقد يرد االعتراض على اختيار طر 4.32

 المواصفات الفنية وقرار االختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد .
التبلغ من تاريخ  عمل ايام سبعة (8تحريريا ، خالل ) األعتراضيقدم طلب  3.32

في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها بكتاب االحالة الى لجنة االعتراضات 
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 ورقة بيانات المناقصة الجزء الثاني:

 أ. عام

 –وزارة الصببحة / الشببركة العامببة لتسببويق األدويببة والمسببتلزمات الطبيببة  ] تعليمات لمقدمي العطاء  1.1

 [ -كيماديا 

 12 /2222/ 6 : رقم االعالن

 ذاتيالطفاء اإلتأهيل منظومة ونصب خزانات أسم المناقصة: 
 6/2222/12 : رقم المناقصة

  -:عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة 

 فقرة  31 بمجموع كلي قدره  2جدول كميات عدد 

 [ الميزانية التشغيلية  ]  تعليمات لمقدمي العطاء  1.2

تعليمبببببببات لمقبببببببدمي  .ج2.4

 العطاء 

ئحببة باسببماء الشببركات غيببر المؤهلببة او الممنوعببة مببن العمببل لببدى توجببد ال

/ دائبببرة العقبببود العنبببوان االلكترونبببي وزارة التخطبببيط  )وزارة التخطبببيط 

 www.mop.gov.iq الدائرة القانونية( –الحكومية 

 من مقدمي العطاء في عطاءاتهم : المعلومات المطلوب تقديمها تعليمات لمقدمي العطاء  2.5

]علببى كافببة مقببدمي العطبباءات ان يببوفر المعلومببات المطلوبببة فببي الفقببرة  

 من التعليمات لمقدمي العطاء[.   2.5الفرعية 

لمقبببببببدمي تعليمبببببببات  ج.2.5

 العطاء

 [ال تنطبقهي ]الثانويين على لمشاركة المقاولين السقف األ

 [. ال تنطبق] شركات يتضمن :الأئتالف  المقدمة من عطاءاتالمتطلبات  تعليمات لمقدمي العطاء 3.5

 ]" لن تؤخذ"[ في االعتبار.  الثانويينخبرات وموارد المقاولين  لمقدمي العطاء تعليمات  5.5

 :في الغلقعقد مؤتمر ما قبل سي تعليمات لمقدمي العطاء 2.8

 [العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد ] :الوقت 

 20/12/2222:   لتاريخا

 وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبيةالمكان:

 المناقصةب. وثائق 

 :لتقديم االستفساراتعنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  12

 القسم القانوني  -: اسم الشخص المخول

 بغداد : المدينة

 :باب المعظمرقم الشارع

 الصحة بناية وزارةالبناية:

 الطابق الخامس / شعبة العقود : رقم الطابق والغرفة

 :رقم الهاتف

 البريد االلكتروني

يبوم  32 ]  خبالل فتبرة اإلعبالن [ان المدة المحددة لتقديم االستفسارات هبي 

 7/12/2222في  اإلعالنمن تاريخ نشر  آءبد

 ج. إعداد العطاء

 [ العربية اللغةلغة العطاء ] تعليمات لمقدمي العطاء 12 

 

http://www.mop.gov.iq/
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تعليمببببببببات لمقببببببببدمي  (و)13

 العطاء 

 ئق االضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: الوثا

 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

 [العملة العراقية  ]يتم تقديم االسعار  تعليمات لمقدمي العطاء 15

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.16

 العطاء 

 [  أشهر 6يبقى العطاء نافذا ]

  

تعليمبببببببببببببببات  2.17و  1.17

 ء لمقدمي العطا

 

 ]مصرفي او صك مصبدق خطاب ضمان  [  ]مطلوب  [ضمان العطاء 

 ثالثمائببةألفببآ و وتسببعة عشببر مائتببانماليببين و أربعببة ] 4,210,322[

 دينار فقط .

 [سنة واحدة]نفاذية ضمان العطاء

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.18

 العطاء 

  بديلة ]"لن تؤخذ"[ بعين االعتبارالعطاءات ال

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.10

 طاء الع

[ باالضببافة الببى نسببخة العطبباء 2عببدد نسببخ العطبباء الواجببب تقببديمها هببو ]

 االصلية.

 د. تسليم العطاءات

)أ( تعليمبببببات لمقبببببدمي  2.22

 العطاء

 

 يتم تسليم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه:

 لجنة إستالم وفتح العطاءات الداخلية اسم الشخص المخول باالستالم :

 ادبغدالمدينة :

 عنوان الشارع :

 الطابق الخامس رقم الطابق ورقم الغرفة :

وحتبى تباريخ  2222/ 12 / 7 إبتداء" من تاريخ النشر فبي يبوم التاريخ :

  2223/ 1  / 5 الغلق في يوم 

                     من يوم الغلق  والنصف ظهرآحتى الساعة الثانية الوقت :  

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.21

 العطاء 

                         المصببببببادف  الخمببببببيس يببببببوم الموعببببببد النهببببببائي لتسببببببليم العطبببببباءات ]

 ظهرآ والنصفالساعة الثانية ]2223 /5/1

 هـ . فتح العطاءات والتقييم

 المبين ادناه: العنوانسيتم فتح العطاءات في  لمقدمي العطاء  ماتتعلي 1.24

 بغداد المدينة :

 باب المعظم عنوان الشارع :

 الخامس/ الطابق الصحة وزارة مقر  لطابق ورقم الغرفة :رقم ا

 4043/ 1 /7المصادف  حدألا يوم  التاريخ :

                     آالتاسعة صباحالساعة الوقت :   

 و. احالة العقد

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي 1.33

 العطاء 

 من مبلغ العقد [%5]هي  نسبة ضمان حسن التنفيذ
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 معايير التقييم والتأهيلالجزء الثالث: 
و  4باالضافة الى ما ورد في المادتين )هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء  يتضمن

بالجزء الرابع )  ةكافة بموجب االستمارات المحدد المعلومات المطلوبة يمدتقلعطاءات , على مقدمي ا( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5

 .(ارات العطاءاستم

 

 

: الوضع المالي 0  

يممتطلبات التقد  

) ال ينطبق ( المشروع المشترك  

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد االدنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

كشف بموجب 

 ةالسيولة النقدي

.(51.رقم )  

 

 

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(4

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(3

ية يجب تلب

تالمتطلبا  

 يجب تلبية

 المتلطلبات

سببيولة التببوفير  علببى مقببدم العطبباء 

 (168,722,222)البالغة  1النقدية

 ثمانيبببببة وسبببببتون مليونبببببآمائبببببة و

وخبالل مبدة  2دينار الف وسبعمائة 

 .)ـــــ(

السيولة 

 النقدية

1.1 

 

 

 

 : الخبرة .2

يممتطلبات التقد  

) ال ينطبق (المشروع المشترك   

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد االدنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

استمارة بموجب 

ية الخبرةالتخصص

 رقم )1.6(.

ية يجب تلب غير مطلوب يلبي

تالمتطلبا  

ادارة  المشبباركه بصببفة مقبباول   أو غير مطلوبة

عقببد  عقببود  او كمقبباول ثببانوي فببي

( السببببابقة 12)وللسببببنوات واحببببد 

 5(  )عنبمبلغ اليقل و

خبرة ال

ةالتخصصي  

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حركة التدفق المالي للمدة التي يحددها صاحب العمل والتي تسبق االعالنالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 .س نسبة مئويةويجب ان تثبت بمبلغ مقطوع ولي (% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب تنفيذه52-32بين ) السيولة النقديةنسبة  تتراوح (2)

 (.%25ال تقل نسبة الشريك الواحد عن ) (3)

 (.%52واحد على االقل عن )الشريك الالتقل نسبة  (4)

لوجية ( وان مصطلح )مماثلة( سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل التعقيدات   الطروف المناخية والجيو3-1أن عدد االعمال المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين )( 5) 

صغيرة لتلبية المطلوب أي يجب ان ينظر الى قيمة كل  االساليب /التقنيات و/أو الميزات الخرى التي يتم وصفها في نطاق المتطلبات كما ال يسمح بجمع عدد من العقود )االعمال( ذي القيمة ال

-32( سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود المماثلة وان مبلغ العقد المماثل يجب ان يغطي )12-5بين )عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب طلب االعمال المماثلة عنها تتراوح ما 

 .( من كلفة العقد المطلوب تنفيذه علما ان طلب االعمال المماثلة امرا جوازيا72%
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  العاملين  -3

 وتحقيق المتطلبات األتية: على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد

 المنصـب التسلسل

الخبرة الكليةالعامة 

 من تنفيذ

 األشغال ) ( سنة

الخبره التخصصية في 

(    االعمال المماثله )

 سنة

1. 
   

2.    

3.    

4.    

5.    

-3( و )5/1-3رقم )الستمارات ا لسابقة بموجبقد محدداَ خبراتهم اعلى مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ الع

5/2.) 

 

 

 * المعدات  -4

 ثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة الحقاَ : على مقدم العطاء إ

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 .(6-3ة رقم )قد بموجب األستماراألضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ الععلى مقدم العطاء تقديم التفاصيل 

 

 
 ]متطلبات العملعلى جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يشترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب االحتياج و[*
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 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تمأل من قبل مقدم العطاء(

 .ستمارة تقديم العطاءا -1

 .ول الكمياتاجد -2

          .المقترح الفني -3

 .الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

  منهاج تنفيذ األشغال. 2.3

      منهاج التهيئة. 3.3

 .المخططات 4.3

 العاملين. جدول  5.3

 المعدات. جدول 6.3

 مؤهالت مقدم العطاء. -4

 استمارة معلومات عن مؤهالت مقدم العطاء )شركة منفردة(.   1.4

 مات عن مؤهالت مقدم العطاء )مشروع مشترك(.استمارة معلو 2.4

 .الوضع المالي -5

 السيولة النقدية.كشف   1.5

 استمارات الخبرة. -6

 استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ االشغال. 1.6
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 أستمارة تقديم العطاء -0

 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :

 رقم كتاب الدعوة :

 العمل ( الى : )اسم وعنوان صاحب     

 

 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

وال توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديالت التي تمت بموجب  المناقصةنؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق  -أ

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................ 11المادة )

 المناقصةموجب ما هو محدد في وثائق غال المبينة الحقا وببعرضنا هذا لتنفيذ االش نتقدم -ب

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

 ه يبلغلمبينة في الفقرة )د( أدناالسعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا وا -ج

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

 ................................  وطريقة تطبيقها هيالحسومات الواردة في عطائنا  -د    

ويبقبى ملزمبا لنبا   المناقصبة.......... يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسبليم العطباء فبي وثبائق يكون عطاؤنا نافذا لمدة ....... -هـ  

 ومقبوالً منا  الى حين انتهاء فترة نفاذه .

قد بموجب و الحضور لتوقيع الع  المناقصةفي حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن االداء المشار اليه في وثائق  -و

( من 3-33( من التعليمات لمقدمي العطاءات ،  و في خالف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة ) 33/1) ةحددة بالفقرالتوقيتات الم

 التعليمات لمقدمي العطاءات. 

نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال ألي من مقاولينبا الثبانويين والمجهبزيين الي جبزء مبن العقبد المشبار اليهبا  -ح

 من التعليمات لمقدمي العطاء .( 1-4بالفقرة )

  عمبال  شريك ضمن عطاء اخر مقدم العطاء أوسواء ك ر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانتنؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخ -ط

مبن التعليمبات  18( من التعليمبات لمقبدمي العطباء  عبدا العطباءات البديلبة المقدمبة مبن قبلنبا بموجبب المبادة 1-6باحكام الفقرة )

 .دمي العطاءلمق

ة العراق تتضمن عدم اهليتنا أو عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولب نتعهد -ي

يين أو أي من مقاولينبا الثبانواو  او قائمة الشركات المتلكئة بالقائمة السوداء االنشطة الجديدة او توقفشركتنا ضمن قوائم  وضع

 وبخالفه نتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك. جزء من العقدمجهزينا ألي 

 .نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة  -ك

نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول )االحالبة( البذي سيصبدر الحقبا سبيكون بمثاببة  -م

لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه )وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعبات القانونيبة عقد ملزم بيننا 

والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسبب االحكبام المهنيبة بهبذا الشبأن المنصبوص عليهبا فبي التشبريعات القانونيبة الخاصبة 

 (. في احكام هذه الوثيقةبالتعاقدات الحكومية واالجراءات الخاصة بذلك 

 .أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم  ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات -ن

ات سوف لن يقوم بأي ممارسنتعهد باتخاذنا اإلجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا    -س 

 .الفساد واالحتيال

 المنصب:                                                                                      أسم مقدم العطاء :             

 التوقيع :

 أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :

 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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 جداول الكميات -2

 
 جدول رقم )      (

 

 

 

 

 جدول بالفقرات االحتياطية

 
رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 غها رقما وكتابةمبل وصفهــــــا

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

    

    

    

    

 مجموع مبالغ الفقرات االحتياطية رقما وكتابة  

 (--)ينقل الى الخالصة صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوصف الفقر رقم الفقرة رقماالسعر  الكمية الوحدة  تابةكالسعر   رة مبلغ الفق 

 رقما

 مبلغ الفقرة

 كتابة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع للجدول رقم ... 

 (--) ينقل الى جدول الخالصة الصفحة
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 الخالصة النهائية

 

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

 

المبلغ رقما  رقم الصفحة الملخص العام

 وكتابة

   ( 1جدول رقم )

   ( 2جدول رقم )

   ( 3جدول رقم )

   ........الخ 

  )أ( مجموع الجداول أعاله بدون المبالغ األحتياطية

  )ب( مجموع مبالغ الفقرات االحتياطية

   (النهائي )أ +ب مجموع 
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 المقترح الفني -3
 

          

 : الهيكل التنظيمي في الموقع 0.3
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 : منهاج تنفيذ األشغال 2.3
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  منهاج التهيئة : 3.3
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 : المخططات 4.3
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 جدول  العاملين : 5.3

 
قائماة باالكوادر القيادياة الكفاتة لتلبياة المتطلباات  (: اسماء الكاادر القياادا المقتارح علاى مقادمي العطااءات تقاديم0استمارة العاملين رقم )

 :(2ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب االالمحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلو

1 

 االسم:

 المنصب:

 المؤهل العلمي:

 الخبرة:

2 

 االسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

3 

 االسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

 حدد بالجزء الثالث كما هو م

 

 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية 2أستمارة العاملين رقم 

 أسم مقدم العطاء

 المنصب 

 معلومات شخصية

 تأريخ الوالدة االسم

 لخبرة المهنيةا

 الوظيفة الحالية

 اسم رب العمل :

 عنوان العمل:

 الهاتف :
اسم الشخص المسؤل )مدير / موظف 

 األفراد(

 العنوان االلكتروني : سفاك

 سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا  : العنوان الوظيفي
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 جدول المعدات 6.3

في القسم على مقدم العطاء تقديم المعلومات الثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين االحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار اليها 

 ة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء .استمارة منفصلة لكل معد يتطلب ملئ حيث والتأهيل(الثالث )معايير التقييم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء

 

 

 

 

 

a. م

ؤ

ه

ال

ت

 

م

ق

د

 م
 

 

 

 

 

 

 

 نوع المعدة 

 معلومات عن المعدة  أسم المصنع  الطراز وقدرتها الحصانية 

 األنتاجية سنة الصنع 

الحالي  العملموقع   وضعها الحالي  

الحالي  العملوصف   

المعدة او االلية  عائديةادراج   

لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  مملوكة   

عائديةال  

 ملكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

 تلفون / فاكس اسم ومنصب ممثل المالك

  الموقع االلكتروني

 االتفاقية صنيع المعدات المطلوبة للمشروعت تفاصيل تأجير  
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متهالت مقدم العطاء -4  

 

 

 أستمارة معلومات عن متهالت مقدمي العطاء ) شركة منفردة ( 0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

 االسم القانوني لمقدم العطاء  

 تاريخ تأسيس الشركة 

اسيس العنوان القانوني في بلد الت   

قم ) االسم   العنوان   رمقدم العطاء لالقانوني  المخولبيانات  

االلكتروني ( البريدالهاتف   رقم الفاكس     

 المرفقات نسخ من الوثائق األصلية المدرجة في أدناه 

 

( مبن التعليمبات / أ و ب 2.5) حباد القبانوني للشبركة بموجبب الفقبرةفي حالة الشركة المنفردة   الفقبرات المتعلقبة بالتأسبيس او األت -1

 لمقدمي العطاءات. 

( مبن التعليمبات لمقبدمي 4.5(  انفا وبمبا ينطببق مبع الفقبرة )1الفقرة )لة اية وثائق اضافية غير داخلة بفي حالة شركة مملوكة للدو -2

 العطاءات. 
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 ) ال ينطبق ( مقاول الثانوا المتخصصاو ال استمارة معلومات عن متهالت مقدمي العطاء )المشروع المشترك( 2.4

 

 لمعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوا المتخصص

 االسم القانوني لمقدم العطاء  

أسبببماء الشبببركات فبببي المشبببروع  المشبببترك او  

 المقاول الثانوي المتخصص 

سببنة التاسببيس للشببركة المكونببة للمشببروع المشببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص

العنبببوان القبببانوني للشبببركاء فبببي المشبببروع المشبببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص 

االسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفباكس والعنبوان  

االلكترونببببي للممثببببل المخببببول مببببن قبببببل المشببببروع 

 .المشترك والمقاول الثانوي المتخصص

 المرافقات نسخ من الوثائق األصلية المدرجة في أدناه

( مببن تعليمببات لمقببدمي هببـ -3.5رة )نوني المسببمى فببي أعبباله بموجببب الفقببالتحبباد أو المشببروع المشببترك القبباا  تأسببيسوثببائق  -1

 العطاءات. 

 ( من تعليمات لمقدمي العطاء. 4.10كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة ) - 2 

التي تثبت االستقاللية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية  في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق -3 

  ( من التعليمات لمقدمي العطاء.4.5بموجب الفقرة )
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 الوضع المالي -5

 

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 0.5

المطلوببة  بموجبب الجبزء الثالبث )معبايير التقيبيم والتأهيبل( بتقبديم  كشبف مصبدق مبن على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتالكه السيولة النقدية 

 مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب.

 

 

 

 

 الخبرة -6

 (تمأل استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ االشغال استمارة 0.6

 المماثل لهذا العقد العقود ذات الطبيعة والحجم

 تعريف العقد -من –رقم العقد 

 تاريخ االنتهاء اإلحالةتاريخ 

دور مقدم العطاء في 

 العقد 

 مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي

  قيمة العقد الكلية 

اذا كان شريكاً في 

مشروع مشترك او 

حدد حجم مقاوالً ثانوياً 

االلتزام من مبلغ العقد 

 الكلي 

 مبلغ االلتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلي 

اسم صاحب العمل 

وعنوانه ورقم الهاتف 

ورقم الفاكس والعنوان 

 االلكتروني 

 

 ( من الجزء الثالث1.2)صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة أو
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 :متطلبات األشغالالخامسالجزء 

 

 

  

 
 األشغالالمواصفات ومتطلبات  -0

 

 

 جميع االعمال أعاله خاضعة للذرعة النهائية -1

أستحصال موافقة اللجنة المشرفة على العمل قبل تجهيز المواد -2  

جميع االعمال أعاله خاضعة للضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ االستالم االولي  -3  

د المذكورة في الكشف أعاله يتم تحت اشراف ومتابعة اللجنة المشرفة فتح االجزاء العاطلة والتصليح وتبديل الموا -4

 على  العمل

 .باإلضافة الى كافة المتطلبات الهندسية والفنية المدرجة في جدول الكميات  -5

يتم توقيع وختم مدير الشركة مقدمة العطاء على كل ورقة من جداول الكميات المسعرة واستمارات العطاء واي 

 ت ضرورية .ورقة بيانا

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعالن .

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانآ للمراسالت والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة التعاقد  -6

 بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وخالل مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله .

 زمة بقبول اوطأ العطاءات .تكون جهة التعاقد غير مل -8

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك رافي حالة اشت -7

 لتنفيذه على ان يقدم عقد الشراكة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء .

ررة دون تعويض مقدمي العطاءات لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناءآ على اسباب مب  -9

 ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط .

 مداد او بشكل مطبوع رقمآ وكتابة تدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه االجمالي بال  -10

 لمقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها .اليجوز   -11

 ة مباشرة او غير مباشرة نتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في المناقصات بصوراليجوز لم  -14

تقديم واحد او اكثر من البيانات اآلتية )شهادة التأسيس ، عقد التأسيس النظام الداخلي للشركة ، كتاب التخويل 

 زة ممارسة المهنة مصدقة وفقآ للقانون .بالمراجعة والتوقيع ، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة  التجارة ، أجا
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 كتاب عدم المخالفة من االشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب . -13

مصادرة التأمينات االولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ  بكتاب االحالة او عند  -12

ذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  أخطائه الحسابية وانعكاسها سحب مقدم العطاء لعطاءه خالل فنرة نفا

 على قرار االحالة وتتخذ يحقة االجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .

حدة في حالة عد يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر المدون رقمآ ويعول على سعر الو -15

 صحة مبلغ الفقرة .

 يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النافذة . -16

 اليجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة . -18

مات غير االستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية المتعاقد يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخد -17

 مبلغ العقد .%40عليها بما اليزيد عن نسبة 

خمسة عشر  %15يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات غير االستشارية وبما اليزيد عن  -19

 بالمئة من مبلغ العقد . 
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 المخططات -2

 

 

 ينطبقال 
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 اتـــــــــــدول الكميــــــــــج

 

بنصب خزانات ماء منظومة االطفاء في قسم توزيع المستلزمات الطبية وشعبة لخاص االهندسي التخميني الكشف 

 مخازن االسكان مع تاهيل منظومة االطفاء في شعبة استقبال االدوية

 المبلغ  المفرد سعر  الكمية الفقرة وتفاصيلها  ت

اوال: خزان منظومة االطفاء في قسم توزيع المستلزمات  
 الطبية

   

 ()القاطعات الميكانيكيةتجهيز المواد والعدد الالزمة  1
واالليات المناسبه القيام بتفكيك الخزان القديم المتضرر 

( الخاص بمنظومة االطفاء ورفع 3م450وبحجم)
كيك االنابيب الواصله االنقاض خارج حدود المخزن مع تف

وحسب توجيهات المهندس  والخارجة من الخزان
 0المشرف

 

1   

تجهيز المواد والعدد الالزمة والقيام باعمال نصب  4
م( تصب 8.4سم*60سم*60جسورخرسانيه مسلحة بابعاد)

( وحديد 2:4:1بموقع الخزان القديم باستخدام نسبة خلط)
ديه لالرضية التسليح ويشمل العمل صب خرسانة ا عتيا

ومن ثم نصب الجسور الخرسانية لالرضية اعاله وحسب 
 0توجيهات المهندس المشرف 

 
 

7   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب خزان حديدي مغلون  3
(بابعاد قطع 3م450مستورد نوع ماليزي او تركي وبحجم)

ملم(لقطع 5ملم(حديد السقف و)3م(وبسمك)1.44م*1.44)
عدة وتربط القطع الحديدية ببراغي حديد الجدران والقا

مغلونة وحسب تصميم الخزان مع الكازكيت الداخلي 
ويشمل العمل كافة المساند الداخلية والطوافة والسلم 

ومقياس الماء وربط انابيب المياة الداخلة والخارجة من 
غرفة المضحات ويشمل العمل الفحص بعد ملى الخزان 

 شرفبالماء وحسب توجيهات المهندس الم

1   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب قاعدة حديدية  2
م(تثبت جيدا على الجسور الخرسانية 8.4م*8.4مربعة)

(من مقطع حديد الشيلمان 4المذكورة في الفقرة)
انج(ويشمل العمل كافة اعمال اللحام والطالء بمادة 6قياس)

 مانع الصدا والدهان 
 
 
 
 

1   
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شغبة مخازن االسكان عدد ثانيا: خزان منظومة االطفاء في  
(4) 

   

تجهيز المواد واالدوات)القاطعات الميكانيكية( واالليات  1
المناسبة والقيام بتفكيك خزان الماء القديم المتضرر 

( والخاص بمنظومة االطفاء ورفع االنقاض 3م168بحجم)
خارج حدود المخزن ويشمل العمل تفكيك االنابيب الداخلة 

حسب توجيهات المهندس المشرف والخارجة من الخزان و
على ان يتم تفصيخ الخزان الثاني بعد اكمال نصب الخزان 

 الجديد

2   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب جسور خرسانية مسلحة  4
م( تصب بموقع الخزان القديم 0.6م*0.3م*8.34وبابعاد)

( وحديد التسليح ويشمل العمل 1:4:2باستخدام نسبة خلط)
تيادية لالرضيه ومن ثم نصب الجسور صب خرسانة اع

 الخرسانية وحسب توجيهات المهندس المشرف 
 

14   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب قاعدة حديدية  3
م( تثبت على الجسور الخرسانية من 8.34م*8.34مربعة)

انج(ويتم تقطيع القاعدة 6مقطع حديد الشيلمان قياس)
ام والطالء بمانع كافة اعمال اللحم( ويشمل العمل 1.4)

 الصدا والدهان
 

2 
 

 قاعدة

  

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب خزان حديدي مغلون  2
(بابعاد 3م196بحجم)
ملم(لقطع حديد السقف 3م(وبسمك)1.44م*1.44قطع)
ملم(لقطع حديد الجدران والقاعدة وتربط القطع الحديدية 5و)

كافة  ببراغي مغلونه مع الكازكيت الداخلي ويشمل العمل
المساند الحديدية والطوافة والسلم ومقياس  الماء وربط 
انابيب المياة الداخلة والخارجة من والى غرفة مضخات 

منظومة االطفاء ويشمل العمل ملى الخزان والفحص علق 
ان يتم العمل بنصب الخزان الثاني بعد اكمال نصب الخزان 

الطفاء االول وملئه بلماء لضمان توفر الماء في منظومة ا
 وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

2   

    ثالثا: منظومة االطفاء في شعبة استقبال االدوية 

تجهيز المواد والعدد الالزمة والقيام بمد وتثبيت انبوب ماء  1
انج(مع كافة متطلبات 2قياس)

الربط)عكس+تقسيم+يونين+بوش(لتغذية المخزن من غرفة 
الحريق وبكرات  المضخات الى شبكة المرشات وفوهات

 االطفاء

900m 
 

 طول
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   13 تجهيز ونصب وربط وفحص فوهات حريق 4

تجهيز ونصب وفحص كابينة اطفاء)بكرة  3
سم(وبطول 80سم*80انج(وبكابينة)1حريق(قياس)

م( مع كافة ما يتطلبة العمل من توصيالت 30خرطوم)
 واقفال

14   

تجهيز ونصب وتثبيت وفحص مضخة ماء كهربائية  2
انج(مع كافة ما يتطلبة العمل من 4حصان(وبقياس)4بقدرة)و

متطلبات الربط)عكس+تقسيم+يونين(لتغذية خزان منظومة 
 االطفاء من مصدر ماء االسالة الرئيسي

1   

انج(مع كافة 4تجهيز ومد وربط وتثبيت انبوب ماء قياس) 5
متطلبات الربط)عكس+تقسيم+يونين(لتغذية خزان منظومة 

 ر ماء االسالة الرئيسياالطفاء من مصد

120m   

انج(مع كافة متطلبات 1تجهيزومد وتثبيت انبوب ماء قياس) 6
الربط )عكس+تقسيم+يونين(لتغذية بكرات االطفاء 

 المستخدمة في )مخزن الفاشل(

30m   

تجهيز ونصب وفحص صمام عدم رجوع)جك  8
 انج(بعد رفع الصمام القديم التالف2فالف(قياس)

3   

   3 انج(وتبديل االجزاء التالفة2نظيف قفل ماء قياس)صيانة وت 7

(الخاص p.switchتجهيز وتثبيت وتعيير مفتاح الضغط) 9
 بمضخات منظومة االطفاء بع رفع المفاتيح التالفة

3   

تجهيز وربط بطارية لتشغيل مضخة الديزل الخاصة  10
 امبير(100فولت()14بمنظومة االطفاء)

1   

عدد الالزمة والقيام بصيانة مضخات تجهيز المواد وال 11
 االطفاء ومعالجة النضوح )تبديل بكن(للمضخات

3   

انج(لحمل انبوب الماء الرئيسي 4وضع مساند حديد ) 14
 م2الخاص بمنظومة االطفاءوبواقع مسند واحد لكل 

   قطعي

انج(لتغذية منظومة 7تجهيز ومد وتثبيت انبوب ماء قياس) 13
خات بعد قطع االنبوب القديم االطفاء من غرفة المض

المدفون وتحويله ظاهريا وربطة مع شبكة االنابيب 
الرئيسية لمنظومة االطفاءمع كافة ما يتطلبة العمل من 

اعمال لحام وقطع مع كافة متطلبات الربط 
 )فلنجات+عكس+توصيالت(

6   

   1 انج(7تجهيز وربط وتثبيت قفل ماءقياس) 12

 انج(2ماء قياس) تجهيز وربط وتثبيت قفل 15
 

2   

انج( الضافة 2انج*7تجهيز وتثبيت وربط تقسيم قياس) 16
 مدخل ربط انبوب الماء الراجع الى خزان منظومة االطفاء

2   
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تجهيز المواد والعدد الالزمة والقيام بحفر ودفن وصب  18
سم(مع تغليف 30م(وبعمق)9انج(لمسافة )2انبوب قياس)

انبوب ملى خزان االطفاء االنبوب بعازل رئيسي اسبست )
 من مصدر االسالة(

9m   

تجهيز المواد والعدد الالزمة والقيام باعمال لحام على  17
الشيلمان لعمل مساند حمل انبوب منظومة االطفاء فوق 

انج(ثقيل 3ابواب المخازن الخلفية واالمامية من حديد زاوية)
 ملم(3وبسمك)

35 
 مسند

  

 
 
 -المجموع رقمآ :                                                              
 

 -المجموع كتابة" :                                                            
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  (8محزن البصرة رقم )( في نصب خزان منظومة االطفاء) أعمالالكشف الهندسي التخميني  الخاص بـ

 

 المبلغ  سعر المفرد  الكمية  ها الفقرة وتفاصيل ت

م واآلليات والقياواالدوات والقاطعات الميكانيكية تجهيز المواد  1

 3م 88الحديدي بحجم  water tankباعمال تفكيك خزان الماء 

والمتأكل الخاص بمنظومة االطفاء ورفع االنقاض كافة خارج 

ن حدود المخزن ويشمل العمل تفكيك االنابيب الواصلة للخزا

 .وحسب توجيهات اللجنة المشرفةوكل مايلزم النجاز العمل  

 

 1عدد 

  

خرسانية  Beams  باعمال نصب جسورتجهيز المواد والقيام  2

تصب بموقع الخزان  م(1.6سم *42سم *42مسلحة بابعاد )

وحديد التسليح واستخدام  (4:2:1القديم باستخدام بنسبة خلط )

رسانة اعتيادية لالرضية القالب الخشبي ويشمل العمل صب خ

بعد رفع الخزان ومن ثم نصب وصب الجسور الخرسانية 

وحسب توجيهات االرضية اعاله وكل مايلزم النجاز العمل 

 . اللجنة المشرفة

 

 5عدد  

  

باعمال نصب خزان حديدي مغلون تجهيز المواد والقيام   3

Galvanized   وبابعاد  3م88مستورد ماليزي المنشأ بحجم

ملم  5ملم لقطع حديد السقف و 3( م سمك 1.22*1.22)قطع 

لقطع حديد الجدران والقاعدة وتربط القطع الحديدية ببراغي 

Bolts    مغلونة وحسب تصميم الحزان مع الكازكيت الداخلي

Water proof   ويشمل العمل كافة المساند الداخلية والطوافة

اخلة والخارجة من والسلم ومقياس الماء والربط بأنابيب المياة الد

غرفة المضخات واضافة قطع وموصالت الكمال الربط ان 

تطلب العمل مع وضع قفل رئيسي على االنبوب ويشمل العمل 

وكل مايلزم النجاز عمل ايضا الفحص بعد ملئ الخزان بالماء 

 .وحسب توجيهات اللجنة المشرفة جيد ومتكامل

   1عدد  

أنج لنصب  2غلون قياس تجهيز ومد ونصب وربط أنبوب ماء م 4

بكرات إطفاء في مخزن المغذيات الجديد والقديم مع كافة 

مستلزمات التوصيل )عكس+تقسيم+يونين( على إن يتم تثبيت 

 األنبوب على مساند حديدية )مقاعد(  

   م152 

تجهيز وتثبيت وفحص بكرة إطفاء لمخزن المغذيات القديم  5

 30mم ( وبخرطو70x70والجديد داخل كابينة )

   6عدد   

 

-المجموع رقمآ :                                                                                

 

-المجموع كتابة" :                                                                              
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 الخالصـــــــــــــــة 
 

ــغ الكلــــــــــــي رقمــــــــآالمبلـــــــــ   

 

 

 

 

 

 المبلـــــــــــغ الكلــــــــــــي كتابــــــة"
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 جدول االعمال للفقرات االحتياطية
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 المبالغ االحتياطية
 

 

 ال ينطبق
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 السادس الجزء

للشروط العامة لعقود تنفيذ األشغاا
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 أحكام عامة -المادة األولى 
 التعاريف :  – 0/0

لخاصة بجزئيها )أ( و )ب( المعاني المخصصة يكون للكلمات والمصلحات األتية حيثما وردت في شروط العقد هذه ) العامة ،وا

، وكما أن الكلمات التي تشير الى االشخاص أو االطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ازاءها

 ذلك :

     :العقد  -0/0/0

 :العقد  - 0/0/0/0

العامة  والشروط الخاصة،  الشروط و فاقية العقد وكتاب األحالةالبنود المتفق عليها بين طرفي العقد ويتكون من ات يعني

 وأية وثائق أخرى )ان وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد. استمارة تقديم العطاءوالمواصفات والمخططات، والجداول، و

 :  كتاب األحالة - 0/0/0/2

اسم ويجب ان يحتوي على   الفائز الرسمى الكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه الى المناقص يعني

المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد االلكتروني  اسم ورقم المناقصة او الدعوة  مبلغ اإلحالة   مدة التنفيذ   

 تاريخ بدء سريان العقد  التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة اإلحالة

 :  قديم العطاءاستمارة ت -0/0/0/3

االستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق باالشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى صاحب  تعني

 .العمل

 المواصفات :  -0/0/0/4

وجب في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب عنه(، بممشار اليها تعني "المواصفات" كما 

 أحكام العقد.

 المخططات :  -0/0/0/5

في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب  مشار اليهاتعني "مخططات األشغال" كما 

 عنه(، بموجب أحكام العقد.

 الجداول :  -0/0/0/6

مكن أن تشمل هذه تكون جزء ال يتجزء من العقد  ويتعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء و

 الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول األسعار و/أو  االجور. 

 العطاء :  -0/0/0/7

 وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. يعني استمارة تقديم العطاء

 :"جداول الكميات"  -0/0/0/8

 . ي الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات االعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقدتعن

  : االطراف  -0/0/2

 :  الطرف -0/0/2/0

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

 صاحب العمل :  -0/0/2/2

 يين. وكذلك خلفاءه القانون الشروط الخاصةفي  المعرفجهة التعاقد يعني 

 المقاول :  -0/0/2/3

الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه  استمارة تقديم العطاءيعني الشخص )األشخاص( المسمى بالمقاول في 

 القانونيين. 

 المهندس :  -0/0/2/4

بمهام ل للقيام الذي يعينه صاحب العماو  الشروط الخاصةاو االشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في  يعني الشخص

أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت ألخر، ويبلغ المقاول عن  المهندس ألغراض هذا العقد،

 ( )استبدال المهندس(. 3/4ذلك التعيين وفقا للفقرة )

  ممثل المقاول : -0/0/2/5
 ( ليتصرف نيابة عنه. 4/3ه من وقت ألخر بموجب للفقرة )يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعين

 

  أفراد صاحب العمل : -0/0/2/6
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( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا من 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة )

 اد صاحب العمل.االفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبالغ المقاول انهم من أفر

 مستخدمو المقاول :  -0/0/2/7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز 

 أي مقاول ثانوي، واالشخاص االخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ االشغال.

  لمقاول من الباطن  :المقاول الثانوا أو ا  -0/0/2/8
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من االشغال، والخلفاء القانونيين 

 ألي من هؤالء. 

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد واالنجاز : -0/0/3

  تاريخ المباشرة : -0/0/3/0
 (.8/1عمل ويتم االشعار به وفقا للفقرة )يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة ال

 :  )مدة تنفيذ األشغال( مدة االكمال -0/0/3/2

( محسوبة من تاريخ المباشرة، 8/2تعني المدة المحددة النجاز االشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( بموجب للفقرة )

 (.8/4موجب الفقرة )، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بالشروط الخاصةكما يتم تحديدها في 

 الفحوصات عند االكمال : -0/0/3/3

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، والتي يتم 

 صاحب العمل.اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم االشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( من 

 شهادة األستالم  األولي لألشغال:  -0/0/3/4

 تعني شهادة األستالم  األولي لألشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

 فترة الصيانة :  –0/0/3/5

أي قسم منها )حسب  ( لالشعار باصالح العيوب في االشغال أو11/1لفقرة )االزمنية التي يتم تحديدها بموجب تعني الفترة 

مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة  الشروط الخاصةشهرا ما لم ينص على خالف ذلك في  12واقع الحال( والتي تمتد لفترة 

(( محسوبة من تاريخ انجاز االشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة األستالم  األولي لألشغال بموجب 11/3)

 (.12/1للفقرة )

 :  شهادة األستالم النهائي لألشغال -0/0/3/6

 (. 11/0تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :  -0/0/3/7

ً يعني يوما   .تقويميا

  المبالغ والدفعات : -0/0/4

 مبلغ العقد المقبول:  -0/0/4/0

 تنفيذ االشغال واكمالها واصالح أية عيوب فيها.خطاب الترسية" مقابل   –تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب األحالة 

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -0/0/4/2

 ( وتشمل أية تعديالت عليه تتم وفقا الحكام العقد.14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة )

 الكلفة :  -0/0/4/3

خل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها، ، داها أو سوف يتكبدها المقاول تعني جميع النفقات التي تكبد

 ولكنها التشمل الربح.

 شهادة الحساب النهائي:  -0/0/4/4

 (.14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ) 

 كشف الحساب النهائي :  -0/0/4/5

 (.14/11للفقرة ) يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب

 شهادة السلفة المرحلية:  -0/0/4/6

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

 

 العملة المحلية :  -0/0/4/7

 تعني )الدينار العراقي(.

 السلف :  -0/0/4/8

 لرابع عشر" .تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة ا
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 المبلغ االحتياطي :  -0/0/4/9

يعني أي مبلغ )ان وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من االشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو 

 (.13/5لتقديم خدمات بموجب الفقرة )

 األستقطاعات النقدية :  -0/0/4/02

 (.14/0( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة )14/3) صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها

 كشف العمل المنجز :  -0/0/4/00

 بموجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( . ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 االشغال ومستلزمات التنفيذ : -0/0/5

 معدات المقاول :  -0/0/5/0

تعني جميع األجهزة والمعدات والعربات وغيرها من االشياء الالزمة لتنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها، ولكنها 

أو االشياء االخرى التي شكلت  الموادالتشمل االشغال المؤقتة وال معدات صاحب العمل )ان وجدت( وال التجهيزات اآللية أو 

 ها تشكيل جزء من األشغال الدائمية.أو قصد ب

 مستلزمات التنفيذ :  -0/0/5/2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات اآللية واالشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب. 

  المواد : -0/0/5/3
من األشغال الدائمية، بما في ذلك  تعني االشياء من كل االنواع )عدا التجهيزات اآللية( التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما

 المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد. 

 األشغال الدائمية :  -0/0/5/4

 تعني األشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

  التجهيزات اآللية : -1/0/5/5

لعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من األشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط النقل تعني األجهزة والمعدات وا

 المشتراة لصاحب العمل الغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.

 قسم :  -0/0/5/6
 ن وجد(.إكقسم من االشغال )  الشروط الخاصةتعني أي قسم من االشغال يتم النص عليه في 

 قتة : االشغال المت -0/0/5/7
تعني جميع االشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ األشغال الدائمية 

 وانجازها واصالح أية عيوب فيها.

  االشغال : -0/0/5/8
 تعني األشغال الدائمية واالشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.  

  رى :تعاريف أخ -0/0/6

 وثائق المقاول : 0/0/6/0

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد.

 معدات صاحب العمل :  -0/0/6/2

ن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ االشغال كما )إتعني األجهزة والمعدات والعربات 

 المواصفات، ولكنها التشمل تلك التجهيزات اآللية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد. هي محددة في

  القوة القاهرة : -0/0/6/3
 كما هي معرفة في )المادة التاسعة عشر(. 

 القوانين :  -0/0/6/4

 ة قانوناً في جمهورية العراق. والتعليمات  و االنظمة واالوامر العراقية  و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكل التشريعاتتعني 

 

 :  ضمان حسن االداء -0/0/6/5

 (.4/2ن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )إيعني الضمان )أو الضمانات ، 

 الموقع :  -0/0/6/6

تعني االماكن التي سيتم تنفيذ األشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم  تسليم 

 التجهيزات اآللية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.

 غير المنظور : -0/0/6/7
 تاريخ تقديم العطاء.في الظروف االعتيادية قبل ان يتوقعه  ذي خبرةيعني ما لم يكن بوسع مقاول 
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 :  اوامر التغيير -0/0/6/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(. بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العملشغال يتم يعني أي تغيير في اال

 التفسير :  – 0/2

 باستثناء ما يقتضيه السياق خالفا لذلك، تكون : ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس اآلخر.  -أ

 لى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد. الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً ا -ب

 األحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابياً.  -ج

 تشكل سجال دائم.  )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو اآللة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة االلكترونية بحيث -د

 االتصاالت :  – 0/3

شعارات أو طلبات ، فان هذه االتصاالت إأينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو 

 يجب : 

ريد أو بواسطة شخص ما أو أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار باالستالم ( ، أو أن يتم ارسالها بالب -أ

 ، و...الشروط الخاصةمنقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في 

 ، ومع ذلك : الشروط الخاصةأن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في  -ب

 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.   -1

 لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبوال أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.  اذا -2

اليجوز االمتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما انه يتعين على 

هذا االشعار الى الطرف األخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الطرف األخر حسبما الطرف الذي يصدر مثل 

 تطلبه الحالة.

  القانون واللغة :  – 0/4

 يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.

عقد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة عند و في حالة أعتماد أكثر من لغة  لل الشروط الخاصةتكون لغة العقد والمراسالت كما مثبتة في 

 .الشروط الخاصةحصول أختالف في التفسير في 

 العقد : تاريخ ابرام – 0/5

تسلم المقـــاول لكتاب ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي لبضمنها مدة االنذار ( يوما 20على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــالل )

 . الشروط الخاصةعلى خالف ذلك في  نصذا اال ااألحالة 

 التنازل :  – 0/6

 : اال انه يجوز ألي طرف أو بموجبهاليحق ألي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد 

 .رفي هذا الشأنر وحده حرية التقديأن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف األخر المسبقة، وللطرف األخي -أ

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 0/7

 يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول )ان وجدت(،

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسالت المتعلقة بالعقد. ويحق الفراد صاحب العمل االطالع على جميع هذه الوثائق في كل 

 االوقات. 

 اذا اكتشف احد االطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ االشغال، فانه يتعين على هذا الطرف

 عالم الطرف األخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  أ

 

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 0/8

زويده يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ األشغال الى التأخير أو االعاقة بسبب عدم قيام المهندس بت

شريطة أن يتضمن هذا االشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية واالسباب الداعية  ة،ة محددبمخططات أو تعليمات خالل فتر

 الصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو تأخيره. 

مما كان قد أشعره معقول طات أو تعليمات ضمن وقت اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخط

 حيث :  بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، من

 (.8/4وذلك بموجب الفقرة ) أي تمديد في مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر -أ

 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض االعـــاقـــات(، الضـــافتهما الى مبلغ العقد -ب

(، باالتفاق على تلك االمور أو أعداد تقديراته 3/5كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــالمه لهذا االشعار اآلخر أن يقوم استناداً للفقرة )

 بشأنها. 
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أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار وثائق اال 

 المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، اليحق للمقاول أي تمديد في مدة االنجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 ل : أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاو – 0/9

 لحه(. يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم اعدادها لصا

ائق يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كامال غير منقوص الستنساخ أو استخدام أو التداول لوث

 المقاول، بما في ذلك إدخال التعديالت عليها ، وهذا الحق : 

  .يعتبر مطبقاً خالل فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء االشغال ذات العالقة، أيهما أطول -أ

جاز االشغال يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من االشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى غاية ان -ب

 وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وهدمها. 

يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   حــــاسوب في الموقع أو أية  -ج

 دها. أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزوي

ينبغي أن اليسمح صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول وغيرها من 

 وثائق التصميم التي اعدها )أو تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول، الغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه )الفقرة(.  

 لمقاول لوثائق صاحب العمل : أستعمال ا –0/02

في العالقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية األخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من 

خ أو يتداول بهذه الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنس

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه اليجوز للمقاول أن يسمح ألي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو فقط الوثائق لغايات العقد

 استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم الغراض العقد.  

 التفاصيل السرية :  – 0/00

 لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. ل المعلومات السرية لي صاحب العمل ان يفصحا عن كيتعين على المقاول و ممث

كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط بموجب 

عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف االخر دون موافقته. اال انه  العقد او القوانين المعمول بها. و اليجوز الي  منهم نشر او االفصاح

يسمح للمقاول االفصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة الثبات اهليته في المنافسة في المشاريع 

 االخرى.

 التقيد بالقوانين :  – 0/02

 يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه: يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل )أوسيحصل( على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات التخطيط، و التنظيم ، و  -أ

تحديدها في المواصفات ويتعين على  تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة باألشغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم

 صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك .

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال االشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي  -ب

تنفيذ االشغال وانجازها واصالح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية تتطلبها القوانين فيما يتعلق ب

اال اذا اعيق المقاول من تحقيق ذلك  وقدم ادلة على  جة اخفاق المقاول في القيام بذلكاضرار قد تصيب صاحب العمل نتي

 سعيه للحصول على تلك التصاريح .

   : المستوليات المشتركة والمفردة  – 0/03

 ، فانه يجب مراعاة ما يأتي :  )أئتالف(المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعاً مشتركاً  كاناذا 

 يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. -أ
ثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصالحيات الالزمة لتنفيذ بتسمية مم )األئتالف(تولى المشروع المشترك ي -ب

 .تنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك استالم الدفعاتوادارة ومناقصة ال العطاء وخالل احالةء من اعداد وتقديم العقد ابتدا
 كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.   أن ال يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع المشترك أو األئتـــالف أو -ج

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -0/04

يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجالته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود 

يق تلك الحسابات و السجالت من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب األمر وان يسمح بتدقت التعاقد الناجمة عن أجراءا

 ذلك.

( و التي نصت في حالة ممارسة المقاول ألية أعاقة ألحقية 15/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة األنتباه الى الفقرة )

في حالة ثبوت تورطه باي من حاالت الفساد و األحتيال، وما يترتب الفقرة ذه احكام هصاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في 

او اي  2224( لسنة 87عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة االئتالف المؤقتة )المنحلة( رقم )

 قانون يحل محله.
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 المادة الثانية : صاحب العمل
 الموقع :  حق الدخول في – 2/0

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ االعمال، في الوقت )أو األوقات( 

 ، إال أن حق الدخول والتمكين يمكن أن اليخص بها المقاول وحده.الشروط الخاصةالمحددة في 

أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو إذا نص العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه  

طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، اال انه يجوز لصاحب العمل 

 منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ. 

، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع والتمكن الشروط الخاصةتم تحديد موعد لتسليم الموقع في اذا لم ي

 (. 8/3منه ضمن االوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ االشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة )

راً ما نتيجة الخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خالل ذلك الوقت، فعلى المقاول أن اذا تكبد المقاول تأخ

( للبت في أي تمديد لمدة االنجاز بسبب ذلك 8/4يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 التأخير، 

( سواًء باالتفاق عليها أو 3/5لمهندس بعد تسلم هذا االشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة )ويتعين على ا

 اجراء تقديراته بشأنها. 

في  و اذا تأخر صاحب العمل )والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر

 تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة اليستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

 يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي : 

 توفر بصورة عادية.المتعلقة بالعقد مما هو غير م النافذةقوانين من النسخ  -أ

 :النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .( )التقيد بالقوانين(1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. -2

 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع. -3

 

 العمل :أفراد صاحب  – 2/3

 يكون صاحب العمل مسؤوالً عن أفراده ومستخدمي المقاولين اآلخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/5التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ) -أ

ات حماية (، وبأجراء4/7االلتزام بتوفير أجراءات السالمة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود )أ،ب،ج( من الفقرة ) -ب

 (. 4/16البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4

اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من االسباب المتعلقة بالعقد، 

المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم من ذلك فانه غير و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار 

(، أو 4/17مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهالك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة )

 ية خدمات أخرى يطلبها المقاول. (، أو مقابل أ4/18مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل إعماال للفقرة )

يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية أو كان  28ينبغي ارسال االشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة ال تزيد عن 

نة( فانه يجب عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما اإلشعار بتمديد )فترة الصيا

 اصداره قبل انقضائها. 

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل )المادة والفقرة( في العقد أو األسس األخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك 

لة أن يدرس تلك الطلبات المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحا

 ( لالتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :3/5بموجب أحكام الفقرة )

 أية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول. -أ

   (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

هادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من الكميات هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وش

 المصادق عليها في السلفة،أو خالف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.
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 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصالحية المهندس : –3/0

مهندسين ومهنيين متمتعين  ويجب أن يكون مستخدموا المهندس منيعين صاحب العمل )المهندس( للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. 

 ة ومؤهلين ألداء هذه الواجبات. ءبالكفا

 ليس للمهندس صالحية في تعديل أحكام العقد. 

ً من  للمهندس ممارسة الصالحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوبا

لمهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصالحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. ا

 على صاحب العمل اعالم المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصالحيات الممنوحة للمهندس.

تي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وفي كل االحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صالحياته ال

 وكأنها موافق عليها من صاحب العمل. 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه : 

، فانه عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صالحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه -أ

 يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 ليس للمهندس صالحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو االلتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب

فحص، أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب ال -ج

أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( ال تعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام 

 العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن االخطاء أو االغفاالت أو التناقضات أو حاالت عدم التقيد بالشروط. 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، اال أذا نص 28ب أن يكون تحريريا وخالل )أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يج -د

 على خالف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه الحقا : 

بصدد اي من الحاالت المؤشرة بالفقرات األتية  على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 

: 

 (.4/12افقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة )المو -أ

 ( اال في الحاالت األتية :13/1االيعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب

 حاالت الطوارىء كما يحددها المهندس. -1

 .الشروط الخاصةقل عن ما محدد في تاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -2

( والوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب الفقرتين 13/3ة على مقترح تغيير من المقاول عمال باحكام الفقرة )دقالمصا -ج

 (.13/2( او )13/1)

(. من دون أغفال االلتزامات المحددة أنفا بصدد 13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عمال مستحقة للدفع بتحديد المبالغ ال     -د

المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك حالة ضرورة قيام 

طارئة تتعلق بسالمة العاملين أو االشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من التزاماته 

فيذ اي من االشغال او االجراءات الضرورية  التي تضمن تفادي او تقليص وواجباته  بموجب العقد، االيعاز الى المقاول بتن

الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  االستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من 

لمبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة ا

 العمل االضافي عمال بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل  بذلك تحريريا.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

صالحيات المنوطة به، كما يجوز أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من ال –من وقت آلخر  –للمهندس 

له أن يلغي مثل هذا االسناد أو التفويض. ويشمل هؤالء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود 

ذا االجراء نافذا االبعد تسلم التجهيزات اآللية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو االلغاء خطياً، وال يعتبر مثل ه

(، اال اذا وافق الطرفان على مثل 3/5الطرفين اشعارات بذلك. اال أنه اليحق للمهندس تفويض صالحيته باعداد التقديرات إعماال للفقرة )

 هذا التفويض. 

م بالصالحية المنوطة بهم، وأن يكونوا يشترط في هؤالء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية الالئقة، ومؤهلين ألداء واجباتهم والقيا

 ( من العقد. 1/4متمرسين باستعمال لغة االتصال المحددة في الفقرة )

يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصالحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن 

م بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو أختبار أو تفتيش أو اصدار يتصرفوا ضمن حدود الصالحية المحددة له

وكأنها صادرة  –ضمن حدود تفويضه  –تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم 

 عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك :
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انب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد اليعنى المصادقة عليها، وبالتالي فأنه فأن أي أخفاق من ج -أ

 اليحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك االعمال أو التجهيزات اآللية أو المواد. 

اول أن يحيل الموضوع على اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمق -ب

 المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. 

 تعليمات المهندس :  – 3/3

للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية والزمة لتنفيذ االشغال أو اصالح 

 ا، عمال بأحكام العقد. أية عيوب فيه

)المادة(. أما اذا كانت أي من هذه  هذهال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

 التعليمات تشكل تغييرا )أمراً تغييرياً( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثالثة عشرة( عليها. 

ل أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً، يتعين على المقاو

 فأن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض : 

 باصدار أمر شفوي.  -أ

 وص االمر الشفوي خالل يومي عمل من تاريخ صدورها.  وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول )أو من ينوب عنه( بخص -ب

 ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خالل يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول. -ج

 حال. عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا االمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع ال

  استبدال المهندس : -3/4

( يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر المقاول بذلك، 21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخالل مدة التقل عن )

 وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 

 

 

 التقديرات :  -3/5

ط أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( الغراض االتفاق أو اعداد التقديرات ألي أمــر، فإنه يتعين على حيثما تقتضي هذه الشرو

ى المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه يتعين عل

 كام العقد، آخذا في االعتبار كل الظروف ذات العالقة. بموجب أحالمهندس أن يعد تقديراته 

( يوما من استالمه 28ثم يشعر المهندس كالً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيالت المؤيدة خالل )

لتقديرات الواردة في االشعار، اال اذا االعتراض او الطلب اال اذا نص على خالف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم باالتفاق أو ا

 (.تسوية المنازعاتتمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )

 

 المادة الرابعة : المقاول
 االلتزامات العامة على المقاول :  – 4/0

االشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا لتعليمات  يتعين على المقاول أن يصمم )الى المدى المنصوص عليه في العقد( وأن ينفذ

 المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

فقرات يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات اآللية و)وثائق المقاول( المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ وال

واء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه ألداء مهام التصميم والتنفيذ االستهالكية وغيرها من االشياء والخدمات، س

وأنجاز االشغال واصالح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة في صلب االشغال او 

 المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل. 

قاول مسؤوال عن كفاية واستقرار وسالمة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب االنشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في يعتبر الم

 العقد، فان المقاول :

يعتبر مسؤوالً عن جميع )وثائق المقاول(، واالشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات اآللية والفقرات كما هو مطلوب  -أ

 بند موافقا لمتطلبات العقد. ليكون هذا ال

 فيما عدا ذلك، ال يعتبر المقاول مسؤوال عن تصميم ومواصفات األشغال الدائمية.  -ب

أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ االشغال التي يقترح المقاول أتباعها  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

 لمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو االساليب بدون أعالم المهندس مسبقا عن أجراءاته. لتنفيذ االشغال. وال يجوز ل

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من األشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط 

 الخاصة : 

 هندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من االشغال وفقا لالجراءات المنصوص عليها في العقد. يتعين على المقاول ان يقدم الى الم -أ
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( 4/1يشترط ان تكون )وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة االتصال المحددة في الفقرة ) -ب

ا الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من وأن تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها المهندس الضافته

 .الطرفين

ً يعتبـر المقاول مسؤوالً عن هـــذا الجـــزء مــن االشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز االشغال  -ج للغرض الذي محققا

 أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  

مخططات المنشأ )أو ذلك الجزء منه(   –مباشرة اجراء الفحوصات عند االنجاز قبل  –يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس  -د

)كما تم تنفيذه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب 

شغال إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصالحه وال يعتبر هذا الجزء من اال

 ( اال بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس.12/1بموجب الفقرة )

 ضمان حسن االداء  : – 4/2

الشروط في  ائية، وبالمبلغ المحدداالستالم النهائي وتصفية الحسابات النه ( ضمان حسن االداء لغاية)وعلى حسابه يقدمعلى المقاول أن 

 .الخاصة

 من تاريخ تسلمه )كتاب األحالة(. بضمنها مدة االنذار ( يوما20على المقاول أن يقدم ضمان حسن االداء الى صاحب العمل خالل )

 . العمل أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب

 

 

ن ينفذ المقاول االشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما اذا على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن االداء ساري المفعول الى أ

أحتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخوال بتسلم "شهادة األستالم النهائي لألشغال" بتاريخ يسبق 

م بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز االشغال ( يوما، فانه يتعين عليه أن يقو28الموعد النهائي لصالحية ضمان حسن االداء بــ )

 واصالح أية عيوب فيها.

 على صاحب العمل أن ال يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن االداء اال فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.

 دة األستالم النهائي لألشغال.   ( يوما من تاريخ تسلمه لشها28على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن االداء الى المقاول خالل )

اوامر التغيير بلغ المقاولة نتيجة التغييرات أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص م

 نسبة مبلغ االحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية. تزيد عنالبنسبة 

 ل المقاول : ممث – 4/3

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصالحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. 

أن يقدم الى المهندس، اسم ومؤهالت  –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول 

، أو (6/0)رحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من المهندس استنادا للفقرة الشخص الذي يقت

اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهالت شخص آخر يكون 

 مناسباً لهذا التعيين. 

 يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. ال 

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة الدارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع 

 لى المقاول أن يسمي بديال مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك. أثناء تنفيذ األشغال، فانه يتعين ع

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعماال للفقرة )

التفويض في أي وقت الحق. ولكن مثل هذا التفويض أو االلغاء ال يعتبر نافذا اال مهامه أو صالحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا 

اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهالته والسلطة أو 

 المهام أو الصالحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها. 

(، وبخالفه يتعين على 1/4ن ممثل المقاول وجميع هؤالء االشخاص ضليعين باستعمال لغة االتصال المحددة بموجب الفقرة )يجب أن يكو

 المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.

 المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( :  - 4/4

اليجوز للمقاول أن يعهد بكامل االشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من االشغال بعد الحصول على الموافقة 

 الخطية من المهندس. 

ادرة عن ويعتبر المقاول مسؤوال عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك االفعال أو االخطاء ص

 المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه : 

ال يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات )تجهيز المواد والفقرات( ، أو بشأن أية مقاولة ثانوية تم ذكر  -أ

 اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد. 

 على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين اآلخرين. يتعين على المقاول الحصول  -ب
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( يوما من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، 28يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة التقل عن ) -ج

 وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 التعاون :  – 4/5

 كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيالت المناسبة لتنفيذ أية اعمال من : يتعين على المقاول،

 افراد صاحب العمل.  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.  -ج

 اره، من غير االعمال المشمولة في العقد.ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجو -د

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير منظورة. ان مثل 

قاول واالشغال المؤقتة وترتيبات هذه الخدمات التي يتطلبها هؤالء المستخدمون أو المقاولون اآلخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات الم

 الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب "وثائق 

 هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.  المقاول" فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل

  تثبيت االبعاد : -4/6

 يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت االشغال بالنسبة للنقاط األصلية واالستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي

لتثبيت لجميع اجزاء االشغال، وعليه أن يقوم باصالح أي خطأ في أماكن أو يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤوال عن دقة ا

 مناسيب أو مقاييس أو استقامات االشغال.

 يعتبرصاحب العمل مسؤوال عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، اال أنه

 ل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. يتعين على المقاول ان يبذ

كن اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ االشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم ي

المترتبة عليها، فانه يتعين على المقاول ان يرسل وأن يتالفى التأخير و/أو زيادة الكلفة  أن يكتشف مثل تلك االخطاء بمقدور مقاول خبير

 لما يأتي : وفقا اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

 (. 8/4وجب الفقرة )ــــأي تمديد لمدة االكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان االكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم -أ

 العقد.  أي كلفة مع هامش ربح، الضافتهما الى مبلغ -ب

 (، ان يقوم باالتفاق عليها أو اعداد التقديرات الالزمة لما يأتي :3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار، فانه يتعين عليه إعماال للفقرة )

 ، والى أي مدى.ا كان اكتشاف الخطأ متعذرا فيما اذ .1

 االمرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعاله، ولكن ضمن هذا المدى.   .2

 اجراءات السالمة :  – 4/7

 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السالمة المطلوب تطبيقها.  -أ

 العناية بسالمة جميع االشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب

ؤالء االشخاص أن يبذل جهوداً للمحافظة على الموقع واالشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض ه -ج

 للخطر. 

 توفير االسيجة واالنارة والحراسة ومراقبة االشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".   -د

توفير أية اشغال مؤقتة )بما فيها الطرقات والممرات والحراسات واالسيجة( ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ االشغال، الستعمال  -ه

 والمالّك والمستعملين لالرض المجاورة للموقع.وحماية الجمهور 

 ضمان النوعية :  – 4/8

 يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة الثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما

 يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام. 

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند  –ألعالمه  –االجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس  يجب تقديم تفاصيل جميع

 اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها. 

 المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.  أن التقيد بنظام ضمان الجودة ال يعفي

  بيانات الموقع : –4/9

ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة  ت تصرف المقاول الطالعه، ضمن وثائق المناقصةيتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تح

 التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية.بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع )تحت 

، إال أن المقاول يعتبر مسؤوال عن توقيع العقد موعد بعدلمقاول أية معلومات يحصل عليها كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف ا

 تفسيره لجميع تلك المعلومات. 
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لفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية كما أنه والى المدى الممكن عملياً )مع األخذ في الحسبان عاملي الوقت والك

بالمخاطر واالحتماالت الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على األشغال. والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول  المتعلقة

رها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذك

 المناقصة بكل األمور ذات العالقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

 شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.  -أ

 األحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 شغال وانجازها وإصالح أية عيوب فيها.مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ الالزمة لتنفيذ األ -ج

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها من  - د

     الخدمات. 

 كفاية " مبلغ العقد الذا وافق عليه ": - 4/02

 يفترض في المقاول انه :

 مبلغ العقد الذي وافق عليه". قد أقتنع بدقة وكفاية " -أ

ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل االمور التي  هأنه قد وضع عرض -ب

 (. 4/0تمت االشارة اليها في الفقرة )

يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة في العقد وباستثناء ما قد يرد خـــالفا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن 

 إن وجدت( وكل االشياء الضرورية لتنفيذ االشغال  وانجازها بشكل الئق واصالح أية عيوب فيها.  –)بمــا فيها المبالغ االحتياطية 

 الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :  - 4/00

ظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق االصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية يقصد بمصطلح "ال

والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ االشغال، بما فيها االوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها التشمل 

 االحوال المناخية. 

  28قاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة ال تتجاوز اذا واجه الم

ً و على أن يتضمن االشعار وصفا لها وبيان االسباب التي حدت به العتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من يوما

 المقاول الى كونها غير منظورة. االسباب التي يعزوها 

كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ االشغال، متخذا االحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد 

احكام المادة )الثالثة عشرة( يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراً تغييرياً(، فانه يتم حينئذ تطبيق 

 بشأنها. 

أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار بشأنها الى 

 تي : ما يأه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره المهندس، وتكبد تأخرا في مدة االنجاز و/أو كلفة ما بسببها، فان

 (.8/4تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، الضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

قوم عمال بالفقرة يقوم المهندس حال استالمه االشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم ي

 ( باالتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :3/5)

 فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.  .1

التفاق تقدير االمرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعاله، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل ا  .2

( أعاله، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف المـــادية االخرى في بعلى التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة )

اجــزاء االشغال المماثلة )ان وجدت( افضل مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه 

( ان يقدر أو يصل باالتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك 3/5رة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة )الظروف غير المنظو

 االوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع. 

قاول عند تقديم عطائه، اال ان المهندس على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها الم

 غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا االثبات من تاويل. 

 حق المرور والتسهيالت :  - 4/02

نص على خالف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصول وحيازة الموقع ما لم ي

و المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية لالشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقتة أية بضمنها الحق الخاص ا

 تسهيالت أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ االشغال.

 الطرق الموصلة : –4/03
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يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع باوضاعها.  يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر ومالءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي

ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب االضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من االضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو 

 مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. 

 لشروط :وباستثناء ما هو منصوص عليه خالفا لذلك في هذه ا

 يكون المقاول مسؤوال )فيما بين الطرفين( عن أية صيانة قد تكون الزمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها. -أ

على المقاول ان يوفر االشارات واالرشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح المطلوبة  -ب

 للطرق واالشارات واالرشادات. من السلطات ذات العالقة بخصوص استعماله

 ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن أية مطالبات قد تنجم عن االستعمال او خالف ذلك الي طريق موصل.  -ج

 ال يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو مالءمتها. -د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو مالءمة هذه الطرق الموصلة الستعماله.  -هـ 

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/04

 خالفا لذلك، فانه :  الشروط الخاصةما لم ينص في 

( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية 21ال تزيد على ) خالل مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ

   من مستلزمات التنفيذ االخرى الى الموقع.

يكون المقاول مسؤوال عن التغليف والتحميل والنقل واالستالم والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من  -ب

 االشياء الالزمة لالشغال.

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات التقاضي( مما  -ج

 عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.  قد ينجم

 :معدات المقاول -4/05

يكون المقاول مسؤوال عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ االشغال. وال يحق 

ول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، اال ان مثل هذه الموافقه ليست مطلوبه بخصوص للمقا

 عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.  

 حماية البيئة: –4/06

وان يحد من إحداث االزعاج او الضرر لالفراد يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة )داخل الموقع وخارجه(، 

 وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

 كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة االنبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، ال يتجاوز القيم المحددة في

 القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق. المواصفات، وال 

 الكهرباء والماء والغاز :–4/07

يكون المقاول مسؤوال عن توفير الطاقه والماء والخدمات االخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه الحقا، الغراض تنفيذ 

 االنشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات الغراض الفحص.

قاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع  لغرض تنفيذ االشغال، حسب التفاصيل ومقابل للم

ي األسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه األستعماالت ولقياس الكميات الت

 يستهلكها.

 (2/4)، أو يتم تقديرها إعماال للفقرة يتم األتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب األسعار المحددة( مقابل هذه الخدمات

 ( الجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.3/5الحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة )

 ات التي يقدمها صاحب العمل :المعدات والفقر  - 4/08

في تنفيذ األشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات  –إن وجدت  –يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" 

 ومقابل األسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خالف ذلك في المواصفات : 

 و بأستثناء ذلك؛  يكون صاحب العمل مسؤوال عن معداته  -أ

يعتبر المقاول مسؤوال عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو  -ب

 التحكم بها.

من المهندس وفقا  و يتم تحديد الكميات وبدالت االستعمال "وفق األسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل باالتفاق أو بالتقدير

 ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 3/5،  2/4ألحكام الفقرتين )

ً )إن وجدت( وفقا للتفاصيل المحددة في  –دون مقابل  –يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول  بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجانا

ن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أ

المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعالم المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم االتفاق بين الطرفين على غير 

 و قصور فيها. ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أ
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مايتها بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، اال أن التزام المقاول بمعاينتها وح

 اليعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن باالمكان كشفه من خالل المعاينة الظاهرية.  

 تقارير تقدم العمل :  - 4/09

( 6(ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس بـ 

( 7قارير شهريا، خالل )نسخ، على أن يغطي التقرير االول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار الت

 أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها. 

 . يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل األشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ االنجاز المحدد في شهادة األستالم  األولي لألشغال

 يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي : 

م العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات الشراء، الرسوم البيانية وتفاصيل تقد -أ

والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، واالنشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقاول الثانوي 

 لثانويين الذي تم تسميتهم(. المقاولين ا -المسمى )كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة 

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات اآللية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع   ونسبة التقدم وتواريخ  -ج

 االنجاز المتوقعة والفعلية :

 ع. لمباشرة التصني .1

 لعمليات التفتيش من قبل المقاول. .2

 للفحوصات.  .3

 للشحن والوصول الى الموقع.  .4

 (.6/12بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته االنشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات -هـ 

 .(2/4العمل وفقا للفقرة ) قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب -و

  احصاءات السالمة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية والعالقات العامة. -ز

االكمال وفقا المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ االشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق  -ح

 للعقد، وبيان االجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتالفي التأخير. 

 ع :وقاألمن في الم  - 4/22

 :  الشروط الخاصةما لم ينص خالفا لذلك في 

 يكون المقاول مسؤوال عن عدم السماح لالشخاص غير المخولين بدخول الموقع.   -أ

ي الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم يكون األشخاص المصرح لهم بالتواجد ف -ب

إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل اآلخرين في 

 الموقع.  

 عمليات المقاول في الموقع : –4/20

ي الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على أعتبارها يتعين على المقاول أن يحصر عملياته ف

. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع االحتياطات الضرورية لالبقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع اضافيةساحات عمل 

 لمجاورة.وهذه الساحات االخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن االراضي ا

على المقاول، اثناء تنفيذ االشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات 

 الفائضة عن االستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع االنقاض والنفايات واالشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة. 

 على المقاول، عند صدور شهادة األستالم  األولي لألشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو االشغال المتعلقة بشهادة االستالم تلك،

وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن االستعمال، وكذلك النفايات واالنقاض واالشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك األجزاء من 

ع واالشغال نظيفة وفي وضع آمن. اال انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات الموق

 التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 اآلثار :   - 4/22

ت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة الجيولوجية أو توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو األثريات أو المنشآ

االثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير االحترازية لمنع مستخدميه أو أي 

 اشخاص آخرين من ازالتها أو االضرار بأي من هذه المكتشفات. 

د اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية كما يتعين على المقاول عن

 التعامل معها. 
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ر واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة ألمتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس لتقدي

 ما يأتي : استحقاقاته بخصوص 

 (.8/4تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، الضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

 مور.  ( لالتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه اال3/5ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا االشعار اآلخر، بالتصرف وفقا للفقرة )

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
 المقاول الثانوا المسمى : مفهوم  - 5/0

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.  .أ

التعديالت" بأصدارتعليمات الى المقاول الستخدامه التغييرات و –الذي يقوم المهندس، وفقا الحكام "المادة الثالثة عشرة"  .ب

 .(5/2مقاول ثانوي. بموجب الفقرة )ك

 االعتراض على التسمية :  - 5/2

فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض عليه، على أن  

اذا كان مبينا )اضافة الشياء أخرى( على أي من االمور  مقبوالً باالمر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر االعتراض يقوم بأشعار المهندس 

 األتية، اال اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا االمر : 

 و الموارد أو القدرة المالية .  وجود مبررات لألعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي اليملك التأهيل الكافي، أ .أ

الناجمة عنه أو وكالئه أو  اللوازمان المقاول الثانوي المسمى اليقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال  .ب

 مستخدميه. او ...

 صاميم ان وجدت(.أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاوله لالعمال الثانوية )بما فيها أعداد الت .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

 ان يتحمل تجاه المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد.  -1

في اداء تلك  هأن يعوض المقاول جميع االلتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق -2

   االلتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

موافقة  يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق عليها بعد

له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن تكون جزءاً من سعر المهندس عليها كاستحقاق 

اال بعد استالم المقاول للدفعات من صاحب العمل عن مستحقاته لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى ( و5/4) مقاولة بموجب أحكام الفقرةال

 اتفاقية المقاولة الثانوية.االشغال المنفذة بموجب عقد 

 إثبات الدفعات : - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع المبالغ التي 

قام لخصم المطبق للمحتجزات أو غيرها، اال اذا استحقت للمقاول الثانوي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها ا

 المقاول بما يأتي :

 تقديم هذا االثبات للمهندس.   .أ

 وكذلك... .ب

 يرفض دفعها.    أن يحبس مثل هذه المبالغ أو اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في -1

 .اجرائه ية المقاول فيم اشعاره بأحقأن يقدم للمهندس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد ت -2

عندئذ يجوز لصاحب العمل )بناء على تقديره منفردا( أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك المبالغ التي 

االثباتات كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد حسم الخصم المطبق( مما  استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم 

 الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعاله بشأنها. وعلى المقاول

 المقاول الثانوي المسمى. في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى 

 

 المادة السادسة : المستخدمون والعمال
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 6/0
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ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو 

غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان مالئما إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن تعيين العمال والمستخدمين من ذوي 

 ؤهالت من مصادر محلية ضمن بلد اإلشغال.الخبرة والم

 معدالت االجور وظروف العمالة : – 6/2

يتعين على المقاول أن يدفع معدالت االجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث ال تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف 

ل هذه المعدالت أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدالت االجور التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها االشغال. وإذا لم توجد مث

ومراعاة ظروف العمالة بحيث التقل عن المستوى العام لالجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو 

 صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.  

ليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد االشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافأتهم واية على المقاول اعالم مستخدميه بمسؤو

سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد االشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه االستقطاعات الضريبية من دخل 

 مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين. 

 االشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :  – 6/3

 ال يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

 قوانين العمل :  – 6/4

لقوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسالمة ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك ا

العامة والرعاية واالقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين 

 الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السالمة في العمل.

 ساعات العمل :  – 6/5

الشروط في الموقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في  ال يجوز تنفيذ االشغال

 ، اال إذا :الخاصة

 كان منصوصا على خالف ذلك في العقد. .أ

 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب

الشخاص  والممتلكات او للمحافظة على سالمة كان االستمرار في العمل امرا اليمكن تجنبه، أو كان ضروريا النقاذ حياة ا .ج

 االشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعالم المهندس فورا بذلك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 6/6

تخدميه، ما لم ينص على خالف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية لمس

 وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات الفراد صاحب العمل. 

ينبغي على المقاول أن ال يسمح ألي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من األشغال الدائمية كمكان دائم أو مؤقت 

 القامتهم. 

 الصحة و السالمة : -6/7

خذ التدابير في كل االوقات للمحافظة على صحة وسالمة مستخدميه، وأن يوفر مرافق االسعاف االولى، وغرفة يتعين على المقاول ان يت

نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل االوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة 

 ولمنع انتشار األوبئة.

أن يعين شخصا مسؤوالعن السالمة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب  يتعين على المقاول

ليكون مسؤوال عن امور السالمة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخوالً بصالحية اصدار التعليمات واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة  

 ن على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته. لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعي

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجالت ويقدم التقارير المتعلقة 

 . ى النحو الذي يطلبه المهندسكات علبالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتل

 رقابة المقاول:  - 6/8

ينبغي على المقاول ان يوفر كل المالكات الالزمة للتخطيط والتوجيه والترتيب واالدارة والتفتيش والفحص االشغال، طيلة فترة التنفيذ 

 وبعدها الى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته. 

( وبالعمليات التي سيتم تنفيذها 1/4كاف من االشخاص المؤهلين باستخدام لغة االتصال )عمال باحكام الفقرة ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد 

)بما في ذلك االساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث(، لغاية تنفيذ االشغال بصورة مرضية 

 وامنة. 

  مستخدمو المقاول : - 6/9
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ن يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كال في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان المهندس يجب ا

 الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص مستخدم في الموقع او في االشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا كان

 ذلك الشخص : 

 اديا في مسلكه او عديم المباالة بصورة مستمرة.متم .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السالمة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب.

 سجالت العمال ومعدات المقاول :  - 6/02

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجالت مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، 

افق عليها المهندس، ومن اعداد معداته مصنفه حسب االنواع. يتم تقديم هذه السجالت الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يو

 وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه ال زال متبقيا بتاريخ االنجاز المحدد في "شهادة األستالم  األولي لألشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 6/00

على القانون او اخالل بالنظام من يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع االوقات كل االحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز 

 قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على االمن وحماية االشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره. 

 

 التجهيزات الالزمه للغذاء :  - 6/20

د في  المواصفات و بأسعار معقولة على المقاول أعداد الترتيبات الالزمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محد

 لمستخدميه ذوي العالقة في تنفيذ العقد.

 تجهيز الماء :  - 6/30

 .حة للشرب و لالغراض االخرىعلى المقاول ان يكون على اطالع بأحوال الموقع وتأمين مياه صال

 الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/40

االجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف  على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ

تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول االلتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار واستخدام 

 المبيدات لهذا الغرض.

 ة والمخدرات :المشروبات الكحولي - 6/50

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو بيع، أو 

 مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخالف ما معمول به في قوانين دولة االشغال بهذا الصدد.

 األسلحة واألعتدة :  - 6/06

 المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع ألي شخص او السماح الي مستخدميه بذلك. على

 االحتفاالت والمناسبات الدينية  - 6/07

 على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، و أيام أالستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.

 زاتمراسيم الجنا - 6/08

على المقاول مسؤولية أتخاذ االجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و الالزمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه المحليين الذي 

 يوافيه االجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول بها محليا .

 استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال  - 6/09

ن أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة ال يعتمد فيه على المقاول عدم تعيي

 التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.

  االحداثعدم جواز تشغيل   - 6/22

في أي من االعمال التي يغلب عليها طابع  االستغالل االقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه من التعليم  االحداثعلى المقاول عدم تشغيل 

 .وفقاً لقانون العمل أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه االجتماعي

 تقارير اشتغال العمال - 6/20

أجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه االسم، و العمر، و على المقاول االحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة ب

الجنس، و ساعات االشتغال، واالجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن تكون جاهزة الطالع 

أن تقدم ضمن بقية التفاصيل االخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس خالل ساعات العمل االعتيادية. هذه التقارير يجب 

 ( 6/0المهندس  بموجب الفقرة )
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 المادة السابعة : التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/0

 األخرى على النحو األتي :   اعمال التنفيذ ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات اآللية وجميع  يتعين على المقاول

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.   مراعاة .ب

 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )اال اذا نص في العقد على خالف ذلك(. .ج

 النماذج:  - 7/2

لعينات األتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، ا

 االشغال :

 النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول. .أ

 أية نماذج اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.  .ب

 في االشغال. االستعمالوالغرض من  المنشأكل نموذج لبيان على أن يتم وضع ملصق على 

 التفتيش : – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل االوقات بما يأتي :

 الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع االماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية )المواد االولية( منها.  .أ

والتصنيع واالنشاء، )في الموقع وخارجه(، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية،  أن يتمكن خالل االنتاج .ب

 والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات اآللية وانتاج وصناعة المواد. 

التسهيالت، يتعين على المقاول أن يتيح الفراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه االنشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول و

 والتصاريح، وادوات السالمة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه االفعال ال يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

 كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز االشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو النقل.

أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول انه ال حاجة الجراء الكشف  وعلى المهندس بعدئذ

 عليها.

ان يكشف عن االشغال التي تمت تغطيتها، ثم  –متى طلب منه المهندس ذلك  –اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه  

 ق واصالح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.يعيدها الى وضعها الساب

 الفحص : – 7/4

" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد أالنجاز )إن الفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 وجدت(.

أن يقدم جميع االدوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، ما لم ينص على خالف ذلك في العقد  يتعين على المقاول 

والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، واألدوات، والعمالة، والمواد، والمالكات المؤهلة والخبرة، و غيرها مما يلزم الجراء 

ع المهندس على وقت ومكان اجراء الفحص ألي من التجهيزات الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق م

 اآللية أو الفقرات واالجزاء االخرى من االشغال.

يجوز للمهندس، اعماال الحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام   

ذه الفحوصات المغيرة أو االضافية أن التجهيزات اآللية أو الفقرات أو المصنعيات التي تم فحصها ال بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة له

 تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد األخرى.

االقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر  ( ساعة في24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل )

المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، اال اذا صدرت له تعليمات 

 دس.كتابية من المهندس بخالف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهن

لمقاول اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عنه، فأنه يتعين على ا

 ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص : 

 (.8/4خر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة )تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأ .أ

 اي كلفة كهذه الضافتهما الى مبلغ العقد. .ب

 ( باالتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه االمور.3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا االشعار ، ان يقوم وفقاً الحكام الفقرة )

فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة  تقارير الفحوصات مصدقة يقدم للمهندس، يتعين على المقاول ان 

الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على 

 انها صحيحة.

 الرفض : – 7/5
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ً من اذا اخفق المقاول في اجراء اي ة فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة الي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان ايا

التجهيزات اآللية او المواد او المصنعيات معيب، او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات االلية او 

مقاول، مع بيان االسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى ال

 المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.

واذا طلب المهندس اعادة الفحص الي من التجهيزات االلية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او 

 تها.روف ذاالظ

 اعمال االصالحات : – 7/6

 على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصالحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي : 

 ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.  .أ

 تطلبات العقد.ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من االشغال مخالف لم .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة األشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة  .ج

 غير منظورة، او لغير ذلك من األسباب.

وجدت( في التعليمات، او ان ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خالل مدة ، ال تتجاوز المدة المحددة )ان 

 ينفذها فوراً اذا كان االمر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة االستعجال كما هو مطلوب في الفقرة )ج( أعاله.

 اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل

ً وفيما عدا والى الحعمله.  ( أن 2/4لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على المقاول، اعماالً للفقرة ) د الذي يكون فيه المقاول مستحقا

 .يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا اإلخفاق

 ملكية التجهيزات االلية والمواد : – 7/7

 ما لم  ينص على خالف ذلك في العقد.

ً من اي رهن او ف ً لصاحب العمل )خاليا أن أية فقرة من التجهيزات أاللية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكا

 حقوق للغير( و اعتباراً من التاريخ االقرب مما يأتي :

 عندما يتم ادخالها آو تركيبها في األشغال.  .أ

 .(7/8لية والمواد عمال بالفقرة )عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة اال .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

 ان يدفع عوائد الملكية وبدالت االيجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :  –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول 

 المواد الطبيعية )المواد االولية( التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.  .أ

لتخلص من االنقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة االخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، اال اذا تضمن ا .ب

 العقد تخصيص اماكن لطرح االنقاض داخل الموقع.

 

 الغرامات التاخيرية وتوقف العملمديد العمل, المادة الثامنة : المباشرة ، ت
 مباشرة العمل :  – 8/0

 ، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط السابقة المشارالشروط الخاصةص على خالف ذلك في ما لم ين

  :وااليعاز الى المقاول بالمباشره  باالشغال  باالجراءات التالية الطرفينتمام قيام ا الحقا كافة واعالن المهندس بأأليه

 العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة االشغال ان  تطلب  ذلك. توقيع أتفاقية العقد من  طرفي .أ

، و المطلوبه   (1/12) أستالم المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرة .ب

 للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خالف ذلك في العقد.

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . (14/2) لمقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرةاستالم ا .ج

يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ االشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة 

 دون اي تأخير.

 مدة االكمال :  - 8/2

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع االشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خالل مدة االكمال المحددة لالشغال بكاملها، أو ألي قسم منها،  

 )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  :

 ق نجاح "الفحوصات عند االكمال".تحقي .أ

و ألي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت أنجاز كل األشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة لالشغال بكاملها أ .ب

 (. 12/1تسلمها بموجب الفقرة ) الغراض

 منهاج العمل : – 8/3
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(... 8/1( يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة )28يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خالل )

برنامجا معدال في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات كما يتعين عليه أيضا أن يقدم 

 المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ االشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(،  .أ

 اد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات اآللية، والتسليم الى الموقع، واالنشاء، والتركيب والفحص.واعد

 بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة(. .ب

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد. .ج

 تقريرا مساندا يتناول :  .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام الساليب التنفيذ المنو -1

بيان تقديرات المقـــــاول العداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب االنواع، مما  -2

 مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. يلزم تواجده في الموقع لكل 

عليه واعالم المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج للعقد،  توقفبال –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج 21خالل ) –وما لم يقم المهندس 

صاحب العمل مخولين باالعتماد فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته األخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد 

 على ذلك المنهاج عند التخطيط الداء انشطتهم. 

 

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ 

ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه االشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. 

 بذلك.االحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

ع التقدم المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبينا مدى عدم التوافق( أو أنه ال يتناسب م قاماذا 

   الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعماال الحكام هذه " الفقرة".   

 تمديد مدة االكمال : – 8/4

 العقد عند تحقق أحدى الحاالت التالية : مدة تمديد صاحب العملل -أ

ير في األعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر في تنفيذ أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغي -1

في  بة المحددةــراعى النســـــالمنهاج المتفق عليه بحيث ال يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد األصلي وت

 .الشروط الخاصة

جراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو ألي سبب يعـــود لمتعاقدين إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود ألسباب أو إ -2

 آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

يمكن توقعها عند التعاقد او تفاديها وترتب عليها تأخير في ئية ال يد للمتعاقدين فيها  وال اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنا -3

 المطلوبة بموجب العقد . أكمال األعمال او تجهيز المواد

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او االعتراض عليها.  -ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

 اذا تبين في أي وقت :

 أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح االنجاز متعذرا خالل مدة االكمال.  .أ

 (.8/3المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت .ب

(، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عمال بالفقرة 8/4ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك االسباب الواردة في الفقرة ) 

ل اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ( ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين االساليب المعدلة التي ينوي المقاو8/3)

 ضمن مدة االكمال. 

ات وما لم يصدر المهندس تعليمات خالفا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساع

لمقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه االساليب المعدلة الى أن يتحمل العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية ا

ان يدفع هذه الكلفة االضافية الى صاحب العمل،  –( 2/4)عمال باحكام الفقرة  –صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول 

   ( الحقا.    8/7)إن وجدت( يموجب الفقرة ) باالضافة الى أية تعويضات عن التأخير

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة االضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل و  

 ( دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.8/4لتقليص التاخير الحاصل لالسباب المدرجة بالفقرة )

 الغرامات التأخيرية : – 8/6

( 2/4(، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعماال الحكام الفقرة )8/2لمقاول في االلتزام بأكمال االشغال وفقا الحكام الفقرة )اذا اخفق ا

، وذلك عن كل يوم الشروط الخاصةالغرامات التأخيرية المترتبة على هذا االخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في 
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ددة لالنجاز والتاريخ المحدد في شهادة األستالم  األولي لألشغال، اال أن مجموع الغرامات  المستحقة بموجب هذه يمر بين المدة المح

 .. الشروط الخاصة"الفقرة"، يجب أن ال تتجاوز الحد االقصى للغرامات التأخيرية )إن وجدت( كما هو منصوص عليه في 

المقاول دفعه نظير هذا االخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل  تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على

( قبل انجاز االشغال، وال تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز االشغال او من اي من واجباته أو التزاماته 15/5بموجب الفقرة )

 أو مسؤولياته االخرى الواردة في العقد. 

 العمل : توقف  - 8/7

ين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ االلتزامات التعاقدية ولمدة المقاولأللزام  صاحب العملمن قبل  القرار الصادرالتوقف : هو  -أ

ي لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة االلية المعتمدة ف امعه المتعاقداو  المعنية لدى صاحب العملمحددة وذلك بناءاً على طلب الجهة 

 .    المادةهذه 

 : اسباب التوقف  -ب

 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1

 ية التي تؤثر على سالمة التنفيذ.األحوال المناخ  -2

 العطل الرسمية االستثنائية او حاالت حظر التجوال. -3

 .مل مع حاالت ومدد التوقفوالتعا التوقفاعى التشريعات النافذة في اصدار اوامر تر  -ج

 بذلك وبدون تأخير. صاحب العملالمباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من  المقاولعلى  -د

( يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة 62وخالل مدة ال تتجاوز ) صاحب العملفل( يوم  02تجاوزت مدة التوقف ) اذا -هـ

 :اآلتيينارين اتخاذ احد الخي

وفي هذه  للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف المقاولإنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات  اوالً:

، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ بانهاء المقاولة ( أيام من تاريخ ارسال االشعار7الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد )

عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان  (16/3ت للتوقف عن العمل وازالة معداته، عمال بأحكام الفقرة )االجراءا

 يقوم بتقدير قيمة االشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد. -1

التجهيزات اآللية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستالمها : كلفة  -2

وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات اآللية والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسؤوليته( حال تسديده لقيمها، 

  ف  صاحب العمل.    ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصر

 نتيجة توقعه النجاز االشغال. بدها المقاول في تلك الظروف التكاليف واالعباء المالية االخرى التي تك -3

 .كلفةكلفة ازالة االشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه  -4

 -الخيارات االتية:دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد  ثانياً :

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

االستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على االجزاء االخرى وفــي حالة  -2

ز مـدة التوقف طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم األخذ بنظر االعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وعند تجاو

ً لألسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قــــبل مباشرة 02) ( يوم حيث يتم تحديدها وفقا

المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة بالتعويض عن االضرار التي لحقت به ألسباب تعود 

  لصاحب العمل

 تئناف العمل :أس – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن االشغال 

، وعلى المقاول أن يقوم باصالح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خالل توقفوالتجهيزات اآللية والمواد التي تأثرت بال

 .  بعد استالم توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات والتعديالت( تلك توقفة الفتر

  

 

 المادة التاسعة : الفحوصات عند االكمال
 التزامات المقاول :  - 9/0

بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه  (، وذلك7/4"المادة" والفقرة ) هذهيتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عند االكمال" طبقا الحكام 

 د( )االلتزامات العامة للمقاول(.  -4/1بموجب الفقرة )

( يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا الجراء أي من 21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار ال تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو االيام 14راء هذه الفحوصات خالل )الفحوصات عند االكمال. وما لم يتفق على خالف ذلك، يتم اج

 التي يقوم المهندس بتحديدها.
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أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام لألشغال بمعرفة صاحب العمل عند تقييم نتائج "الفحوصات عند االكمال"، يتعين على المهندس 

تعتبر االشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الفحوصات عند االكمال"، يقوم  وعندماعلى األداء أو الخواص األخرى لألشغال. 

 المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

( بخصوص التدخل 12/3/او الفقرة )( و7/4اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند األكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة )

 في اجراء الفحوصات. 

واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند االكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن يعد 

ري الفحوصات خالل تلك الفترة في اليوم او ( يوما من تاريخ استالم االشعار، ويتعين على المقاول أن يج21الجراء الفحوصات خالل )

 االيام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك. 

( يوما، جاز الفراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند االكمال "خالل فترة الــ)

 ات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة. الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوص

 اعادة الفحص:  - 9/3

( عليها. ويجوز للمهندس او 7/5اذا اخفقت االشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند االكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة )

جزء من االشغال ذات العالقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط  للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته الي

 والظروف. 

 االخفاق في اجتياز الفحوصات عند االكمال :  - 9/4

(، فان المهندس مخول باتخاذ 0/3اذا اخفقت االشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند االكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة )

 جراءات األتية : اي من اال

 .(0/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند االكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

اذا كان هذا االخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من االستفادة الكاملة من االشغال او اي قسم منها ، فللمهندس   .ب

هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات  ان يرفض االشغال او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي

  .ج(-11/4المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم لالشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

قد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعاله، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته االخرى وفقا للع

 يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا االخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق  بهذا االخفاق

  محددا في العقد )او حددت طريقة احتسابه(، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين األتيتين :

ان يتم االتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا االخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة األستالم  األولي  .1

 لألشغال.

 (.3/5( و )2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ) .2

 المادة العاشرة : تسلم االشغال من صاحب العمل
 ال :تسلم االشغال واقسام االشغ  - 02/0

( بخصوص االخفاق في اجتياز " الفحوصات عند االكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب العمل 0/4باستثناء النص الوارد في الفقرة )

 االشغال عندما : 

يسمح  بمدة االنجاز، وباستثناء ما ( المتعلقة8/2تكون االشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك االمور المحددة في الفقرة ) .1

 به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة األستالم األولي لألشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا الحكام هذه "الفقرة".  .2

لتاريخ الذي ( يوما من ا14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار "شهادة األستالم  األولي لألشغال" في مدة ال تقل عن  )

قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت االشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب –برأي المقاول  –تكون فيه االشغال 

 لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. 

 ( يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول : 32يتعين على المهنس أن يقوم بما يأتي، خالل )

أصدار شهادة األستالم األولي لألشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه االشغال، أو أي قسم منها، قد تم انجازها  .أ

 –أو اي قسم منها  –بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب ال تؤثر بشكل جوهري على استعمال االشغال 

 لى أن أو حينما يتم انجاز هذه االعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ...للغرض الذي أنشئت من اجله، )ا

رفض الطلب، مبينا االسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة األستالم   .ب

آخر لتسليم االشغال بموجب أحكام هذه األولي لألشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار 

 الفقرة. 
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( يوما، وكانت االشغال أو القسم 32اما اذا لم يصدر المهندس شهادة األستالم  األولي لألشغال أو رفض طلب المقاول خالل فترة الــ )

شغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل في )حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم اال

 اخر يوم من تلك الفترة.

 تسلم اجزاء من االشغال :  - 02/2

ان يصدر شهادة االستالم االولي الي جزء من األشغال الدائمية. ال يجوز  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا  –يجوز للمهندس 

االستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم االتفاق بين الطرفين لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من االشغال )بخالف 

بشانه( الى ان يصدر المهندس شهادة األستالم األولي لألشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة 

 االستالم االولي، فانه : 

 .قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعمالهيجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه   .أ

 .تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من االشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به .ب

 يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك. .ج

األولي لألشغال لجزء ما من االشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من  بعد أصدار المهندس شهادة األستالم 

خطوات الجراء ما تبقى من "الفحوصات عند االكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، 

 وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. 

 

م اصدار شهادة تسلم لجزء ما من االشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من االشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات اذا ت

التأخيرية لما تبقى من قسم ما من االشغال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات 

بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية لالشغال أو القسم من االشغال )حسب واقع  التأخيريةفيتم احتسابه

عد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام ي(، أن يقوم باالتفاق عليها أو أن 3/5الحال(. ويتعين على المهندس عمالً بأحكام الفقرة )

 ( وال تؤثر على مبلغ الحد االقصى لها. 7/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة )لاال على المقدار اليومي  هذه الفقرة ال تطبق

 التدخل في إجراء الفحوصات عند االكمال :  - 02/3

ه، فإنه ألي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤوال عن –( يوما 14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند االكمال" 

يجب اعتبار تلك االشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز 

 الفحوصات عند االكمال. 

ت عند االكمال في ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم لالشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصا

( يوما يتضمن اجراء الفحوصات عند 14أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خالل )

 االكمال بموجب الشروط ذات العالقة في العقد. 

جراء الفحوصات عند االكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة االكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في ا

 الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

 .(8/4أي تمديد في مدة االكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان االكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) .أ

 أي كلفة كهذه مع هامش ربح الضافتها الى مبلغ العقد. .ب

 ( باالتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه االمور .3/5أن يقوم إعماال للفقرة ) –بعد تسلمه أشعار المقاول  –وعلى المهندس 

 األسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 02/4

ً لذلك في شهادة األستالم  األولي لألشغال، فان شهادة التسلم ألي قسم أو جزء ما من االشغال، اليمكن اعتبارها  ما لم ينص عليه خالفا

 تصديقا على أكمال أي عمل لألرض أو األسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 المادة الحادية عشر : المستولية عن العيوب
 إكمال االعمال المتبقية واصالح العيوب :  - 00/0

في الحالة التي يتطلبها العقد )باستثناء ما قد ينجم عن االستعمال العادي واالستهالك  لكي تكون االشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها،

 :ة عمليا، فإنه يتعين على المقاولالمتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكن قع( عند انقضاء فترة الصيانةالمتو

  .وفقا لتعليمات المهندساألولي لألشغال، ستالم  اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة األ .أ

في أو قبل انقضاء ، تنفيذ جميع األعمال المطلوبة الصالح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 فترة الصيانة في تلك االشغال أو في  أي قسم منها )حسب واقع الحال( .

 على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا ًبذلك. واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين 

 كلفة اصالح العيوب :  - 00/2

ب( على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى المدى الذي تعزى  -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع االعمال المشار اليها في الفقرة )

 فيه هذه األعمال الى :
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  .ول مسؤوال عنهأي تصميم يعتبر المقا .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج

، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبالغ المقاول بذلك "ال يخص المقاول" أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه االعمال الى أي سبب آخر

  أخير.العمل )أو نيابة عنه(، دون تب من صاح

 تمديد فترة الصيانة:  - 00/3

(، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في االشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة )

ا، أو أي بند رئيس من التجهيزات اآللية )حسب واقع وبما ال يزيد على سنتين، اذا كانت هذه االشغال أو أي قسم منه الشروط الخاصة

 الحال بعد تسلمه( ال يمكن استعمالها لالغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر. 

م ( أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكا8/7توريد التجهيزات اآللية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة ) توقفو اذا تم 

"المادة" ال تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين على الموعد  هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1الفقرة )

 .توقفالذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات اآللية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك ال

 

 

 االخفاق في اصالح العيوب :  - 00/4

الى المقاول يحدد فيه موعدا عارا ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشي اصالح أي عيب أو ضرر اخفق المقاول فاذا 

 آخر الصالح تلك العيوب أو االضرار قبل انقضائه. 

ى حساب المقاول وفق الفقرة واذا اخفق المقاول في اصالح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم االصالح عل

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من االجراءات االتية )حسب اختياره( :11/2)

وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل  ل بنفسه أو بواسطة آخرين،أن يقوم بتنفيذ العم .أ

  –المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

 من تكاليف الصالح العيب أو الضرر. يدفع الى صاحب العمل ما تكبده  أن –( 2/4وفقاً للفقرة )

 (.3/5أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة ) .ب

ة، من االستفادة الكاملة من االشغال أو أي جزء رئيس اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهري .ج

منه.  ةمنها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما اليمكن استخدامه لالغراض المقصود

لحق في استرداد جميع وبدون االجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من االسباب، فإن لصاحب العمل ا

المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن االشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع الحال(، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك 

 واخالء الموقع واعادة التجهيزات اآللية والمواد الى المقاول. 

 إزالة االشغال المعيبة :  - 00/5

أن  –بعد الحصول على موافقة صاحب العمل  –ال يمكن اصالحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول اذا كان العيب أو الضرر 

 .  زات اآللية تكون معيبة أو تالفةينقل من الموقع لغرض اصالحها أية أجزاء من التجهي

 الفحوصات الالحقة :  - 00/6

شغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات اذا كان العمال اصالح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء اال

 ( يوما من تاريخ اتمام اصالح العيب أو الضرر. 28الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خالل )

الطرف الذي يعتبر يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، اال أن كلفة اجرائها يتحملها 

 ( فيما يخص كلفة اعمال االصالح. 11/2مسؤوال عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 حق الدخول الى الموقع : - 00/7

راض الغشغال كلما تطلب االمر ذلك الى أن يتم اصدار شهادة األستالم النهائي لألشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول الى موقع اال

 المادة، اال فيما يتعارض مع االعتبارات االمنية لصاحب العمل. هذهالوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 واجب المقاول في البحث عن االسباب :  - 00/8

أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في االشغال. وما لم تكن كلفة  –اذا طلب المهندس منه ذلك  –يتعين على المقاول 

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث 11/2اصالح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )

 ( إما باالتفاق أو بإعداد التقدير الالزم لها، الضافتها الى مبلغ العقد. 3/5عن االسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 : لألشغال م النهائيشهادة األستال  - 00/9

ا التاريخ ال يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته اال بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة األستالم النهائي لألشغال" للمقاول، مبينا فيه

 المطلوبة منه بموجب العقد.  اتالذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل االلتزام
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( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في 28تالم النهائي لألشغال" خالل )يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة األس

أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل االشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصالح أية عيوب 

 لألشغال تلك الى صاحب العمل.  فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة األستالم النهائي

 ان "شهادة األستالم النهائي لألشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول االشغال.

 االلتزامات غير المستوفاه :  - 00/02

عليه، يظل العقد بعد أن يتم صدور "شهادة األستالم النهائي لألشغال" يبقى كل طرف مسؤوال عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. و

 ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى االلتزامات غير المستوفاة.

 اخالء الموقع :  - 00/00

الفائضة، والحطام  المواد يتعين على المقاول عند تسلمه شهادة األستالم النهائي لألشغال، أن يزيل من الموقع ماتبقى من معدات المقاول، و

 ت واالشغال المؤقتة. والنفايا

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة األستالم 28واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خالل )

التي تكبدها  النهائي لألشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخوال بأن يسترد التكاليف

 التمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن 

 يدفع الفرق الى صاحب العمل.

 

 قدير القيمةوت األشغال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
  :مقايسة )ذرعة( االشغال  - 02/0

 تقاس االشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.

( او 14/12بموجب الفقرة ) االكمال( او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة )

 ( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.14/11)طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة 

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من األشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :

 قياس. أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثالً آخر مؤهال لمساعدة المهندس في اجراء ال .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو القياس الصحيح 

 لالعمال. 

تخدام السجالت، فإنه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى وما لم ينص عليه خالفا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس األشغال الدائمية بأس

المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجالت لالتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف المقاول 

 عن الحضور، تعتبر السجالت مقبولة صحيحة ومعتمدة.  

لم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا االمور التي أما اذا تفحص المقاول السجالت و

 يرى أنها غير صحيحة في تلك السجالت. 

غير وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا االشعار، أن يقوم بمراجعة السجالت فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق  على دفع االجزاء  

( يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فان القياس 14المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك االشعار الى المهندس خالل )

 الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.  

  أسلوب القياس :  - 02/2

 اف محلية، يتم القياس على النحو األتي :ما لم ينـص عليـه خالفا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعر 

وفق االسس المبينة بالدليل القياسي الموحد يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود األشغال الدائمية هندسيا  .أ

 للمسح الكمي العمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.

  جدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق. يكون أسلوب القياس وفقا ل .ب

 تقدير القيمة :  - 02/3

أن يقوم باالتفاق على مبلغ العقد أو تقديرها  –( 3/5عمالً بأحكام الفقرة ) –ما لم ينص عليه خالفا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس 

 و( 12/1القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام الفقرتين )باحتساب القيمة لكل بند من بنود االشغال، وذلك باعتماد 

( أعاله، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجودا، يعتمد سعر 12/2)

كميات ال يوجد ازاءها سعر او مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من االشغال واردة في جدول ال

  اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على بموجبها بصورة منفردةفي اسعار و مبالغ الفقرات األخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع 

  (.13/3ي الفقرتين )كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم االخذ بنظر االعتبار ما ورد ف

 االلغاءات :  - 02/4
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 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم االتفاق على تحديد قيمته، فانه :

اذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد المقبولة"،  .أ

 ما لو لم يحصل االلغاء.في

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب

 أن هذه الكلفة ال يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.  .ج

لمؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيالت ا

أن يتوصل باالتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير الالزم لهذه التكلفة، الضافتها الى مبلغ العقد. حال  –( 3/5عمالً بأحكام الفقرة ) –االشعار 

 المباشرة بهذا الجزء من االشغال.

 

 المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديالت
 صالحية احداث التغيير   - 30/0

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة األستالم  األولي لألشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في االشغال، ل

 سواء من خالل تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. 

، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل تأخيرل تغيير )امر تغيير( وينفذه، اال اذا قدم المقاول اشعاراً بدون يتعين على المقاول أن يلتزم بك

 الداعمة لرايه يعلمه فيه :

 عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد. .1

 العمل لالشغال او تسلسلها المنطقي.التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم  ان هذا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا االشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 زيادة أو انقاص الكمية الي عمل تضمنه العقد. .أ

 حذف اي جزء من االعمال. .ب

 ية او صنف أي من االعمال.تبديل صفة او نوع .ج

 تبديل المناسيب واالستقامات والموضع واالبعاد الي جزء من االعمال. .د

تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم لالشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند  .ه

 كشافية أخرى. االكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو است

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ االشغال.  .و

ال يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في األشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء 

 التغيير.  

 احتساب قيمة التغييرات 03/2

اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال  يحدد المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب

حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات المسعر فيتم احتساب 

ت التي تتعلق باعمال التوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في جدول من هذه المادة اما التغييرا (13/3الفقرة )قيمة هذه التغييرات وفق 

الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم االتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و المقاول وفي حالة عدم التوصل الى 

 مناسبا.اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه االسعار على النحو الذي يراه معدال و

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  03/3

اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة االصلية المطلوب تغييرها  -أ

 اساساً للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل.

فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس  في حالة تغيير فقرة او -ب

 الكلفة الحقيقية مع االخذ بنظر االعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

( %22ها في المقاولة لحد )فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعر -ت

بالزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم االتفاق بين المهندس والمقاول على 

 سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.

لواردة ازائها في جدول ( من الكميات ا%22اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز ) -ث

الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي 

 الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.
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 عدم االتفاق على االسعار 03/4

من هذه المادة فعلى ( 13/2( و )13/1في الفقرتين )حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من االسعار على النحو المذكور  في

ً فيه  المقاول االستمرار بتنفيذ االعمال باالسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت اعتراضه باشعار تحريري يوجهه الى المهندس مبينا

 .بة بزيادة االسعار على ان اليؤثر ذلك على سير العملعزمه على المطال

 إجراءات التغيير : – 03/5

ً في أسرع  اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابيا

 ل )ان كان هذا هو الحال(، أو بأن يقدم ما يأتي :وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على االمتثا

 .وصفاً لالشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ

 .االشغال اكمال(، واثره على مدة 8/3مقترحات المقاول ألي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ) .ب

 اقتراح المقاول الحتساب قيمة التغيير.  .ج

( أو لغير ذلك( أن يرد على المقاول إما 13/2على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه القتراح المقاول )بموجب الفقرة )يتعين 

سلم بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل مالحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن ال يؤجل تنفيذ أي عمل خالل فترة انتظاره لت

 الرد. 

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه ان 

 بتسلم تلك التعليمات. 

ال بأحكام هذه يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، اال اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عم

 المادة.  

 

 

  المبالغ االحتياطية :   - 03/6

 المبالغ االحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -0

يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل او لتجهيز 

ً لتوجيهات واختيارات المهندس مواد او خدمات او كاحتياط لتن ً او التستعمل بتاتاً وفقا ً او جزئيا فيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا

 وجب المبالغ المصروفة فعالً وللمهندس في ذلك ان يامر:ويعدل مبلغ المقاولة بم

 (.13/2قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة ) -أ

 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -ب

 ابراز المستندات وغيرها -2

المتعلقة بالمصروفات  المستندات والحسابات او الوصوالتعلى المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم و

 ة.الخاصة بالمبالغ االحتياطية المشار اليها في هذه الماد

 للعقدمبلغ االحتياط العام  -3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب الغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة اال بالقدر الذي يصرف منه بموج ب 

 المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

  العمل باليومية :  - 03/7

 اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا  للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط واالسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في المقاولة 

عة وعليه ان يقدم الى المهندس وعى المقاول ان يزود المهندس بالوصوالت والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفو

 اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول في كل كاله عالقة بجميع االعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة االستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى 

ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل  ممثل المهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف

كذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذل العمل و

كان صحيحاً او عندما تتم الموافقة ويجب ان توقع من ممثل المهندس وتعاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان اذا 

 عليه.

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بااليدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت وال يستحق 

الدوام انه اذا راى المهندس المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام  ويشترط ان يراعى على 

الي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاً لالحكام المذكورة انفا غير ممكن عمليا فللمهندس الحق على 

قه ذلك الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغر

 العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادال ومناسبا.



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية [  -جهة التعاقد :

78 

 

 التعديالت بسبب تغيير التشريعات :  - 03/8

وانين جديدة والغاء ) بما في ذلك سن ق القوانين العراقيةيتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة ألية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في 

ير أو تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ االساس، ونتج عنه تأث

 على أداء المقاول اللتزاماته بموجب العقد.

 

ه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ إذا تكبد المقاول )أو كان سيتكبد( تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذ

(، 22/1االساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة )

 بخصوص : 

  .(8/4أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) تمديد مدة االنجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان االنجاز قد تأخر .أ

 أي كلفة كهذه، الضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات الالزمة  –( 3/5عمال بأحكام الفقرة ) –وبعد تسلم المهندس لهذا االشعار، فإنه يتعين عليه 

 بخصوص هذه االمور .

ظر االعتبار في تمديد مدة فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بن باالضافة الى ما ورد انفا،

 .العقد

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
 مبلغ العقد :  - 04/0

 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان :

ً ألية تعديالت )زيادة او نقصان( تتم 12/3تحديده بموجب الفقرة )مبلغ العقد يتم االتفاق عليه او  .أ ( ويكون هذا المبلغ خاضعا

 .بموجب أحكام العقد

يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، وال يتم تعديل مبلغ العقد بسبب  .ب

 .(13/7ص عليه في الفقرة )أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصو

ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، وال تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية  .ج

 والدقيقة :

 لتلك األشغال المطلوب تنفيذها من المقاول. .1

 الغراض القياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".  .2

 السلفة المقدمة :  - 04/2

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة الغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما يقدم 

ت( والعمالت المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها )ان تعدد

 . الشروط الخاصةالتي يتم دفعها بها، باالسلوب المحدد في ملحق 

 . الشروط الخاصةال تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استالم الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في 

( بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط االول 14/3لفقرة )يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عمال بأحكام ا

 منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

   .(4/2ضمان حسن االداء بموجب الفقرة ) .1

مة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعمالتها لمبلغ السلفة المقد .2

 يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل. 

بكاملها، ولكن يجوز يتعين على المقاول ضمان نفاذ صالحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل 

تخفيض مبلغ تلك الكفالة اوال باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الكفالة 

كامل... ما لم ينص انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صالحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها بال

 على خالف ذلك في العقد.

من السلف المرحلية المصادق عليها من  الشروط الخاصةيتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خالل استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في 

  ( 14/6المهندس بموجب أحكام الفقرة )

ألستالم  األولي لألشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة الخامسة اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة ا

  -حسب واقع الحال  –عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" 

 .لمقاول الى صاحب العملسداد فوراً من افأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب ال
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 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 04/3

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة باألعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحيث يكون الكشف 

لغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة ، بما منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبا

( من قيمة العمل %12على ان تستقطع نسبة ) (4/10في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خالل هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

 ( من مبلغ العقد.%5المنجز وتستمر هذه االستقطاعات الى ان يصل مجموعها )

 ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات األتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعمالت الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد،

 وبالترتيب األتي : 

رد في )ب( و القيمة التعاقدية التقديرية لالشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماو .أ

 )و( ادناه. 

  .(13/8) ة، عمال باحكام الفقراية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل االسعار بسبب تغيير التشريعات  .ب

مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في  .ج

لى ان تبلغ األستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد االقصى لقيمة األستقطاعات النقدية )ان وجد( كما هو محدد في اعاله، ا

 .الشروط الخاصة

 اية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة )وأذا كان هنالك اكثر من قسط( خصمها الغراض استردادها، بموجب احكام الفقرة .د

(14/2). 

  .( المتعلقة بالتحضيرات14/5بموجب احكام الفقرة ) المواد ضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات اآللية واية مبالغ يجب ا .ه

أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام "المادة  .و

  .العشرين"

 في جميع شهادات السلف السابقة. أستقطاع المبالغ التي تم دفعها .ز

 جدول الدفعات :        - 04/4

 .الشروط الخاصةيتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في 

 التجهيزات اآللية و المواد المراد استعمالها في االشغال )التحضيرات( :   - 04/5

 هـ( ما يأتي : -14/3قرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عمال باحكام الفقرة )أذا كانت شروط احكام هذه "الف

 في األشغال الدائمية.  التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات اآللية و .1

قد دخلت كجزء من األشغال الدائمية  المواد يزات اآللية والتخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجه .2

 أ(. -14/3بموجب احكام الفقرة )

( في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فال يتم تطبيق احكام هذه 1 –( و )ج 1 –اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين )ب 

 الفقرة . 

 كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط األتية :  يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على

 ان يكون المقاول :  .أ

 قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراء وااليصاالت، والتكاليف، واستعمال التجهيزات اآللية و .1

 . المواد(

 ؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي :الى الموقع، م المواد قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات اآللية و .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات اآللية و المواد ذات العالقة .ب

 جداول الدفع مقابلها. هي تلك المدونة في  .1

 تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عمال باحكام العقد.  التي .2

دليل يثبت دفع اجور  بات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معموصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثال .3

الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق االثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة 

كون هذه الكفالة بنموذج مماثل مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعمالت المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان ت

 حتى يتم ايصال التجهيرات اآللية و  ، شريطة ان تظل سارية المفعول(14/2لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة )

 .ضد الفقدان او الضرر او التردي وتخزينها بشكل مالئم في الموقع، وحمايتها المواد

 : عند وصولها الى الموقعالقة ان التجهيزات اآللية و المواد ذات الع .ج

 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1

انها تفي بمتطلبات  وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .2

 العقد.
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تقديرات المهندس  للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من  ه معادالوعندها يكون المبلغ االضافي الذي يتم تصديق .3

)بما في ذلك كلفة االيصال الى الموقع(، مع االخذ بنظر االعتبار الوثائق المذكورة في هذه  المواد لكلفة التجهيزات اآللية و

 . المواد الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات اآللية و

  مرحلية :اصدارالسلف ال  - 04/6

( يوما من تاريخ استالمه كشف باألشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة 32خالل مدة )على المهندس 

سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة الية استقطاعات او 

 بالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.م

باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت قيمتها )بعد  –اال ان المهندس اليعتبر ملزما قبل صدور "شهادة األستالم  األولي لألشغال" 

. وفي مثل الشروط الخاصةالمشار اليه في  خصم األستقطاعات النقدية والتنزيالت االخرى( اقل من الحد االدنى )ان وجد( للسلفة المرحلية

 هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. 

 :  اال في الحاالت التاليةال يجوز حجب اصدار السلف 

اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة االصالح او االستبدال حتى يتم  .أ

 انجاز ذلك االصالح او االستبدال. و/او...

اذاكان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة هذا  .ب

 العمل أو االلتزام حتى يكون العمل أو االلتزام قد تم تنفيذه.

م بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة سلفة سابقة، يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقو

 كما ان أي من السلف ال يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 الدفع للمقاول :  - 04/7

 ان يدفع للمقاول :ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل  ما لم ينص على غير

( يوما من تاريخ تسلم صاحب 21( يوما من تاريخ اصدار كتاب األحالة، أو خالل )42القسط االول من السلفة المقدمة خالل ) .أ

 .(، أيهما كان االخير14/2( ولكفالة السلفة المقدمة عمال بالفقرة )4/2العمل لضمان حسن التنفيذ، عمال بالفقرة )

 .( يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له56ة المرحلية، خالل )المبلغ المصدق لكل سلف .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خالل ) .ج

 . مقاولالالذي  يعينه ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي 

 السلف المتأخرة :  - 04/8

(، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة )

( بغض النظر عن تاريخ 14/7بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة )

 ب(.-14/7اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند 

 وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي 

 . (%3ا اليها  نسبة سنوية قدرها )في دولة عملة الدفع، مضاف العراقي

يكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون االجحاف باي حق او تعويض اخر، )على ان ال و

 ، ما لم ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة(.نين النافذة تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوا

 دفع األستقطاعات النقدية :  - 04/9

 دما يتم اصدار "شهادة األستالم  األولي لألشغال" يصادق المهندس على دفع نصف األستقطاعات النقدية الى المقاول. عن

قسم اذا تم اصدار شهادة االستالم االولي لجزء او قسم من االشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من  األستقطاعات النقدية باحتساب قيمة ذلك ال 

( من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او الجزء على مبلغ العقد %52تكون هذه النسبة بواقع )او الجزء النسبية، و

 النهائية كما يتم تقديرها. 

ما يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد األستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من المهندس. ا

( من القيمة التي %52بالنسبة النقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من االشغال، فانه يتم رد نسبة ما من األستقطاعات النقدية تعادل )

 تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الصيانة المتعلقة به. 

انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصالحات عيوب األشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب الكلفة اال 

 التقديرية لتلك االصالحات من قيمة االستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها. 

 .  (13/8تغيير التشريعات عمال باحكام الفقرة )عند احتساب هذه النسب، ال يؤخذ في الحسبان أية تعديالت في األسعار بسبب 

ما لم ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم االولي لالشغال وحصول موافقة المهندس على 

ها في ملحق الشروط اطالق النصف االول من األستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد )بالصيغة المشار الي

الخاصة( مقابل اطالق النصف الثاني، من األستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعمالت للنصف الثاني من 

األستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول االشغال واصالحه الية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن االداء 
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حال استالم صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطالق األستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع . و(4/2شار اليها بالفقرة )الم

 واشعار صاحب العمل الطالق األستقطاعات النقدية.

ن هذه الفقرة هو مقترح بديل، وعلى ان هذه الصيغة الطالق النصف الثاني لألستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية م 

يوما من تاريخ استالمه شهادة األستالم  21صاحب العمل اطالق خطاب ضمان مقابل اطالق النصف الثاني لألستقطاعات النقدية خالل 

 النهائي لألشغال النهاتي.

 

 

ف األستقطاعات النقدية عند صدور شهادة ( وكان مبلغه يزيد على نص4/2اذا كان خطاب الضمان لحسن االداء المشار اليه بالفقرة)

االستالم االولي فيتم اطالق نصف األستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب 

لمتبقية مقابل خطاب ضمان الضمان لحسن االداء يقل عن نصف األستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطالق نصف األستقطاعات النقدية ا

 بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن االداء ونصف األستقطاعات النقدية  المتبقية.

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة االكمال( :  - 04/02

ي لألشغال، كشف السلفة ( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة األستالم  األول45يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة التتجاوز )

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –النهائية 

 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة األستالم األولي لألشغال. .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب

ديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من تق .ج

 .هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

يتم صرف السلفة النهائية اال  (. هذا ولن14/6( بموجب احكام الفقرة )15ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بفترة ال تتجاوز )

 لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. المسميين بعد تقديم المقاول تأييد أستالم المقاولين الثانويين والموردين

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 04/00

شهادة األستالم النهائي لألشغال، مسودة كشف الحساب  ( يوما من تاريخ تسلمه56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خالل فترة )

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي : –بستة نسخ  –النهائي

 قيمة جميع االشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد. .أ

 د، او خالفه.أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العق .ب

جزء منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  اذا لم يوافق المهندس على مسودة

يوما من تاريخ أستالم مسودة كشف الحساب النهائي وعلى  28، وخالل الزمة التي يطلبها المهندس بتقديم تلك المعلومات االضافية ال

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع مالحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بــ)كشف  المقاول

 (.الحساب النهائي

يها، التي يتم االتفاق عل ومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات الالحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديالت لمسودة كشف الحساب النهائي

وجود خالف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك االجزاء المتفق عليها من مسودة كشف 

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  الحساب النهائي

عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب النهائي "الى  (، فانه يتعين على المقاول22نهائيا بموجب احكام الفقرة ) تسوية النزاعبعد ذلك، اذا تم 

 صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة الحقا وحسب ما تم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد :

 براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد. .1

 لذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.ا ةبراء .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستالم المقاولين الثانويين ومجهزي  .3

 خطاب أطالق الحساب النهائي :  - 04/02

ثبت فيه ان "كشف الحساب النهائي" يشكل ينبغي على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا ي

 التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

ويمكن النص في هذا االقرار على انه اليصبح نافذ المفعول االبعد اعادة ضمان حسن االداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد 

 تحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.المبالغ المس

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 04/03

( وخطاب أطالق الحساب النهائي 14/11)( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة 28على المهندس خالل )

 صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها : (، ان يرسل الى 14/12)بموجب الفقرة 

 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ
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الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، )حسب واقع الحال(، وذلك بعد  .ب

 مل، ورصيد االستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب الع

(، 14/12( وخطاب أطالق الحساب النهائي عمال باحكام الفقرة )14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عمال باحكام الفقرة )

( يوما، فللمهندس عندئذ، ان 15الحساب النهائي خالل مدة )فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة 

 يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  

 

 انتهاء مستولية صاحب العمل :  - 04/04

ه(، او عن تنفيذ االشغال، اال اذا قدم ال يعتبر صاحب العمل مسؤوال تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل ب

 المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :

 ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً... .أ

(، باستثناء االمور او االشياء المستجدة بعد اصدار شهادة األستالم  14/12ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ) .ب

 األولي لألشغال.

ان ما يرد في هذه "الفقرة" ال يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب وعلى كل حال، ف

 العمل في اي من حاالت الغش او التقصير المتعمد، او السلوك الالمبالى من قبله. 

 عمالت الدفع :  - 04/05

 المحلية.قد" بالعملة يتم دفع "مبلغ الع

 

 شرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العملالمادة الخامسة ع
 االشعار بالتصحيح )االنذار( – 05/0

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا االخفاق وعالجه  

 .( يوم15خالل مدة )

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -05/2

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحاالت التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اوال

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب الشهار افالسه او اعساره -ب

 ال(. اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال )المقاول ( في يد امينة التفليسة )مشرف االمو -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه االفالس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية االختيارية الغراض االندماج او اعادة التكوين .  -ز

 زل المقاول عن المقاولة . اذا تنا -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من االشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن االيفاء  -ي

 بالتزاماته . 

و عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية إذا قدم المقـــاول ا -ك

 كترغيب او مكافأة مقابل : 

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له عالقة بالعقد.  -1

تخدمي المقاول او اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له عالقة بالعقد، او إذا وعد اي من مس -2

وكالئه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( الي شخص او مكافأة حسبما هو 

 (، اال ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول ال يستوجب سحب العمل منه .كموصوف في الفقرة )

ً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل في %42لتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة االتحراف )إذا أخفق المقاول في تنفيذ إ -ل ( وفقا

 مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان االسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

 د المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحاالت التالية : اذا أيَ  -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

( ثالثون يوما بعد تسلمه 32ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن االستمرار باالعمال او وقف تقدم االعمال لمدة ) -

 مال . من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم االستمرار باالع

ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم االعمال او في استبدالها خالل ثالثين يوما بعد تسلمه من المهندس  -

 اشعارا تحريريا بأن المواد واالعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة . 
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 انه متعمد االهمال وعدم المباالة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .  ان المقاول غير قائم بتنفيذ االعمال طبقا للمقاولة او -

 ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .   -

الخ 2222أو التواطؤ أو القهرأو االعاقة اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول الي من ممارسات الفساد االداري أو االحتيال  -ن

 ( ادناه. 15/6المبينة في الفقرة )

( يوما، سحب العمل  واقصاء 15انذاره( مدة ) ( ففي اي من هذه الحاالت او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

 المقاول عن الموقع.  

 على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خالفه.  ان اختيار صاحب العمل سحب العمل  يجب ان ال يؤثر

 يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" واية وثائق

 تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه. 

المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في االشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك فيما  ومع ذلك فانه يتعين على

 يتعلق بــ :

 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 حماية االرواح او الممتلكات أو سالمة االشغال.  .ب

ية مؤسسات اخرى الكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل االشغال و/أو ان يستخدم أ

ا وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم االخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعداده

 لصالحه.

المؤقتة سوف يتم االفراج عنها الى المقاول في الموقع  يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او االشغال 

ستحقاقات او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. اال انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد أية ا

ل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصي

 استرداد االستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة االجراءات المثبتة في دليل التعاقدات   .  

درة لدى جهة عند اخالل المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود ق ويحق لصاحب العملا:  ثاني

في التعاقد على تنفيذ باقي االعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال االعمال وفقا للشروط واالجراءات المثبتة 

 دليل التعاقدات بهذا الشأن . 

 التقييم بتاريخ سحب العمل : - 05/3 
(، ان يتفق عمال  15/2شعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )بعد ان يكون اال –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

المنفذة  ( على قيمة االشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل االشغال 3/5باحكام الفقرة )

 بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.

 الدفع بعد سحب العمل  : - 05/4

(، ان يقوم بما يأتي : 15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون االنذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )  

 (.  2/4المباشرة باتخاذ االجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا الحكام الفقرة ) -أ

الح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ االشغال وانجازها واص -ب

 التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 

اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال االشغال من حساب المقاول،  ستقطاعإ -ج

(، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر  15/2لمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق ل

 واالضرار والتكاليف االضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 05/5

 اوال : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحاالت األتية :

العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر يحق لصاحب العمل ان ينهي  -أ

( يوما بعد تاريخ تسلم المقاول لالنذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن االداء اليه من قبل  28االنهاء نافذا بعد مرور )

او اي قانون يحل  2224( لسنة 87سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ) صاحب العمل، ايهما الحق للمصلحة العامة وفقا المر

 محله . 

السباب خارجة عن ارادته وفق للشروط ( تسعون يوما 02جاوز )اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تت  -ب

 واالجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .  

 نفيذ االلتزام التعاقدي مستحيال واتفق الطرفان على االنهاء . اذا اصبح ت   -ج

ليقوم بتنفيذ االشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر او لتفادي ”الفقرة”ثانيا : اليحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه

 (16/2انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة  )
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(، ومن ثم تتم تسوية حساباته  16/3يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا الحكام الفقرة ) ثالثا : بعد هذا االنهاء،

 ( 16/4 (بتطبيق احكام الفقرة  

 ممارسات االحتيال والفساد :  - 05/6

أو القهبر أواالعاقبة  اثنباء المنافسبة إذا اتضح لصباحب العمبل ممارسبة المقباول الي مبن ممارسبات الفسباد االداري أو االحتيبال أو التواطبؤ 

يومبا بعبد اشبعار المقباول ببذلك انهباء العقبد و أبعباده عبن  الموقبع  14للحصول على العقد او تنفيذه  عند ذلك يحبق لصباحب العمبل وخبالل 

 .( 15/2وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان األبعاد  قد تم بموجب الفقرة )

مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد االداري أو االحتيال أو التواطؤ أو القهر أو االعاقة خالل تنفيذ واذا اتضح بان اي من 

 .(6/0) االشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً الحكام الفقرة

 يعتمد صاحب العمل التعاريف األتية لغرض هذه النصوص:

عطباء أو اسبتالم أو التمباس بشبكل مباشبر أو غيبر مباشبر أي غبرض ذي قيمبة للتبأثير "الممارسات الفاسدة" وتعني تقبديم أو إ -1

 على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خالل عملية التوريد أو تنفيذ العقد

 تعني أي سوء تمثيل أو حذف ألي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد” "ممارسات احتيالية -2

تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمبل بهبدف ” لتواطؤ"ممارسات ا -3

 وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، األشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير علبى مشباركتهم ” "ممارسات قهرية -4

 يد أو التأثير على تنفيذ العقدفي عمليات التور

األتالف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجبب األدلبة الالزمبة للتحقيبق او األدالء بشبهادة  : ممارسة األعاقة وتعني -5

ارسبات زور للمحققين إلعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفسباد االداريبة أو االحتيبال أو التواطبؤ أو المم

القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من تقديم أيبة معلومبات تتعلبق ببالتحقيق أو منعبه مبن متابعبة اجبراءات 

 التحقيق.

 

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 العمل  : توقفحق المقاول في   - 06/0

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6ى أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة )اذا لم يقم المهندس بالتصديق عل 

( يوما الى صاحب العمل  ، ان 21(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة ال تقل عن )14/7المستحقة للمقاول عمال باحكام الفقرة )

ا لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في يعلق العمل )او ان يبطئ عملية التنفيذ( م

 االشعار . 

(، و ال بحقه في 14/8ان اجراء المقاول هذا، سوف اليؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة )

  ( .16/2انهاء العقد عمال باحكام الفقرة )

معتاد اذا تسلم المقاول الحقا الشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار االنهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل ال

 وباسرع وقت ممكن عمليا. 

بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان العمل )او ابطاء عملية التنفيذ(  توقفاما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة االنجاز و/او كلفة ما نتيجة ل

 ، بخصوص : ابشانهيرسل اشعارا الى المهندس باالمر، لتقدير استحقاقاته 

  .(8/4تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان االنجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 ، الضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب

( لالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان 3/5لم المهندس لمثل هذا االشعار، يتعين عليه المضي باالجراءات بموجب احكام الفقرة )وبعد تس

 هذه االمور .

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 06/2

 يحق للمقاول انهاء العقد في الحاالت االتية : 

  .( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة56مرحلية خالل )اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع  .أ

انقضاء المدة التي يتعين على  من ( يوما42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خالل ) .ب

قطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات صاحب العمل ( )باستثناء االست14/7صاحب العمل الدفع خاللها بموجب احكام الفقرة )

  (.2/4) بموجب الفقرة

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن  .ج

  .االقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6االلتزام باحكام الفقرة ) اذا اخل صاحب العمل في .  د

  .(8/7مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ االشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ) توقفاذا حدث   هـ.



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية [  -جهة التعاقد :

85 

 

ي بتحويل اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسراً  أو وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائ .و

امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي أو أمين او 

مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير الي من هذه االفعال او الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة 

 التطبيق(.

 (8/1) ي حالة عدم أستالم المقاول الشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة باالشغال بموجب الفقرة.  فز

 )المباشرة باالشغال(.

( يوما، ان ينهي العقد، اال انه يمكن 14ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة )

 عار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعاله . للمقاول باش

 ان اختيار المقاول النهاء العقد يجب ان ال يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من االسباب.

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :   - 06/3

(، او بانهاء العقد 15/5بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة ) بعد ان يصبح اي من االشعارات المتعلقة

 ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي : (16/2من المقاول بموجب احكام الفقرة )

من المهندس لغرض حماية االشخاص او  التوقف عن تنفيذ اي عمل، اال اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه .أ

 الممتلكات او لسالمة االشغال.

 واالشغال االخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات اآللية و .ب

 مة، وان يغادر الموقع. إزالة كل مستلزمات التنفيذ االخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها المور السال .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 06/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 اعادة ضمان حسن االداء الى المقاول. .أ

 .ذا االنهاءدفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة له .ب

 

 : المخاطر والمستوليةعشر  بعةالمادة السا
 : الغرامات  - 07/0

يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كال من صاحب العمل وأفراده ووكالئهم ضد جميع المطالبات واالضرار واالعباء 

 والنفقات )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :

ي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب االعتالل او الوفاة التي تلحق بأ صابات الجسدية او المرض اواال .أ

تصاميم المقاول )ان وجدت(، أو عن تنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى االهمال او الفعل 

 او افراده او اي من وكالئهم. و...المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل 

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا االشغال( وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر  .ب

 او الخسارة :

 ا. ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت( أو تنفيذ واكمال االشغال واصالح اية عيوب فيه .1

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من  .2

 وكالئهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 

رار او خسائر او نفقات )بما فيها و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكالئهم ضد اية مطالبات او اض

 اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي :

االصابات الجسدية او المرض او االعتالل او الوفاة التي تعزى الى االهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او  .1

 افراده او اي من وكالئهم. 

 (. 18/3( من الفقرة )3، 2، 1-ن التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )دأية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه م .2

 أعتناء المقاول باالشغال :  - 07/2

ولي يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة األستالم  األ

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي 12/1انها قد صدرت( بموجب الفقرة ) لألشغال" )او تعتبر

 قسم او جزء من االشغال تم اصدار "شهادة االستالم االولي لالشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بخصوصه. 

اول مسؤوال عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المق

 األستالم  األولي لألشغال" الى ان يتم استكمال هذه االعمال المتبقية. 

اذا لحق باالشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خالل فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، الي سبب من 

الحقا(، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضررعلى حسابه  (17/3باب )باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة )االس

 الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح االشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد. 
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لمقاول بعد صدور شهادة األستالم  األولي لألشغال بشأنها، وعن اية ويظل المقاول مسؤوال عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال ا

 اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة األستالم األولي لألشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤوال عنها.

  مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :  - 07/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ االشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 الحرب او االعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال االعتداء االجنبي. .أ

التمرد او اعمال االرهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو الثورة او العصيان او االستيالء على الحكم  .ب

 القوة، او الحرب االهلية في الدولة. ب

 االضرابات او المشاغبات او حركات االخالل بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

 المتفجرة او االشعاعات االيونية او التلوث باالشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن المواداالعتده الحربية، او  .د

 المتفجرة او االشعاعات.  المواداستخدام المقاول لمثل هذه االعتدة او 

 موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة الصوت.هـ.  

 في العقد.استخدام صاحب العمل او اشغاله الي جزء من األشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه  .و

 تصميم اي جزء من االشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤوال عنهم. و... .ز

أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما اليمكن توقع اتخاذ االجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول  .ح

 متمرس. 

 ات مخاطر صاحب العمل :تبع  - 07/4

( في اعاله أية خساره او ضرر لالشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، 17/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

 .فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس

واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصالح تلك االضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير 

 استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

  .(8/4تمديد مدة االكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان االكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 يضاف الى الكلفة . ( اعاله17/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) كهذه، الضافتها الى مبلغ العقد اي كلفة .ب

 ( باالتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه االمور.3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لالشعار الالحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 ية والصناعية :حقوق الملكية الفكر  - 07/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة االختراع او التصاميم المسجلة او حقوق 

ل، كما التاليف او العالمات او االسماء التجارية او االسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة باالشغا

 يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف االول )في 28اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف االخر حول اية مطالبة خالل )

 لفقرة".هذه الفقرة( متنازال عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "ا

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان االدعاء : 

 قد حصل كنتيجة المتثال المقاول الحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او... .أ

 ناتجا عن استخدام صاحب العمل الية اشغال : .ب

 او...  العقد اجه منلغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنت  .1

متصال باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، اال اذا كان هذا االستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او انه  .2

 منصوص عليه في العقد. 

 يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون    متعلقة :

 ل او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ. بصناعة او استعما .أ

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤال عنه. .ب

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية االدعاء 

ان يساعد في منازعة االدعاء بناء على طلب الطرف المعوض باالجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف االخر 

وحسابه. كما يتعين على الطرف االخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، اال اذا كان 

 رف االخر. هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الط

 تحديد المستولية :  - 07/6

ال يعتبر اي طرف مسؤوال تجاه الطرف االخر ازاء فقدان استخدام اي من االشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة للحصول 

ثناء ماتم النص عليه في على عقود اخرى، او الي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف االخر بسبب العقد، باست

، الدفع 5/15، الدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة (11/2) وكلفة اصالح العيوب بموجب الفقرة (8/6)الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة
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، ب( -17/4) ، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفقرة(17/1) ، الغرامات بموجب الفقرة(16/4) عند االنتهاء بموجب الفقرة

 .  (17/5) وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان ال تتجاوز المبلغ الناتج عن 

او المبلغ المقبول للعقد في  الشروط الخاصةد في حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محد

 بأستثناء ما يأتي : الشروط الخاصةحالة عدم االشارة الى ذلك المعامل في 

 ( 4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة).  

 (4/18المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة ) المواد معدات صاحب العمل و.  

 ( 17/1الغرامات ، بموجب الفقرة). 

 ( 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة). 

 وال تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حاالت الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بال مباالة من قبله .

 :   أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل  - 07/7

ة الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما هي محددة في على المقاول تحمل المسؤولي

المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ االخالء بسبب اخالء االشغال )أن  كان االخالء يتم في تاريخ 

 م االولي لالشغال(.الحق للموعد المحدد في شهادة االستال

 وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان اال انه اليعود

 .الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصالح االضرار وتعويض االجزاء المفقودة وحسب متطلبات المهندس

 

 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 08/0

لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين  –يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة"  

 المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. 

من" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤ

ة تكون هذه الشروط متالئمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب األحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها االولوي

 على ما يرد في هذه "المادة" من احكام.

يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث  حيثما

تكون هذه الشروط متالئمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب األحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها االولوية 

 في هذه المادة.على الشروط الورادة 

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن 

اي له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" 

 الشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : 

 ان ينوب المقاول عن هؤالء المشتركين االضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .1

لتأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع ال يعتبر هؤالء المشتركون االضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة ا .2

 تلك الجهة التأمينية. 

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤالء المشتركين االضافيين االلتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

يض عن الخسارة والضرر، وان كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعمالت الالزمة للتعو

 تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

)والتي يتم احتساب  الشروط الخاصةيتعين على "الطرف المؤمن" ذي العالقة ان يقدم الى الطرف االخر، خالل الفترات المحددة في 

 بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :

 ثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. ا .أ

( والتأمين ضد اصابة االشخاص 18/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين االشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.18/3وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة )

، ان يقدم نسخا من ايصاالت السداد الى الطرف االخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط

 ايصاالت السداد الى الطرف االخر، فانه يتعين اعالم المهندس بذلك. 

ينية عن يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأم

 اية تغييرات تحصل في االشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 
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ال يحق الي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف االخر. 

جراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية واذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت ا

 بامر التعديل أوال ان يعلم الطرف االخر فورا باالمر. 

بول اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  مق

ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  االخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته( ان يستصدر 

وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه االقساط الى الطرف 

 خر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.اال

ان اي حكم من احكام هذه المادة ال يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي 

 احكام اخرى في العقد او لغيرها من االسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او

يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه صاحب العمل ان  

الواجبات او االلتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن 

حكام العقد، ولم يوافق الطرف االخر على اسقاطها ولم يقم هو االخر بابرام تأمينات لتغطية هذا استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب ا

 االخالل، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".

 ( المتعلقة بمطالبات صاحب العمل.2/4) الحكام الفقرةان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف االخر، يجب ان تكون خاضعة 

في  يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات التامين

 اي دولة مؤهلة.

 التامين على االشغال ومعدات المقاول : - 08/2

المؤمن" ان يؤمن على االشغال والتجهيزات االلية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ ال يقل عن قيمتها االستبدالية الكاملة يتعين على "الطرف  

يم مضافا اليها كلفة الهدم ونقل االنقاض ورسوم االتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه تقد

 أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة األستالم  األولي لألشغال". -18/1فقرة )االثبات بموجب ال

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة األستالم النهائي لألشغال" ضد أية 

ستالم  األولي لألشغال"، وضد أية خسارة او ضرر قد خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤوال عنه السباب حدثت سابقا لصدور "شهادة األ

 يتسبب به المقاول خالل قيامه بعمليات اصالح العيوب عمال باحكام المادة الحادية عشرة.

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ ال يقل عن كامل قيمتها االستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى 

 ع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.الموق

 ما لم ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  يجب ان يراعي  ما يأتي :

 اره الطرف المؤمن.أن يكون التأمين فعاالً ومستداماً من المقاول بأعتب .أ

ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات  .ب

 التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصالح الضرر أو الخسارة.

 .(17/3ية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة )ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن ا .ج

ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من االشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء  .د

ن مخاطر صاحب العمل، ج، ز، ح( م-17/3اخر من االشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )

تجارية ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما ال يزيد عن المبلغ الشروط الفيما عدا حـــاالت المخاطر التي ال يمكن التامين عليها ب

 ، فان هذه الفقرة )د( ال تنطبق( .الشروط الخاصة، )واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصةالمحدد في 

 ستثناء التامين على الضرر او الخسارة او االستبدال لما يأتي :هـ.   ومع ذلك يجوز ا

اي جزء من االشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع )اال انه يجب المحافظة على  .1

اب المبينة في البند غطاء تأميني الية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن االسب

 ( الحقا(.2)

اي جزء من االشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من االشغال، اذا كان هذا الجزء االخر في  .2

 حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.  

المدى الذي يكون معه المقاول مسؤوال عن تغطية اي جزء من االشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء  .3

 الضرر او الخسارة. 

( فيما يخص التجهيزات اآللية  والمواد 14/5مستلزمات التنفيذ عندما ال تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ) .4

 المقصود استخدامها في االشغال. 

بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة )د( اعاله لم يعد متوفرا على اسس  –" بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ االساس –اذا تبين 

تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. 

 ويكون صاحب العمل عندئذ : 
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حصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي يكون لل -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة ) –مستحقا  .1

 المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية ، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب  .2

 (. 18/1احكام الفقرة )

 امين ضد اصابة االشخاص واالضرار بالممتلكات : الت  - 08/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر يمكن ان 

ي اشخاص مؤمنين بموجب احكام او با (18/2) يلحق بأية ممتلكات مادية )باستثناء االشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة

 (، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة األستالم النهائي لألشغال". 18/4الفقرة )

ت الحدوث، ، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مراالشروط الخاصةيجب ان ال تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في 

 )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة ال تطبق(. 

 ما لم ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه " الفقرة" : 

 ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".  .أ

 ن يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين. ا .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول  .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.(18/2)الشغال العقد، ) باستثناء االشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : 

 على الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن : و .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ األشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه االرض  .1

 الغراض األشغال الدائمية. 

 مقاول بتنفيذ االشغال واصالح اية عيوب فيها.الضرر الذي يعتبر نتيجة ال يمكن تفاديها اللتزامات ال .2

 ( ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية.17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ) .3

 

 

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 08/4

المطالبات واالضرار والخسائر والنفقات )بما فيها اتعاب  يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد

 ومصاريف التقاضي( التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتالل او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه .

مبالغ ناتجة عن االصابة أو  يجب  ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة واالضرار  واية

المرض أو الوباء او الموت الي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد ال يتضمن الخسارة والغرامات  الناتجة عن اي تصرف او 

 اهمال من صاحب العمل او ممثليه.

شخاص مشتركين في تنفيذ االشغال، اما بالنسبة لمستخدمي يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤالء اال

 اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤوال عن االلتزام باحكام هذه المادة.

 

  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
 تعريف القوة القاهرة :   - 09/0

 القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :يعني مصطلح "القوة 

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 قبل ابرام العقد. سع ذلك الطرف ان يتحرز منه انه لم يكن بو -ب

 عند حدوثه. انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتالفاه -ج

 انه ال يعزى بشكل جوهري الى الطرف االخر. -د

هرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف االستثنائية االتية، طالما تحققت فيها الشروط ان القوة القا

 المدرجة أعاله )أ، ب، ج، د( جميعها :

 الحرب أو االعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(، أو الغزو، أو افعال االعداء االجانب.  -1

عمال االرهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو االستيالء على الحكم التمرد أو ا -2

 بالقوة، أو الحرب االهلية.  

  االضطرابات أو المشاغبات او حركات االخالل بالنظام، أو االضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد المقاول. -3

و المواد المتفجرة أو االشعاعات االيونية، أو التلوث باالشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى األعتدة الحربية أ -4

 استخدام المقاول لمثل هذه األعتدة أو المتفجرات أو االشعاعات. 

 كوارث الطبيعة مثل الزالزل أو االعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.   -5
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 بوجود القوة القاهرة :االشعار   - 09/2

ارا اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشع

التي اصبح )أو سيصبح(  الى الفريق اآلخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا االشعار تلك االلتزامات

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية )أو يفترض فيه 14متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا االشعار خالل )

 أنه قد درى( بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة. 

 المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.  يعتبر الطرف الذي ارسل االشعار معذورا من اداء االلتزامات

المادة يجب أن ال يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف اآلخر  هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 

 استحقاقاته بموجب العقد. 

 

  واجب التقليل من التأخر :  - 09/3

 طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل االوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة. يتعين على كل 

    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف اآلخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

 تبعات القوة القاهرة :  - 09/4

اته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عمال باحكام الفقرة اذا منع المقاول من أداء أي من التزام

 (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي : 2/19)

 و.... (8/4أخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )تمديد مدة االنجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر أو سوف يت  -أ

شاملة كلفة اصالح او اعادة تنفيذ االشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من استرداد أية كلفة كهذه  -ب

اذا حصل أي من  ،(18/2( و )18/1 )القوى القاهره  للمدى الذي ال يمكن تعويضها من خالل وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة

 ( من هذه المادة.10/1من الفقرة )( 4,3,2الموصوفة بالبنود )االحداث 

 ( لالتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة. 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا االشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 القوة القاهرة التي تتثر على المقاول الثانوا :  - 09/5

ن أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية باالشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط أوسع اذا كا 

، فان تلك األحداث أو الظروف االضافية أو االوسع للقوة القاهرة ال تعفى المقاول في حالة عدم أدائه وال هذه المادةمن تلك المحددة في 

 المادة.  هذهاء بموجب أحكام تخوله أي اعف

 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
  -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

التوافق )وديا( ويكون من خالل تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق إحكام  -أ

 د العقد ويعد محضر بذلك االتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد .وبنو النافذةالقانون والتعليمات 

يكون وفقا لإلجراءات المحددة في شروط المناقصة او والتحكيم الوطني  عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى -ب

 الخاصة.وكما مشار اليه في الشروط  1060( لسنة 83بقانون المرافعات المدنية رقم )

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

يلتزم طرفا العقد باختيار األسلوب األمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً ألحد األساليب المنصوص عليها في هذه    -2

 قصة.المناالمادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق 
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 السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ األشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة الحقاَ تكبون مكملبة للشبروط العامبة للعقبد و كلمبا وحيثمبا يكبون هنباك نبزاع ، فبأن أحكامهبا 

 تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
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 شروط الخاصةال

 
 

تعزيز التبريد المركزا للمخازن ]

قسم توزيع المستلزمات الطبية ، 

اإلسكان،العدل،الحصوةوالنجف 

 [ األشرف

[    ] 

رقم المادة في  البيانات

 الشروط العامة للعقد 

 المحددات 

وزارة صاحب العمل :

الصحة/الشركة العامة لتسويق 

 األدوية ) كيماديا (

 المعظم باب-بغدادعنوانه :

0/0/2/2  

 و

 0/3 

وزارة الصحة/الشركة العامة ]

 [لتسويق األدوية ) كيماديا (

 ] باب المعظم-بغداد]

 المهندس :

 عنوانه :

0/0/2/4  

 و

0\3 

يحدد بعد تشكيل لجان االشراف ] 

 ]واالستالم 

 بعد االحالة

 0/0/3/2 مدة االنجاز :

 

[ يوما أذا كانت االشغال  يوم 022]  

عدة أجزاء فيتم األشارة  مقسمة إلى

 الى جدول خالصة بمدة انجاز كل جزء 

 [ يوما تقويميا   02]   0/0/3/5 فترة أصالح العيوب )الصيانة(

  أعمال مدنية 0/0/5/6 أجزاء األشغال

 أعمال كهربائية

 اإلطفاءأعمال منظومة 

  هاتفياإلتصال ال +تحريريآ  0/3 االتصاالت

 [     القانون العراقي] ¼ القانون الذا يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 االتصاللغة 

¼ 

¼ 

 [اللغة العربية]

 [اللغة العربية]

 ]يوم من تاريخ االحالة 04خالل [ 0/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 الينطبق )ب( 0/8

الخفاق تقدير استحقاق المقاول  2/0 حق الدخول في الموقع

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 

 الى الموقع )الينطبق(

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

 

 

 

2/0 

 

 

 

 

 

يجب أن يكون تاريخ أستالم الموقع 

 قبل تاريخ المباشرة , بأستثناء 

 األ جزاء  

المبينة الحقا )أذا كان معمول بذلك , 

----ء مع وصف تفصيلي لهذه األجزا

 يوم بعد تاريخ المباشرة.   -
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]أدخل اجزاء 

 األشغال[

]أدخل تاريخ 

استالم 

 الموقع[

غير معمول  غير معمول بذلك

 بذلك

  

 صالحيات وواجبات المهندس

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 

 صاحب العمل

التغيرات التي ستتدا الى زيادة قيمة  (2)ب/  0\3

( يتطلب %العقد المقبولة بنسبة)___

 أن تخضع لموافقة صاحب العمل

ضمان حسن األداء بصيغة ضمان  2\4 ضمان حسن األداء

 ]من قيمة العقد  %5 [مصرفي قدره

 ال تنطبق )ب( 4/6 تثبيت االبعاد

 ال تنطبق )ب( 4/00 الظروف المادية غير المنظورة

 اخرىاو احكام ادخل اا شروط  4/04 نقل مستلزمات التنفيذ

 اخرى او احكام ادخل اا شروط 4/22 ي الموقعاالمن ف

 ال تنطبق )ب( 4/22 اآلثار

 ]  ساعات عمل 8 [   5\6 ساعات العمل االعتيادية

 ال تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 ادخل تاريخ المباشرة  8/0 مباشرة العمل

في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8 جدول تقدم العمل

ل برنامج تقدم العمل سارا المفعو

أدخل   [سيتعرض الى الغرامة البالغة 

 ]الغرامة المقترحة

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

غرامة اليوم الواحد = ) مبلغ العقد )    6\8
اي تغيير في مبلغ العقد (  ±مبلغ العقد 

اي تغيير   ±/ مدة العقد ) مدة العقد 
 x 22 % )0في المدة ( 

اء أذا تضمن العقد تسليم اجز ] 

المشروع على مراحل يالحظ الجدول 

 في نهاية البيانات

 من مبلغ العقد النهائي  %25 6\8 الحد االعلى للغرامات التأخيرية

هذه العمل بموجب  توقفاذا استمر  8/7  توقف العمل 

) ( يوما جاز  الفقرة  لمدة تتجاوز

للمهندس ان يصرح للمقاول 

   باستئناف العمل    

جراء الفحوصات التدخل في إ

 عند االكمال

 التنطبق )ب( 02/3

 ادخل مدة تمديد فترة الصيانة  00/3 تمديد فترة الصيانة

واجب المقاول في البحث عن 

 االسباب

 الينطبق اضافة هامش ربح 00/8

في حالة وجود مبلغ األحتياطي العام  [  6\03 المبالغ األحتياطية 

 ]أدخل نسبته من مبلغ العقد
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ت بسبب تغيير التعديال

 التشريعات

ال يسمح(  أن تعدل قيمة العقد  ادخل )   03/8

لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة 

نتيجة أا تغيير في قوانين الدولة )بما 

في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 

تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات 

 القضائية أو الحكومية الرسمية لها

 مبلغ العقدادخل  04/0 مبلغ العقد

رائب ضمبلغ العقد معفو من ال )ب(0\04 الضرائب

 ] ال [والرسوم الكمركية 

 الحد األعلى للدفعة المقدمة

 

 ال تنطبق

من مبلغ العقد  )على جهة  %-----  2\04

التعاقد مراعاة النسب المحددة في 

تعليمات تنفيذ الموازنة االستثمارية 

السارية واالجراءات الخاصة 

 (باستيفاء هذه السلف 

 أسترداد الدفعة المقدمة 

 

 ال تنطبق

(االقساط )أدخل الموعد ألسترداد   2\04  

 )أدخل نسبة األسترداد لكل قسط (

)على جهة التعاقد مراعاة النسب   

المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة 

االستثمارية السارية واالجراءات 

  (الخاصة باستيفاء هذه السلف 

   %------  3\04 األستقطاعات النقدية نسبة

 من مبلغ العقد المقبول       %---- 3\04 حدود أألستقطاعات النقدية

 ادخل شروط الدفع 04/4 )يحدد بعد االحالة(جدول الدفعات

المعدات والمواد الداخلة في 

 األشغال

 

 ال تنطبق

أدرج  5\04في حالة أعتمادالفقرة  (0)ب( )5\04

ات والمواد للدفع مقابلها قائمة بالمعد

او االساليب  (FOBعند الشحن )

االخرى المعتمدة في البيوع التجارية 

)تحدد بشكل بشكل واضح من قبل 

 ووفقا لقواعد االنكوتيرم جهة التعاقد(

 .المعتمدة

  (0)ج( )5\04

 

أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع 

 (CIP)مقابلها عند وصولها للموقع

   ]من قيمة العقد  %--أدخل [  6\04 للدفعات المرحلية الحد األدنى

تحدد من قبل لجنة االشراف بعد 

   االحالة

 ادخل جدول الدفعات 04/7  الدفع للمقاول

تحدد من قبل لجنة االشراف بعد 

   االحالة

 السلف المتأخرة

 

 ال ينطبق

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  04/8

(، 04/7مستحقة له بموجب الفقرة )

فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها 

 له.ادخل ) ينطبق ، ال ينطبق (
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أسم الجهه التي تصدر عنها 

نسبة الخصم السنوية آلغراض 

تحديد مبلغ نفقات التمويل عن 

التأخير في صرف الدفعات 

 المرحلية

 ال ينطبق   8\04

   

السلفة النهائية )عند تسلم  

 شغال( اال

 

 

يتعين على المقاول ان  يقدم  الى     04/02

المهندس خالل فترة ال تتجاوز ) ( 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 

االستالم االولي لالشغال  كشف 

 السلفة النهائية.   

تحدد بعد االحالة من قبل لجنة  

 االشراف

 التنطبق 05/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

) يتم مراعات التشريعات النافذة في  05/4 الدفع بعد سحب العمل

 دفع مستحقات المقاول  (

 ادخل )ال ينطبق( 06/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 الينطبق اضافة هامش الربح )ب( 07/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

الحد األعلى للمستولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل  

 

 ]المبينة آلحقا ديلينالب  أختر أحد[ 6\07

معامل يقل أو يزيد عن [حاصل ضرب 

أدخل  [في  قيمة العقد, أو  ]واحد 

   ]قيمة أعلى حد أللتزام المقاول 

تحدد بعد االحالة من قبل لجنة 

                            االشراف

 تقديم وثائق التأمين

 

 

 

 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين  -ب

دخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق أ [ 08/0

الخاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين. 

 ]يوما 28-04الفترة تتراوح بين 

 يوم --------

 يوم--------

الحد أالعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر االضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 آلا جزء من االشغال .  

 ]ال ينطبق  [ )د(2\08

  

االدنى لمبلغ التأمين عن  الحد

 ال ينطبق   مخاطر الطرف الثالث

 

ادخل مبلغ التامين عن الطرف  [ 3\08

  [  الثالث

حسب التعليمات والضوابط  [ 22 آلية فض النزاعات

   ] والتشريعات النافذة
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 الة (من قبل لجنة االشراف بعد االح) يتم إمالءها   خالصة االجزاء المكونة لألشغال   :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ األكمال للجزء بموجب 

( 3\3\0\0الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  6\5\0\ 0الفقرة        )  
   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية [  -جهة التعاقد :

07 

 

 

 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
 

 إشعار باإلحالة
 على ورق متوج بشعار صاحب العمل { } يكتب   

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

كمبا  اسبم العقبد ورقمبه[لتنفيبذ االشبغال  ]ادخبل التبأريخ  [ان نعلمكم بحصول الموافقبة علبى عطبائكم المبؤرخ  يسرنا    

كمبا تبم تصبحيحه  ]ادخبل العملبة  [ ]رقبام والكلمبات االادخبل المبلبغ ب [البالغه  وبقيمة العقد ]الشروط الخاصةمحدد في 

 وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

 والتبلغ بهاله أعصدور اشعار االحالة يوماً من تأريخ  14يرجى التفضل باالطالع وتزويدنا بضمان حسن االداء خالل 

 مع شروطه العامة والخاصة لعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقدل ةالخاصو العامة وبموجب الشروط

 . مع التقدير

 المرافقات 

 اتفاقية العقد

 الشروط العامة

 للعقد الشروط الخاصة

 

 

 

 

 

 ....................................توقيع المخول:                                      

 ................................ اسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاحب العمل                                     
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 العقد
 

)البذي يبدعى صباحب  ]جهبة التعاقبد وعنوانهبا  اسبم ادخبل [بين الطبرف االول  ]، شهر ، سنه ادخل اليوم  [ابرمت هذه االتفاقية بتأريخ   ]

وحيث ان صاحب العمل يرغب فبي ان ينفبذ المقباول االشبغال المحبدده فبي  ]ادخل اسم وعنوان المقاول  [العمل فيما يلي ( والطرف الثاني 

 اء المقاول لتنفيذ واكمال هذه االشغال ومعالجة اي خلل فيها . وقد وافق صاحب العمل على عط ]ادخل اسم ورقم العقد [العقد 

 فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي : 

 معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه االتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد . .1

كجزء اليتجزء من اتفاقية العقد هبذه ، وان اتفاقيبة  كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، .2

 العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

 أتفاقية العقد – (1)

 الشروط الخاصه للعقد.  – (2)

 الشروط العامة للعقد – (3)

 .خطاب القبول ) االحالة( (4)

 المواصفات . – (5)

 المخططات .  – (6)

 الجداول الكاملة. – (7)

 ه ......) اذا وجدت ( .التعديالت على خطاب العطاء المرقم– (8)

 خطاب العطاء  - (0)

 

يتعهد المقاول بتنفيذ االشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النبواحي كافبة  بموجبب متطلببات وشبروط العقبد مقاببل  .3

 المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .

ه واكمالبه لالشبغال و معالجتبه اي خلبل فيهبا قيمبة العقبد او اي مبلبغ اخبر يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيبذ .4

 مستحق بموجب احكام العقد في االوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .

 باالمكان االشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . – .5

 

يبه علبى تنفيبذها بموجبب القبانون العراقبي والتشبريعات العراقيبة المنظمبة الجبراءات التعاقبدات يشهد االطراف الذين قاموا بعقبد هبذه أالتفاق

 الحكومية

 

 ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل  [توقيع ............................... 

 .]ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول  [توقيع .............................. 


