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عقد المقاولة الفرعیة

امةالشروط الع
General Conditions

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل األول

التعاریف والتفسیر
Definitions and Interpretation

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعاریف:-1/1

عیة (المعرف یكون للكلمات والمصطلحات التالیة حیثما وردت في عقد المقاولة الفر 
(كما هو معرف أدناه) ما لم یقتض ساسيأدناه) المعاني المخصصة لها في العقد األ

السیاق غیر ذلك، باستثناء الكلمات والمصطلحات التالیة والتي تعرف على النحو التالي:
یعني الشخص المسمى كذلك في الجزء الثاني من عقد المقاولة صاحب العمل:) 1(–أ 

وذلك على النحو الذي سیقوم وخلفاءه القانونیین أو من یتنازل لهم، الفرعیة، 
.المقاول بابالغه الى المقاول الفرعي من وقت آلخر

یعني الشخص المسمى كذلك في الجزء الثاني من :الرئیسي (المقاول)المقاول)2(
، ولكنه ال یعني أي شخص تنازل له ولة الفرعیة، وخلفاءه القانونیینعقد المقا

لعقد (إال إذا تم التنازل بموافقة المقاول الفرعي).عن ا
یعني الشخص الذي قبل "المقاول" عرضه وخلفاءه القانونیین المقاول الفرعي:)3(

المقاولة الفرعیة.في عقد
یعني الشخص الذي یعینه صاحب العمل للقیام بمهام المهندس المهندس:)4(

عقد جزء الثاني من السي، والمسمى بهذه الصفة في ساألغراض العقد األ
وأي شخص آخر یقوم صاحب العمل بتعیینه كبدیل للمهندس المقاولة الفرعیة

.من وقت آلخر ویبلغ المقاول الفرعي عن تعیینه
یعني العقد الذي تم إبرامه بین صاحب العمـل والمقـاول، والذي :األساسيالعقد )1(-ب 

، وللمقاول الفرعي االطالع الفرعیةعقد المقاولة الجزء الثاني منفي تم تعریفه
. )4/1علیه كما هو وارد في المادة (

الصادر عن اتفاقیة المقاولة الفرعیة وكتاب القبولعني تالمقاولة الفرعیة:عقد )2(
وعرض المقاول الفرعي وهذه الشروط ومواصفات المقاولة الفرعیة المقاول
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أخرى ( إن وجدت ) مدرجة ومخططاتها وجداول الكمیات التابعة لها وأي وثائق 
. الصادر عن المقاولفي اتفاقیة المقاولة الفرعیة أو في كتاب القبول

: تعني مواصفات أشغال المقاولة الفرعیة المشمولة مواصفات المقاولة الفرعیة)3(
تم علیها وفقًا ألحكام الفصل یتغییرفي عقد المقاولة الفرعیة وأي تعدیل أو 

.من هذه الشروط"عاشر"ال
مخططات أشغال المقاولة الفرعیة والمذكرات : تعني مخططات المقاولة الفرعیة)4(

الحسابیة وما یماثلها من معلومات فنیة كما هي مشمولة في عقد المقاولة 
الفرعیة وأي مخططات إضافیة أو معدلة یصدرها المقاول بموجب أحكام عقد 

المقاولة الفرعیة.
ي جدول الكمیات المسّعر الذي تم تقدیمه: یعنجدول كمیات المقاولة الفرعیة)5(

. ه، والذي یشكل جزءًا من عرضمن قبل المقاول الفرعي
یعني العرض المسعر المقدم من قبل المقاول الفرعي عرض المقاول الفرعي:)6(

إلى المقاول لغرض تنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة وٕاصالح العیوب فیها 
فرعیة" وكما تم قبوله في كتاب القبول الصادر بموجب أحكام "عقد المقاولة ال

عن المقاول.
لعرض المقاول القبول الرسميكتابیعنيكتاب القبول الصادر عن المقاول:)7(

شامًال ألي مذكرات یتم االتفاق علیها بین من قبل المقاول الموقعو الفرعي
مصطلح كتاب الفریقین ویقومان بتوقیعها، وٕاذا لم یتم إصدار كتاب القبول، فإن 

.القبول یعني اتفاقیة العقد
تعني اتفاقیة المقاولة الفرعیة والمشار إلیها في المادة اتفاقیة المقاولة الفرعیة:)8(

)3/3.(
تعني الصفحات المستكملة والمسماه "ملحق :ةالفرعیةملحق عرض المقاول)9(

جزءًا منه.عرض المقاولة الفرعیة" والمرفقة بعرض المقاولة الفرعیة والتي تشكل
لعقد الشروط العامة والشروط الخاصةتعني شروط عقد المقاولة الفرعیة:)10(

المقاولة الموحد(والتي ینبغي استخدامها مع شروط عقدالفرعیةالمقاولة 
) كما یتم تكییفها من قبل المقاول الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان

مقاولة الفرعیة. والمقاول الفرعي لتكون جزءًا من عقد ال
كما األخرىالشروطو المقاولة الموحدتعني شروط عقد :األساسيشروط العقد )11(

سي.سایتم تكییفها من قبل صاحب العمل والمقاول، لتكون جزءًا من العقد األ
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الذي یتسلم المحدد لمباشرة العمل و : یعني التاریخ ةالفرعیةتاریخ مباشرة المقاول)1(- ج
).6/1(وفقًا للمادة االشعار بهرعيالمقاول الف

تعني الفترة الزمنیة المحددة لتنفیذ أشغال المقاولة مدة اإلنجاز للمقاولة الفرعیة:)2(
(أو - ةالفرعیةحسبما یرد في ملحق عرض المقاول–الفرعیة أو أي قسم منها 

محسوبة من من هذه الشروط ") دسكما یتم تحدیدها بموجب أحكام الفصل "السا
یخ المباشرة.تار 

عن تعني المبلغ المنصوص علیه في كتاب القبول الصادرقیمة المقاولة الفرعیة:-د 
المقاول، والمستحق دفعه للمقاول الفرعي إزاء تنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة 

وٕاصالح أیة عیوب فیها وفقًا لشروط عقد المقاولة الفرعیة.
.األساسياألشغال المعرفة في العقد تعني:األساسیةاألشغال )1(- هـ 

المقاولة اتفاقیة المحددة في المشروع : تعني أشغال شغال المقاولة الفرعیةأ)2(
.الفرعیة

من كل نوع (باستثناء لمكنات: تعني جمیع األدوات وامعدات المقاول الفرعي)3(
یة األشغال المؤقتة) مما یلزم لتنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة وٕاصالح أ

عیوب فیها، ولكنها ال تشمل التجهیزات اآللیة والمواد التي تشكل أو یقصد بها 
أن تشكل جزءًا من أشغال المقاولة الفرعیة.

العناوین:-1/2
ال تشكل العناوین الواردة في شروط عقد المقاولة الفرعیة جزءًا من الشروط، وال تؤخذ في 

.هااالعتبار لدى تفسیر 
التفسیر:-1/3

الشـــــركات والكیانـــــات وأیـــــة تشـــــمل ) الفرقـــــاءكلمـــــات الدالـــــة علـــــى (األشـــــخاص) أو (الإن 
مؤسسات لها أهلیة قانونیة. 

المفرد والجمع:-1/4
تنصرف صیغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس أینما تطلب السیاق ذلك.
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اإلشعارات والموافقات والمصادقات والشهادات والتثبیتات والتقدیرات:-1/5
أو أو قبـــول ا تقتضـــي أحكـــام عقـــد المقاولـــة الفرعیـــة إعطـــاء أو إصـــدار أي إشـــعار حیثمـــ

شــهادة أو تثبیــت أو تقــدیر، فیجــب أن یكــون مثــل هــذا اإلشــعار أو مصــادقة أو موافقــة أو 
الموافقــة أو المصــادقة أو الشــهادة أو التثبیــت أو التقــدیر مكتوبــًا مــا لــم یــنص علــى غیــر 

"، "تثبیت" أو "تقدیر" وفقًا لـذلك. وال مصادقة"إشعار"، "ذلك. كما یجب أن تفسر الكلمات 
یجـــوز دون وجـــود ســـبب معقـــول االمتنـــاع أو التـــأخر عـــن إصـــدار مثـــل هـــذا اإلشـــعار أو 

أو الشهادة أو التثبیت أو التقدیر. المصادقةالموافقة أو 
:خطیاً التعلیماتاصدار-1/6

ومع ذلك إذا ارتأى المقاول لسبب ما ،خطیاً إلى المقاول الفرعيیصدر المقاول تعلیماته
ضرورة إصدارها شفاهة، فإنه یتعین على المقاول الفرعي االمتثال لمثل هذه التعلیمات. 

ن المقاول بمثابة تعلیمات عویعتبر التثبیت الكتابي لهذه التعلیمات الشفهیة الصادرة 
فیذ التعلیمات الشفهیة. حسب مفهوم هذه "المادة" سواًء جاء التثبیت سابقًا أو الحقًا لتن

صدور التعلیمات التالیة لأیام السبعةوفضًال عن ذلك، إذا قام المقاول الفرعي، خالل
، فإنها یومینالشفهیة إلیه بتثبیتها خطیًا إلى المقاول، ولم ینقضها المقاول خطیًا خالل 

یجب اعتبارها في مثل هذه الحالة كتعلیمات صادرة عن المقاول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يالفصل الثان

للمقاول الفرعيااللتزامات العامة
General Obligations of the Subcontractor

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسؤولیات العامة للمقاول الفرعي:- 2/1

المقاولة أشغالالواجبین، أن یصمم الحرص والجد یتعین على المقاول الفرعي، متوخیًا 
(إلى المدى المنوه عنه في عقد المقاولة الفرعیة) وأن ینفذها وینجزها ویصلح أیة الفرعیة

عیوب فیها وفقًا ألحكام عقد المقاولة الفرعیة. ویتعین علیه أن یوفر المناظرة والعمالة 
ن األشیاء، سواء كانت ذات والمواد والتجهیزات اآللیة ومعدات المقاول الفرعي وغیرها م

المقاولة الفرعیةأشغالجل تصمیم وتنفیذ وٕانجاز طبیعة مؤقتة أو دائمة مما هو مطلوب أل
بالقدر الذي تكون ضرورة توفیرها قد تم تحدیدها في عقد وذلك عیوب فیها أیة وٕاصالح 

االتفاق علیه باستثناء ما تم ،المقاولة الفرعیة، أو أمكن استنتاج ذلك منه بصورة معقولة
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عقد الخاصة من شروط الاإلشارة إلیه في وأ"سابعخالفًا لذلك وفقًا ألحكام الفصل "ال
المقاولة الفرعیة.

عن أي خطأ أو إغفال أو أي ،دون توانٍ ،یتعین على المقاول الفرعي أن یشعر المقاول
وم بمراجعتها یكتشفه في تصمیم أو مواصفات أشغال المقاولة الفرعیة عندما یقفنيعیب

المقاولة الفرعیة. أو عند تنفیذ أشغالاألساسيو / أو بمراجعة العقد 

:المقاولة الفرعیةأداء كفالة - 2/2
المقاولة الفرعیة عقد لتنفیذ كفالةالمقاولة الفرعیة أن یقدم المقاول الفرعي اتفاقیةتإذا تطلب
بالمبلغ المحدد في ملحق فالةالكتلك، فإنه یتعین علیه أن یحصل على مناسبةبصورة 

. عند توقیع اتفاقیة المقاولة الفرعیةإلى المقاولاوأن یقدمهةالفرعیةعرض المقاول
صاغ توأن ،عن مؤسسة مالیة مقبولة لدى المقاولةصادر كفالةالهذهكون تینبغي أن 

فاق علیه بین كما یتم االتأو جزء الثاني من هذا العقد حسب النموذج المدرج في الالكفالة
ویتحمل المقاول الفرعي كلفة االمتثال لمتطلبات هذه "المادة" ما .المقاول والمقاول الفرعي

لم ینص على غیر ذلك في عقد المقاولة الفرعیة.
المفعـــول إلـــى أن یقـــوم المقـــاول الفرعـــي بتنفیـــذ وٕانجـــاز ةســـاریهـــذه الكفالـــةظـــل تیتعـــین أن 

أي ما یقتضیه عقد المقاولة الفرعیة، وال یجوز تقدیم األشغال وٕاصالح أیة عیوب فیها وفق 
األساسـي،بأشغال العقد المتعلقةالصیانةبعد صدور شهادة الكفالةهمطالبة بخصوص هذ

) یومــًا مــن 28إلــى المقــاول الفرعــي خــالل (الكفالــةههــذدیــععلــى المقــاول أن یكمــا یتعــین 
. تلك الشهادةتاریخ صدور 

، أن یشـــعر كفالـــة المقاولــة الفرعیـــةتقـــدیم أیـــة مطالبــة بخصـــوص یتعــین علـــى المقـــاول قبــل 
المقاول الفرعي، في كل حالة، عن طبیعة اإلخالل الذي ستتم المطالبة بخصوصه.

:عمل المقاولة الفرعیةتقدیم برنامج -2/3
شروط وبعد صدور كتاب الهذهیتعین على المقاول الفرعي، خالل الفترة المحددة في

برنامج عمل زمني لتنفیذ أشغال المقاولة ل المقاول، أن یقدم إلى المقاول القبول من قب
الفرعیة بالشكل والتفاصیل التي یحددها المقاول. وعلى المقاول الفرعي أیضًا أن یقدم مع 
البرنامج المنهجیة للترتیبات واألسالیب التي یقترحها التباعها في تنفیذ أشغال المقاولة 

لمقاول بالتالي بإبداء مالحظاته علیها لبیان مدى عدم مطابقتها الفرعیة، وسوف یقوم ا
لبرنامج عمل األشغال األساسیة.
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أن التقـدم الفعلـي فـي تنفیـذ أشـغال المقاولـة الفرعیـة ال –في أي وقت –إذا تبین للمقاول 
بنــاًء علــى طلــب –، فإنــه یتعــین علــى المقــاول الفرعــي تــم قبولــهیتوافــق والبرنــامج الــذي 

لضـمان إنجـاز أشـغال یبین فیه اجراءاته المقترحـةعمل معدلأن یقدم برنامج –ول المقا
.لهاالمقاولة الفرعیة خالل مدة اإلنجاز المحددة

التنازل عن عقد المقاولة الفرعیة:-2/4
ال یحق للمقاول الفرعي أن یتنازل عن عقد المقاولة الفرعیة أو أي جزء منه، أو عن أي 

ه فیه أو ناتجة عنه، بدون الموافقة الخطیة المسبقة من المقاول (وهي فائدة أو مصلحة ل
: أن تترك لمحض تقدیر المقاول)، إال فیما یتعلق بِـ موافقة یجب

مبالغ مالیة لمصلحة البنوك التي یتعامل معها المقاول الفرعـي ممـا أیة تحویل أ .
استحق أو سیستحق له بموجب عقد المقاولة الفرعیة، أو 

تنــازل المقــاول الفرعــي لمؤمنیــه عــن أي حــق لــه للحصــول علــى تعــویض مــن أي .ب
آخــر مســؤول تجاهــه (وذلــك فــي الحــاالت التــي یكــون فیهــا مؤمنــو المقــاول طــرف

).التعویض عن مسؤولیتهالفرعي قد التزموا بدفع بدل خسارته أو 

التعاقدات الفرعیة التابعة:-2/5
ل عن أشغال المقاولة الفرعیة آلخرین، وال أن یلزم أي ال یحق للمقاول الفرعي أن یتناز 

جزء من أشغال المقاولة الفرعیة بدون موافقة المقاول المسبقة.
علیـــه أو التــزام یترتــبموافقــة ال تعفـــي المقــاول الفرعــي مــن أیـــة مســؤولیة المثــل هــذهإن

ل أو إخفــاق المقــاول الفرعــي مســؤوًال عــن أي فعــیظــلّ بموجــب عقــد المقاولــة الفرعیــة، بــل 
یتسبب به أي من مقاولیه الفرعیین (التابعین) أو وكالئهم أو مستخدمیهم أو عّمـالهم كمـا 
لـو كانـت تلـك األفعـال أو االخفاقـات أو التقصــیر قـد تسـبب بهـا المقـاول الفرعـي نفســه أو 
أي من وكالئه أو مستخدمیه أو عماله. على أنه ال یطلب من المقاول الفرعي الحصـول 

افقة من أجل:على المو 
استخدام العمال، أوأ .

شراء المواد المطابقة للمعاییر المحددة في عقد المقاولة الفرعیة و/أو العقدب .
سي. سااأل

وفي حالة أن أي مقاول فرعي تابع قد ارتبط تجـاه المقـاول الفرعـي بخصـوص عمـل نفـذه 
فتــــرة "لفتـــرة أطـــول مـــن أو لـــوازم أو مـــواد أو تجهیـــزات أو خـــدمات قـــدمها بـــالتزام یســـتمر 

سـیة أو األساشـغال األسـي، وذلـك فیمـا یخـص ساالعائـدة للعقـد األ"المسؤولیة عن العیـوب
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أي جزء منها ممـا یـدخل ضـمنه أشـغال المقاولـة الفرعیـة، حسـب واقـع الحـال، فإنـه یتعـین 
بنــاء علــى –أن یحـول إلــى المقـاول –الصــیانةعنــد انتهـاء فتــرة –علـى المقــاول الفرعـي 

للمـــدة و أي حـــق ناشـــئ عـــن التـــزام ذلـــك المقـــاول الفرعـــي التـــابع –األخیـــر ونفقتـــه طلـــب
المتبقیة من االلتزام المذكور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث

وثائق عقد المقاولة الفرعیة
Subcontract Documents

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللغة:-3/1

عقد المقاولة الفرعیة:الجزء الثاني منما لم ینص على غیر ذلك في 
تكون اللغة (أو اللغات) التي تعد بها وثائق عقد المقاولة الفرعیة هـي نفـس اللغة -أ 

سي، و سا(أو اللغات) التي أعدت بها وثائق العقد األ
أكثر مـن لغـة واحـدة، فـإن تفسـیر عقـد إذا تم إعداد وثـائق عقـد المقاولـة الفرعیـة بـ-ب 

سي.ساكون وفقًا للغة المعتمدة في العقد األیالمقاولة الفرعیة یتعین أن 
القانون المطبق:-3/2

عقد المقاولة الفرعیة، فإن قانون الدولة الجزء الثاني من ما لم ینص على غیر ذلك في 
بموجبه یعتبر أیضًا هو ياألساسوالذي یتم تفسیر العقد األساسيالمطبق على العقد 

القانون الذي یطبق على عقد المقاولة الفرعیة.
اتفاقیة المقاولة الفرعیة:-3/3

، وذلك ( إن وجدت )یتعین على المقاول الفرعي أن یبرم ویوقع اتفاقیة المقاولة الفرعیة 
ى علالمقاولة الفرعیة، مع ما یلزم إدخالهرفق بالجزء الثاني من عقدحسب النموذج الم

.عند قبول عرض المقاول الفرعيمن تعدیل تستدعیه الضرورةذلك النموذج
أولویة الترجیح بین وثائق عقد المقاولة الفرعیة:-3/4

تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منهـا عقـد المقاولـة الفرعیـة كمـا تـم إدراجهـا فـي كتـاب 
مفسرة لبعضها البعض. وما ،فرعیةأو في اتفاقیة المقاولة ال،القبول الصادر عن المقاول

ــم یــنص علــى غیــر ذلــك فــي شــروط عقــد المقاولــة الفرعیــة، تكــون أولویــة التــرجیح بــین  ل
الوثائق المكونة لعقد المقاولة الفرعیة على النحو التالي:
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اتفاقیة المقاولة الفرعیة؛-1
كتاب القبول الصادر عن المقاول؛-2
عرض المقاول الفرعي؛-3
المقاولة الفرعیة؛اتفاقیةالخاصة منشروطال-4
المقاولة الفرعیة؛من اتفاقیةالعامةشروطالهذه-5
المقاولة الفرعیة.من عقدوأیة وثائق أخرى تشكل جزءًا -6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الرابع

سيساالعقد األ
Main Contract

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي:ألساالعقد اعلى المقاول الفرعي اطالع-4/1

ـــطْ یتعـــین علـــى المقـــاول أن یُ  األساســـيلـــه بمعاینـــة العقـــد ع المقـــاول الفرعـــي وأن یســـمحِل
(باســتثناء تفاصــیل األســعار الــواردة فــي جــدول الكمیــات أو جــداول أســعار الوحــدة حســب 

بنســخة طبــق األصــل مــن العقــد واقــع الحــال)، وٕاذا طلــب المقــاول الفرعــي أن یــتم تزویــده
ـــــة الفرعیـــــة ـــــق بأشـــــغال المقاول (باســـــتثناء تلـــــك التفاصـــــیل المتعلقـــــة األساســـــي فیمـــــا یتعل

باألســـعار)، فإنـــه یتعـــین علـــى المقـــاول تزویـــده بـــذلك. وعلـــى أي حـــال، فإنـــه یتعـــین علـــى 
ن ملحـــق عـــرض المناقصـــة المتعلـــق بالعقـــد مـــالمقـــاول أن یـــزود المقـــاول الفرعـــي بنســـخة 

فیمــا یتعلــق بأشــغال ســيألسامــع نســخة مــن الشــروط الخاصــة المتعلقــة بالعقــد ااألساســي
أحكـــام العقــــد علـــى اطلـــعقــــدوعلیـــه فـــإن المقــــاول الفرعـــي یعتبـــر أنـــه المقاولـــة الفرعیـــة.

(باستثناء تفاصیل أسعار المقاول).فیما یتعلق بأشغال المقاولة الفرعیةاألساسي
علق بأشغال المقاولة الفرعیة:مسؤولیة المقاول الفرعي فیما یت-4/2

فیمــا عــدا مــا یتطلبــه عقــد المقاولــة الفرعیــة مــن شــروط أخــرى، فإنــه یتعــین علــى المقــاول 
المطلوب في عقـد المقاولـة الفرعیـة) وأن ینفـذ وینجـز أشـغال الحدالفرعي أن یصمم (إلى 

قبلــه وبحیــث ال یــؤدي أي فعــل أو إغفــال مــن ،المقاولــة الفرعیــة ویصــلح أیــة عیــوب فیهــا
ســي. سالمقـاول فــي أداء التزاماتــه بموجــب العقــد األلإخفــاق أي بــالتســّبببخصوصـها إلــى 

وفیما عدا ما ورد آنفًا، فإنه یتعین على المقاول الفرعي أن یتقید ویؤدي جمیع االلتزامات 
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ســــي فیمــــا یخــــص أشــــغال المقاولــــة ساوالمســــؤولیات المتعلقــــة بالمقــــاول بموجــــب العقــــد األ
الفرعیة.

(للمقاول الفرعي) مع صاحب العمل:تعاقدیةعالقة ال-4/3
ال یوجد أي أمٍر یمكن تفسیره لخلق عالقة تعاقدیة خاصة بین صاحب العمل والمقاول 

الفرعي.
اآلثار المحتملة الخفاقات عقد المقاولة الفرعیة:-4/4

عین علیه أن إذا ارتكب المقاول الفرعي أي اخفاق في تنفیذ عقد المقاولة الفرعیة، فإنه یت
تكون سببًا في أن المقاول قد أصبح مسؤوًال تنتج عنه أو یعوض المقاول إزاء أیة أضرار 

سي. وفي مثل هذه الحالة، یمكن للمقاول، دون اإلجحاف ساعنها بموجب أحكام العقد األ
بحقه في اتباع أي أسلوب الستردادها، أن یخصم مقابل تلك األضرار من المبالغ التي 

حقة للمقاول الفرعي.تصبح مست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سماخالفصل ال

العمل في الموقع وحق الدخول إلیه
Site Working and Access

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساعات العمل في الموقع؛ تقید المقاول الفرعي بالقوانین والتعلیمات:-5/1

عین على المقاول الفرعي أن یراعي ساعات العمل المعتادة للمقاول كما هي منصوص یت
، إال إذا تم االتفاق على غیر ذلك، وأن العقد األساسيمن الشروط الخاصةعلیها في 

یتقید بجمیع القوانین والتعلیمات التي تحكم تنفیذ األشغال ومراقبة إدخال وٕاخراج المواد 
قاول الفرعي من الموقع وٕالیه وكذلك طریقة تخزین المواد ومعدات ومعدات الموالتجهیزات 

المقاول الفرعي في الموقع.
ر الموقع للمقاول الفرعي وٕامكانیة الدخول إلیه:یتوف- 5/2

إمكانیة الدخول إلى ما –من وقت آلخر –یتعین على المقاول أن یوفر للمقاول الفرعي 
رة تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة والسیر فیها الموقع، لیتمكن من مباشأجزاءیلزم من

المقاول غیر ملزم بأن یوفر للمقاول أنإال، بالسرعة الواجبة وفقًا لعقد المقاولة الفرعیة
الشروط الخاصةالنص في تمِ یما لمالفرعي حق الدخول المطلق ألي جزء من الموقع، 

من عقد المقاولة الفرعیة على ذلك.
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ول الفرعي بالسماح لدخول أشغال المقاولة الفرعیة:التزام المقا-5/3
والمهندس وأي شخص ولصاحب العمل یتعین على المقاول الفرعي أن یتیح للمقاول 

مفوض من قبلهم، إمكانیة الدخول بصورة معقولة خالل ساعات العمل المعتادة إلى 
ألشغال أو تخزین أشغال المقاولة الفرعیة وٕالى أیة أماكن في الموقع حیث یجري تنفیذ ا

. كما یتعین علیه أیضًا أن یتیح لكل من هؤالء إمكانیة والتجهیزاتأو تحضیر المواد
أماكن خارج الموقع حیث یتم تنفیذ أو تحضیر األشغال من قبل المقاول أیةالدخول إلى 

الفرعي أو نیابة عنه فیما یتعلق بأشغال المقاولة الفرعیة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دسالفصل السا

المباشرة واإلنجاز
Commencement and Completion

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مباشرة أشغال المقاولة الفرعیة؛ مدة اإلنجاز للمقاولة الفرعیة:-6/1

من تاریخ أیام ) 7(یتعین على المقاول الفرعي أن یباشر أشغال المقاولة الفرعیة خالل 
تسلم اإلشعار بهذا الخصوص من المقاول؛ هذا اإلشعار الذي یجب إصداره خالل الفترة 

.ةالفرعیةالمحددة في ملحق عرض المقاول
وبعـــد ذلـــك، یتعـــین علـــى المقـــاول الفرعـــي أن یســـتمر فـــي تنفیـــذ أشـــغال المقاولـــة الفرعیـــة 

لي إنجـاز أشـغال المقاولـة الفرعیــة أو بالتـاعلیــهویتعـین.بالسـرعة الواجبـة دون أي تـأخیر
، محسوبة من تـاریخ ةالفرعیةأي قسم منها خالل الفترة المحددة في ملحق عرض المقاول

أو خــالل تلــك الفتــرات التــي یــتم تمدیــدها بموجــب المــادة أشــغال المقاولــة الفرعیــةمباشــرة 
)6/2.(

تمدید مدة اإلنجاز للمقاولة الفرعیة:-6/2
ول الفرعي في تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة، أو أي قسم منها (إذا انطبق إذا تأخر المقا

ذلك علیها) بسبب أي من الحاالت التالیة:
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األساسي وذلك د مدة االنجاز بموجب أحكام العقد یترتب علیها تمدیلظروف -أ 
، أوفیما یتعلق بأشغال المقاولة الفرعیة

) وممــا ال تنطبــق علیــه الفقــرة (أ) 9/2ة (أي تعلیمــات تصــدر وفقــًا ألحكــام المــاد-ب 
أعاله، أو 

اإلخـالل بشـروط المقاولــة الفرعیـة مـن قبـــل المقــاول أو لسبــب مـــا یعتبــر المقـــاول -ج 
مسؤوًال عنه،

لحصـول علـى تمدیـد لمسـتحقاً عندئذ، وفي أي من هذه الحاالت، یصـبح المقـاول الفرعـي 
لفرعیـة أو أي قسـم منهـا حسـبما یـتم تقـدیره بصـورة مدة اإلنجاز المتعلقة بأشغال المقاولـة ا

منصفة ومعقولة في كل الظروف.
مثــل هــذا التمدیــد إال إذا قــدم إشــعارًا إلــى المقــاول مبینــًا لمســتحقاً ال یكــون المقــاول الفرعــي 

أن یقــدم التفاصــیل) یومــًا مــن حــدوثها، و 14فیــه الظــروف التــي أدت إلــى تــأخره، خــالل (
، وذلــك حتــى ) یومـًا مــن تــاریخ حــدوثها إلـى المقــاول28خــالل (تمدیــدالمؤیـدة لمطالبتــه بال

یمكن التحقق من المطالبة في وقتها.
كما یشترط أیضًا أنه إذا كان ألي واقعة تأثیر مستمر یمتنع عملیـًا علـى المقـاول الفرعـي 

ـــ ( ) یومــًا المشــار إلیهــا فــي هــذه 14بســببه تقــدیم المعلومــات المفصــلة عنــه خــالل فتــرة ال
المادة"، أن یكون للمقـاول الفرعـي علـى الـرغم مـن ذلـك، الحـق فـي الحصـول علـى تمدیـد "

للمــدة، علــى أن یقــوم بتزویــد المقــاول بمعلومــات مرحلیــة خــالل فتــرات ال تتجــاوز الواحــدة 
) یومًا من تاریخ انقضاء الواقعـة 14) یومًا، وأن یقدم التفاصیل النهائیة خالل (14منها (

المعنیة.
المقاول باإلشعار:واجب-6/3

یتعین على المقاول أن ُیشعر المقاول الفرعي، بدون توان، عن كل تمدیدات المدة التي 
له أثر على عقد المقاولة الفرعیة.یكون مما ساسيیحصل علیها بموجب أحكام العقد األ

:تعویضات التأخیر-6/4
من مدة االنجاز المحددة في انجاز أشغال المقاولة الفرعیة ضالمقاول الفرعي اذا أخفق

ألشغال المقاولة الفرعیة دون مبرر مقبول، فانه یتعین علیه أن یدفع للمقاول تعویضات 
تأخیر بالمبلغ المنّوه عنه في ملحق عرض المقاولة الفرعیة، وذلك عن كل یوم یمر بین 

اولة الفرعیة، ) والتاریخ الفعلي النجاز أشغال المقالمبررةنهایة مدة االنجاز (مع تمدیداتها
مقاولة%) من قیمة ال15اال أن هذه التعویضات یجب أن ال تتجاوز قیمتها القصوى (

الفرعیة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابعالفصل ال

األشغال المؤقتة، معدات المقاول وتسهیالته األخرى
Temporary Works, Contractor's Equipment and Other Facilities

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المقاول الفرعي لألشغال المؤقتة:-7/1

یتعین على المقاول فانه عقد، هذا المن الشروط الخاصةما لم ینص على غیر ذلك في 
ملون باالشتراك مع المقاول و/أو أي مقاولین فرعیین آخرین یع(أن یتیح للمقاول الفرعي 

، ألغراض تنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة وٕاصالح أیة عیوب فیها، )لدى المقاول
فیما یتعلق –من وقت آلخر –م تلك األشغال المؤقتة التي قد یوفرها المقاول استخدا

على أي التزامسیة. إن هذه اإلتاحة لالستخدام یجب أن ال تفرض ساباألشغال األ
ستخدام تلك األشغال المؤقتة من قبل المقاول الفرعي أو وكالئه أو المقاول فیما یتعلق با

علیه لفحص مستخدمیه أو عماله، كما أنها ال تعفي المقاول الفرعي من أي التزام یتعین 
أیةتوفیرلأي منهم أو المستخدمة من قبلمؤقتة التلك األشغالأو حمایةأو معاینة

أشغال مؤقتة مالئمة الستخداماتهم.
استخدام المقاول الفرعي لمعدات المقاول و/أو تسهیالته األخرى باالشتراك مع  - 7/2

مقاولین فرعیین آخرین:
معدات و/أو تسهیالت أخرى منصوص أیة یتعین على المقاول أن یوفر في الموقع 

، للمقاول الفرعيعقد المقاولة الفرعیة، وأن یتیح منالشروط الخاصةعلیها في 
قاول و/أو المقاولین الفرعیین اآلخرین الذین یسمح المقاول لهم باالشتراك مع الم

، ألغراض تنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة ولكن تلك المعدات والتسهیالتباستخدام
الخاصة من شروط الالمنصوص علیها في للشروط، وذلك وفقًا الصیانةلیس ألغراض 

.هذا العقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منالفصل الثا

معدات المقاول الفرعي واألشغال المؤقتة والمواد
Subcontractor's Equipment, Temporary Works and Materials

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقاول، فیما یتعلق بمعدات الساسي) من شروط العقد األ4/17إشارة إلى أحكام المادة (- 8/1
التي یتم إحضارها إلى الموقع من قبل المقاول الفرعي اللوازمفإن األشغال المؤقتة أو 

ذلك في الشروط غیرجزءًا من معدات المقاول ولوازمه، اال إذا نص علىتعتبر 
.الخاصة من عقد المقاولة الفرعیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاسعالفصل ال

تقدیراتلیمات والالتع
Instructions and “Determinations”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي:ساالعقد األبالمتعلقة التعلیمات (والتقدیرات)-9/1

"، یتعـین علـى المقـاول الفرعـي أن یتقیـد بكـل التعلیمـات العاشـرمع مراعاة أحكام الفصل "
المهندس فیما یخص أشـغال المقاولـة الفرعیـة والتـي یـتم إشـعاره (والتقدیرات) الصادرة عن 

بهــا وتثبیتهــا مــن قبــل المقــاول كتعلیمــات، ویكــون المقــاول الفرعــي متمتعــًا بــنفس الحقــوق 
لتعویض علیه من قبل المقاول فیما یتعلق بتقیده بذلك، بما یماثل مـا ابتمدید المدة و/ أو

.ساسيب أحكام العقد األمن صاحب العمل بموجیحصل علیه المقاول
ات) التـــي تـــم اإلشـــعار بهـــا أو لتقـــدیر إضـــافة لـــذلك، إذا كـــان أي مـــن هـــذه التعلیمـــات أو (ا

تثبیتهـــا كمـــا ُذكـــر ســـابقًا أنهـــا قـــد تـــم إصـــدارها بصـــورة غیـــر صـــحیحة مـــن قبـــل المهنـــدس 
الكلفـــة الســتردادســتحقاً ، عندئــذ یجــب اعتبـــار المقــاول الفرعــي مساســيبموجــب العقــد األ

الذي تعتبر فیـه حد، وذلك إلى البهاقولة من قبل المقاول بسبب تقید المقاول الفرعي المع
فـي بشـأنها هذه الكلفة غیـر ناجمـة عـن إخفـاق المقـاول الفرعـي أو مسـاهمته فـي اإلخفـاق 

عقد المقاولة الفرعیة.

التعلیمات الصادرة بموجب عقد المقاولة الفرعیة: -9/2
نفس الصالحیة فیما یتعلق لمقاوللالتعلیمات إال من المقاول، و ال یتلقى المقاول الفرعي

سیة بموجب سابما یماثل صالحیة المهندس فیما یتعلق باألشغال األبإصدار التعلیمات 
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نفس التزام المقاول . وبالمثل، فإنه یتعین على المقاول الفرعي ساسيأحكام العقد األ
بما یماثل التزامات وحقوق المقاول بموجب وله نفس الحقوق،باالمتثال لتلك التعلیمات

. ساسيأحكام العقد األ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشرالفصل ال

األوامر التغییریة
Variations

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغییرات أشغال المقاولة الفرعیة:-10/1

التغییرات، سواًء من قبیل التعدیل أو أن ال یقوم بإجراء لفرعي یتعین على المقاول ا
الزیادة أو اإللغاء، إال من خالل تعلیمات تصدر:

، ویتم في هذه الحالة إشعار ساسيإما من قبل المهندس بموجب أحكام العقد األ-أ 
أو ،المقاول الفرعي بها وتثبیتها كتعلیمات من قبل المقاول

ل.من قبل المقاو -ب 
به بموجب تعلیماتإن أي تغییر یتعلق بأشغال المقاولة الفرعیة مما یصدر المهندس 

ساسي ال یعتبر تغییرًا في أشغال المقاولة الفرعیة إال إذا تم اإلشعار به أحكام العقد األ
.وتثبیته خطیًا من قبل المقاول

التعلیمات بالتغییرات:-10/2
بصورة مباشرة ، فإنه یتعین من المهندست بتغییرإذا تسلم المقاول الفرعي أیة تعلیما

، إذا كان قد هذه التعلیمات المباشرةعلیه أن یعلم المقاول عنه وأن یزوده بنسخة من 
خطیًا. وال یجوز للمقاول الفرعي أن یستجیب لمثل هذا الطلب إال إذا صدرت له اتسلمه

الوقت نفسه أن یصدر تعلیمات خطیة بذلك من المقاول، ویتعین على المقاول في 
دونما تواٍن.اتوجیهاته بخصوصه

طریقة التقییم:-10/3
یجري تقییم جمیع التغییرات بالطریقة المحددة في هذا "الفصل"، ویتم بالتالي إدخال 

قیمة عقد المقاولة الفرعیة على النحو المناسب.فيقیمتها كزیادة أو نقصان 
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تقدیر قیمة التغییرات:-10/4
دیر قیمة جمیع التغییرات بالرجوع إلى أسعار الوحدة المحددة في عقد المقاولة یجري تق

الفرعیة للعمل المماثل أو المناظر له، فإن لم توجد مثل هذه األسعار، أو ُوجد أنها غیر 
على نحو باالتفاق بین المقاول والمقاول الفرعي مالئمة أو ال تنطبق، فإنه یتعین تقدیرها 

منصف ومعقول.
:ساسيالتقییم بالرجوع إلى أسلوب الكیل في العقد األ-10/5

یشكل أیضًا تغییرًا بموجب العقد والذيإذا كان التغییر في أشغال المقاولة الفرعیة
یتم كیله من قبل المهندس بموجب ذلك العقد، عندها وشریطة أن األسعار في ساسي األ

الكیل، فإنه یتعین على المقاول أن عقد المقاولة الفرعیة تتیح بأن یتم تقییمه بطریقة 
. إن مثل هذا الكیل بشأنهیسمح للمقاول الفرعي أن یحضر أي كیل یجریه المهندس

یجب اعتباره كیًال لألمر التغییري ألغراض عقد المقاولة ساسيالذي یتم بموجب العقد األ
الفرعیة، ویتم بالتالي تقییم التغییر المتعلق به وفقًا لذلك. 

كمیة المقدرة والكمیة المنفذة:ال-10/6
ة، وال یجوز بیرید المقاولة الفرعیة هي كمیات تقإن الكمیات المدونة في جدول كمیات عق

اعتبارها الكمیات الفعلیة والدقیقة ألشغال المقاولة الفرعیة التي یتعین على المقاول 
، إن وجد مثل رعیةالفرعي أن ینفذها من أجل الوفاء بالتزاماته بموجب عقد المقاولة الف

هذا الجدول.
في كمیات األشغال التي تنفذ وفقًا لعقد المقاولة الفرعیة وتختلف زیادة أو نقصان ان أي 

عما هو وارد في جدول الكمیات العائد لها، ال تحتاج الى اصدار أي أمر تغییري. 
العمل بالمیاومة:-10/7

ول لتنفیذ عمل على أساس العمل حیثما تصدر للمقاول الفرعي تعلیمات من قبل المقا
بالمیاومة، فإنه یتعین الدفع للمقاول الفرعي حسب أسعار الوحدة المدونة في جدول 

.كما یتم االتفاق علیهالعمل بالمیاومة المشمول في عقد المقاولة الفرعیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشردياحالفصل ال

الدفعاتالكیل و 
Measurement and Payments
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكیـــل:11/1

تعتبــر الكمیــات المدرجــة فــي جــدول الكمیــات أنهــا تقدیریــة وتقریبیــة، وال یجــوز اعتبارهــا أنهــا 
ب الكمیات الفعلیة والدقیقة لألشغال التي سوف ینفذها المقاول الفرعي للوفـاء بالتزامـه بموجـ
عقد المقاولة الفرعیة، إذ یتعین إجراء الكیل للتثبت من كمیات األشغال التي یتم تنفیذها.

یـتم اجــراء الكیــل بحضــور المقــاول الفرعــي وممثــل المقـاول لحصــر مــا تــم تنفیــذه مــن أشــغال 
بما فیها المواد والتجهیزات المحضرة، وذلك من خالل إجراء كیل مشترك. 

األشــغال المحــددة فــي جــدول الكمیــات، كمــا تكــون طریقــة الكیــل یكــون الكیــل هندســیًا لبنــود
وشـمولیة الســعر حسـبما هــو محــدد فـي وثــائق العقـد األساســیة، إال إذا نــص علـى غیــر ذلــك 

في الشروط الخاصة لعقد المقاولة الفرعیة.
تقدیم كشوف الدفعات:11/2

) نســــخ حســــب 7علــــى (اتف الــــدفعو یتعــــین علــــى المقــــاول الفرعــــي أن یقــــدم للمقــــاول كشــــ
) أیام من الموعد المحدد 7النموذج الفرعي الذي یقرره المقاول، وذلك قبل مدة ال تقل عن (

للمقــاول لتقدیمــه كشــف مطالبتــه بالــدفع، ویتعــین علــى المقــاول إعــالم المقــاول الفرعــي عــن 
مواعید تقدیم كشوفه.

ى الـدفع مقابلهـا یجب أن یتضمن كشف الدفعة األشغال المنفذة والتحضیرات التـي ُنـص علـ
وأیــة مبــالغ یعتبــر المقــاول الفرعــي أنهــا اســتحقت لــه بموجــب عقــد المقاولــة الفرعیــة، أو تلــك 
التــي یــتم االتفــاق علــى إدراجهــا فــي الكشــف، مخصــومًا منهــا أیــة مبــالغ محتجــزة أو أقســاط 

استحق موعد تسدیدها.  
لــم یكــن لهــا أســعار وحــدة أمــا إذا كانــت هنــاك أشــغال تــم تكلیــف المقــاول الفرعــي بتنفیــذها و 

ــم تعــد تنطبــق علیهــا بســبب تغیــر  مدرجــة فــي عقــد المقاولــة الفرعیــة أو أن أســعار الوحــدة ل
طبیعـة العمـل أو ظـروف تنفیـذه، فإنـه یتعــین االتفـاق علیهـا بـین الفـریقین الحتسـابها بصــورة 

عادلة ومعقولة.

الدفعة المقدمة:11/3
) فإنـه یتعـین ةالفرعیـةبموجـب ملحـق عـرض المقاولـإذا كانت أحكام هـذه المـادة منطبقـة ( 

) أیــام مــن تــاریخ تســلمه للدفعــة المقدمــة 7علــى المقــاول أن یــدفعها للمقــاول الفرعــي خــالل (
المدفوعــة لــه بموجــب العقــد األساســي، وٕان كــان المقــاول قــد قبضــها ســابقًا لــذلك یــتم دفعهــا 

للمقاول الفرعي عند توقیع اتفاقیة المقاولة الفرعیة.
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الدفع للمقاول الفرعــي:11/4
یتعـــین علـــى المقـــاول أن یضـــمن كشـــوف الـــدفعات التـــي یقـــدمها إلـــى المهنـــدس كشـــف -1

األشغال المنجزة والتحضیرات الذي یقدمه المقاول الفرعـي، طالمـا كـان تقدیمـه متوافقـًا 
مع متطلبات العقد األساسي.

یل أیــة دفعــات مســتحقة إذا قــام المقــاول باتخــاذ إجــراءات تجــاه صــاحب العمــل لتحصــ-2
باالسـتناد إلــى كشـوف الــدفعات بموجـب العقــد األساسـي بمــا فیهـا فــروق األسـعار التــي 
یحصل علیها، فانه یتعین على المقاول تضمین كشوفه تلك المبالغ المستحقة للمقاول 

الفرعي والتي لم یتم تسدیدها له.
) أیــام مــن تــاریخ تســلم 7(یلتــزم المقــاول بــان یــدفع للمقــاول الفرعــي اســتحقاقاته خــالل -3

المقـــاول للدفعـــة ذات الصـــلة مـــن صـــاحب العمـــل، لكنـــه یجـــوز للمقـــاول أن یحجـــز أو 
یؤجل الدفع جزئیًا في الحاالت التالیة:

إذا كان مجموع المبلغ المستحق للمقاول الفرعي یقل عن الحد األدنـى للدفعـة -أ
والمذكور في ملحق عرض المقاولة الفرعیة.    

الغ المشــمولة فــي أي كشــف للعقــد األساســي لــم تــتم المصــادقة إذا كانــت المبــ-ب
علیها من قبل المهندس، شریطة أن ال یكون السبب عائدًا للمقاول وحده. 

إذا تخلــف صــاحب العمــل عــن الــدفع للمقــاول بعــد مصــادقة المهنــدس علــى -ج
الكشف.

الــدفع، إذا تخلــف المقــاول عــن دفــع أي مبلــغ اســتحق للمقــاول الفرعــي أو قــام بإیقــاف-4
فإنه یتعین علیه أن یدفع للمقاول الفرعي الفائدة القانونیة المحددة وذلـك مـن كـل مبلـغ 

) أیام من تاریخ استحقاقه، ویشترط في كل األحوال أن 7استحق ولم یتم دفعه خالل (
یقوم المقاول بإعالم المقاول الفرعي عن أمر الحجز أو اإلیقاف مع إبداء األسباب.

اول أن یــرد للمقــاول الفرعــي أیــة مبــالغ محتجــزة تــم ردهــا إلیــه وذلــك یتعــین علــى المقــ-5
بالنسبة المتفق علیها. 

یتعــین علـــى المقـــاول أن یســـوي حســـاب عقــد المقـــاول الفرعیـــة ویـــدفع للمقـــاول الفرعـــي -6
) یومـــًا (كحـــد أقصـــى) مـــن تـــاریخ وفـــاء 90الرصـــید الـــذي یســـتحق لـــه وذلـــك خـــالل (

المتعلقــة بصــیانة 14/2ائي وفــق ألحكــام المــادة المقــاول الفرعــي بالتزاماتــه بشــكل نهــ
األشغال وٕاصالح العیوب فیها.

اإلخالء من المسؤولیة:11/5
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ال یعتبـــر المقـــاول مســـئوًال تجـــاه المقـــاول الفرعـــي حـــول أي أمـــر نـــاتج عـــن عقـــد المقاولـــة 
قاول الفرعیة أو متصل به، إال إذا كان المقاول الفرعي قد قدم إشعاراته ومطالباته إلى الم

) أیام من تاریخ صدور شهادة الصیانة فیما یتعلق بالعقد األساسي.7قبل (
: دفعات المقاول الفرعي " المسمى "11/6

تراعى أحكام الفصل " الخامس " من العقد األساسي فیما یخص دفع استحقاقات المقاول 
الفرعي المسمى في جمیع األحوال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني عشرالفصل 

والتكالیفالتشریعاتتغیر
Changes in Cost and Legislation

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیادة أو نقصان الكلفة:-12/1

یتعین أن یتم تعدیل قیمة عقد المقاولة الفرعیة زیادة أو نقصانًا بسبب أي ارتفاع أو 
أو أیة أمور أخرى تؤثر على والتجهیزات والمحروقاتالموادأسعارلى انخفاض یطرأ ع

كلفة تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة، وذلك على نحو مماثل للمبالغ التي ُتضاف أو تخفض 
سي، لیس إال.سامن قیمة العقد بموجب أحكام العقد األ

التشریعات الجدیدة:-12/2
لدولة أو في ة أي تغییر في تشریعات أو أنظمة اإذا طرأ بعد نفاذ عقد المقاولة الفرعی

هیئة محلیة مشّكلة قانونیًا، أو تم سن قوانین أو أنظمة أو تشریعات أو أنظمة أي
تعلیمات جدیدة، مما كبد المقاول الفرعي زیادة أو نقصًا في كلفة تنفیذ أشغال المقاولة 

ثل هذه الزیادة أو النقصان ) عاله)، فإن م12/1الفرعیة (فیما عدا ما ورد في الفقرة (
یتعین االتفاق علیها فیما بین المقاول والمقاول الفرعي، ویتم زیادتها أو إنقاصها من قیمة 
عقد المقاولة الفرعیة، وذلك على نحو مماثل للمبالغ التي تضاف أو تخفض من قیمة 

، لیس إال.ألساسيالعقد بموجب أحكام العقد ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث عشرالفصل 
العملة وأسعار الصرف

Currency and Rates of Exchange
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القیود على العملة:-13/1
شغال األإذا فرضت الحكومة أو أیة سلطة مختصة تابعة لها في الدولة التي یجري تنفیذ 

عقد المقاولة الفرعیة أو بعده، قیودًا على العملة و/أو على تحویلها فیما فیها، بتاریخ نفاذ
یخص العملة أو العمالت التي یتعین دفع قیمة عقد المقاولة الفرعیة بها؛ فإنه یتعین 
على المقاول أن یعوض المقاول الفرعي عن أیة خسارة أو ضرر یلحق به نتیجة لتلك 

لذي یتم فیه تعویض المقاول بموجب أحكام العقد القیود، وذلك على النحو المماثل ا
سي، لیس إال. ویتعین أن ال یلحق أي إجحاف بالحقوق أو التعویضات التي یكون سااأل

في مثل هذه الحالة.مستحقًا لهاالمقاول الفرعي 
أسعار صرف العمالت:-13/2

أو جزئیًا بعملة أو حیثما یقتضي عقد المقاولة الفرعیة دفع مستحقات المقاول الفرعي كلیاً 
عمالت أجنبیة، فال یخضع دفع مثل هذه المستحقات ألي من التغییرات في أسعار 
صرف العملة عند تحویل المستحقات من عملة الدولة التي تنفذ فیها أشغال المقاولة 

الفرعیة إلى العملة أو العمالت األجنبیة المحددة للدفع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الرابع عشر

األعمال المتبقیة والعیوب
Outstanding Work and Defects

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزامات المقاول الفرعي قبل تسلم األشغال:-14/1

) قبل 2/1إذا قام المقاول الفرعي بإنجاز أشغال المقاولة الفرعیة عمًال بأحكام المادة (
، أو إذا تم إصدار شهادة تسلم لقسم أو جزء من ساسیةصدور شهادة تسلم األشغال األ

ولكن قبل إصدار شهادة التسلم ألقسام ساسيبموجب أحكام العقد األساسیةاألشغال األ
شتمل على أشغال المقاولة الفرعیة، فإنه یتعین تمما ساسیةأو أجزاء من األشغال األ

أن یستمر في صیانة أشغال المقاولة الفرعیة كما هو مطلوب على المقاول الفرعي
للمقاول. وعلى المقاول الفرعي أن یصلح على وجه مرضٍ ساسيبموجب أحكام العقد األ

أو ساسیةكل عیب فیها مهما كانت أسبابه إلى حین صدور شهادة تسلم األشغال األ
القسم أو الجزء المعني منها. 
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لتلقي أیة دفعة إضافیة مقابل ذلك إال إذا كان ستحقاً تبر مإن المقاول الفرعي ال یع
العیب ناتجًا عن فعل أو إخفاق صاحب العمل أو أي من وكالئه أو مستخدمیه أو 

أو أي من وكالئه "المقاول"، أو عن فعل أو إخفاق ساسيعماله بموجب أحكام العقد األ
یة.أو مستخدمیه أو عماله بموجب أحكام عقد المقاولة الفرع

التزامات المقاول الفرعي بعد تسلم األشغال:-14/2
أو لألقسام أو األجزاء الشاملة ساسیةبعد أن یتم صدور شهادة التسلم لألشغال األ

ألشغال المقاولة الفرعیة، حسب واقع الحال، فإنه یتعین على المقاول الفرعي أن یصلح 
مسؤوًال عن إصالحها بموجب أحكام العیوب في أشغال المقاولة الفرعیة إذا كان المقاول 

، وذلك للفترة المماثلة لمسؤولیة المقاول، وبخالف ذلك فحسب الشروط ساسيالعقد األ
.ساسيالتي یلتزم المقاول بها بموجب العقد األ

العیب الناتج عن فعل المقاول أو إخفاقه:-14/3
حه بموجب أحكام یشترط دائمًا أنه إذا كان العیب الذي قام المقاول الفرعي بإصال

خفاق المقاول أو أي من وكالئه أو اعن فعل أو ًا ) ناتج14/2أو 14/1المادتین (
مستخدمیه أو عماله، عندئذ، فإنه یتعین على المقاول تعویض المقاول الفرعي عن الكلفة 

التي تكبدها في إصالح ذلك العیب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرخامسلالفصل ا
إخفاق المقاول الفرعي

Default of Subcontractor
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنهاء عقد المقاولة الفرعیة:-15/1
في أي من الحاالت التالیة:

إذا أصــبح المقــاول الفرعــي غیــر قــادر بموجــب القــانون علــى تســدید دیونــه بتــاریخ أ )
إفالسه مختارًا أو مضطرًا، أو تعـرض لتصـفیة موجوداتـه أو استحقاقها، أو أعلن

حـل منشـأته (باسـتثناء التصــفیة الطوعیـة مـن أجـل االنــدماج فـي منشـأة أخــرى أو 
إعادة الهیكلة)، أو فقد السیولة النقدیة، أو أجرى تسویة مع دائنیه، أو وافق على 

مـن دائنیـه، أو إذا االستمرار في تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة تحت إشراف لجنـة
تم تعیـین حـارس قضـائي علیـه، أو مصـف لتصـفیة قسـم جـوهري مـن موجوداتـه، 
أو إذا تم اتخاذ إجراء مـا أو حصـلت واقعـة تخصـه أو تتعلـق بموجوداتـه بموجـب 
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لــه أثــر جــوهري علــى اإلجــراءات أو الوقــائع القــانون الواجــب التطبیــق ممــا كــان
)، أو فرض حجز 2/4مخالفة أحكام المادة (السابقة، أو إذا قام المقاول الفرعي ب

على لوازمه، أو 
إذا قام المقاول الفرعي بالتخلي عن عقد المقاولة الفرعیة، أوب )
ــــاول الفرعــــي تخلّــــف ج ) و عـــــن مباشـــــرة العمـــــل أ-بـــــدون عـــــذر مقبـــــول -أن المق

)، أو7/1مواصلة تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة بموجب المادة (
المعیبة أو في أو التجهیزات المقاول الفرعي یرفض أو یقصر في إزالة المواد أن د )

إصالح العیوب بعد إصدار المقاول لتعلیماته بهذا الخصوص، أو
أن المقــاول الفرعــي، بــالرغم مــن إنــذار خطــي ســابق مــن المقــاول، یهمــل بصــورة هـ )

ة، أومتعمدة التقید بأي من التزاماته بموجب عقد المقاولة الفرعی
بخصــوص المقــاوالت الفرعیــة )2/5أن المقــاول الفرعــي قــد أخــل بأحكــام المــادة (و )

، أوالتابعة
أن المقاول تسلم طلبًا من المهندس فحواه إخراج المقاول الفرعي من األشغال ز )

سیة وذلك بإشعار خطي من المهندس إلى المقاول وفقًا ألحكام العقد سااأل
سي، سااأل

االت المذكورة أعاله، وبدون اإلجحاف بأیـة حقـوق أو تعویضـات أخـرى، ففي أي من الح
أن ینهـــي اســـتخدام المقـــاول -بعـــد إشـــعار المقـــاول الفرعـــي خطیـــًا -یحـــق للمقـــاول فإنـــه 

الفرعــي بموجــب عقــد المقاولــة الفرعیــة، وبالتــالي یحــق للمقــاول أن یضــع الیــد علــى جمیــع 
شــیاء التــي أحضــرها المقــاول الفرعــي إلــى المــواد ومعــدات المقــاول الفرعــي وغیرهــا مــن األ

الموقــــع. ویجــــوز للمقــــاول بنفســــه أو باســــتخدام أي مقــــاول آخــــر أن یســــتخدم تلــــك المــــواد 
والمعدات واألشیاء لغرض تنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة وٕاصالح أیة عیوب فیهـا، 

ا  وأن یســـتعمل أن یبیعهـــا جمیعهـــا أو أیـــًا منهـــ-إذا رأى ذلـــك مناســـباً -لـــهكمـــا یجـــوز
المقاول الفرعي.تتحقق له علىحصیلة بیعها في استیفاء المبالغ التي 

حقوق ومسؤولیات المقاول والمقاول الفرعي عند اإلنهاء:-15/2
عند اإلنهاء على هذا النحو، تعتبر حقوق ومسؤولیات كل من المقاول والمقاول الفرعي، 

لو أن المقاول الفرعي قد قام بالتخلي عن عقد مع مراعاة أحكام "المادة" السابقة، كما
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المقاولة الفرعیة، وأن المقاول بإشعاره لإلنهاء بموجب "المادة" السابقة اختار قبول مثل 
هذا التخلي عن العقد.

صالحیات المقاول:-15/3
أن ال یضع -بدًال من إرسال إشعار باإلنهاء بموجب هذه "المادة" - بإمكان المقاول 

ال على جزء من أشغال المقاولة الفرعیة، ویجوز للمقاول بنفسه أو بواسطة أي الید إ
مقاول آخر أن ینفذ وینجز ذلك الجزء من أشغال المقاولة الفرعیة ویصلح أیة عیوب 

، وفي مثل هذه الحالة یجوز للمقاول أن یسترجع الكلفة التي یتكبدها من المقاول افیه
ن أیة مبالغ تصبح مستحقة للمقاول الفرعي.الفرعي إزاء ذلك، أو أن یخصمها م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشردسالفصل السا
ساسياألإنهاء العقد 

Termination of Main Contract
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنهاء استخدام المقاول الفرعي:-16/1
، أو إذا تم إنهاء العقد يسسادام المقاول بموجب أحكام العقد األإذا تم إنهاء استخ

قد أنجز التزاماته بالكامل بموجب يألي سبب آخر قبل أن یكون المقاول الفرعألساسيا
اإلنهاء أن ذلك أحكام عقد المقاولة الفرعیة، فعندها یجوز للمقاول في أي وقت بعد 

استخدامه بموجب أحكام عقد المقاولة الفرعیة، یرسل إشعارًا إلى المقاول الفرعي إلنهاء 
أن یخرج -)8/1مع مراعاة أحكام المادة (–ویتعین على المقاول الفرعي بالتالي 

مستخدمیه وعماله ومعداته من الموقع بالسرعة الواجبة.
الدفع بعد اإلنهاء:-16/2

عاة أحكام المادة إذا تم إنهاء استخدام المقاول الفرعي على النحو الذي سلف، ومع مرا
)، ینبغي على المقاول عندئذ أن یدفع للمقاول الفرعي أیة مبالغ ومقابل أیة بنود 16/3(

لم تكن مغطاة بالدفع من خالل الدفعات المرحلیة على النحو التالي:
مقابل جمیع األشغال التي تم تنفیذها سابقًا لتاریخ اإلنهـاء بموجـب أسعـار الوحدة -أ 

قد المقاولة الفرعیة، أو بصورة منصفة ومعقولة إن لم تكن هنالك الواردة في ع
أسعار منطبقة، و 

التـــي تـــم إحضـــارها وتســـلیمها مـــن قبـــل المقـــاول والتجهیـــزات مقابـــل جمیـــع المـــواد -ب 
الفرعي فـي الموقـع، مـع نسـبة أخـرى مـن الكلفـة كمـا یـتم تقـدیرها بصـورة معقولـة، 
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أو ســــیجري دفعهــــا مــــن أجــــل تنفیــــذ آخــــذین فــــي االعتبــــار الــــدفعات التــــي جــــرى 
األشــغال، وكلفــة إخــراج معــدات المقــاول الفرعــي مــن الموقــع، وكلفــة إعــادة تلـــك 

إلـى مسـتودعها فـي بلـد تسـجیلها أو –إن طلب المقاول الفرعـي ذلـك –المعدات 
إلى أي مكان آخر شرط عدم تجاوز كلفة اإلعادة إلى بلد التسجیل، و 

مستخدمي وعمال المقاول الفرعي العاملیـن لدیـه أو فیما النفقات المعقولة إلعادة- ج 
یتعلق بتنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة وذلك في موعد اإلنهاء، و 

أیـــة لـــوازم تـــم إعـــدادها وتصـــنیعها خـــارج الموقـــع الســـتخدامها الحقـــًا فـــي أشـــغال -د 
و إلـى المقاولة الفرعیة، شریطة أن یقـوم المقـاول الفرعـي بإحضـارها إلـى الموقـع أ

أي مكان یختاره المقاول بصورة معقولة.
مع االشتراط في كل األحوال أن ال حكم في هذا "الفصل" یمكن أن یؤثر على حقوق أي 

ســابقًا لموعــد اإلنهــاء، أو علــى أي حــق تحّصــل اآلخــرطــرفبخصــوص إخفــاق الفریــق
مـة عقـد المقاولـة للمقاول الفرعـي لتسـلم أیـة دفعـة قبـل موعـد اإلنهـاء ممـا ال عالقـة لهـا بقی

الفرعیة.
عقد المقاولة الفرعیة:في ي نتیجة إلخفاق ساسإنهاء العقد األ-16/3

سي لغیر ساأو تم إنهاء العقد األساسيإذا تم إنهاء استخدام المقاول بموجب العقد األ
ذلك من األسباب من قبل صاحب العمل كنتیجة ألي إخفاق في عقد المقاولة الفرعیة 

حقوق تظلّ ل الفرعي، فعندها ال یتم تطبیق أحكام "المادة" السابقة، وبذلك من قبل المقاو 
المقاول الفرعي قد تخّلى عن عقد كما هي وكأنكل من المقاول والمقاول الفرعي 

) اختار أن 15/1المقاولة الفرعیة وأن المقاول بإرسال إشعار اإلنهاء بموجب المادة (
یقبل بهذا التخلي عن العقد.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرسابعالفصل ال

التعویضات
Indemnities

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزام المقاول الفرعي بالتعویض:-17/1

یتعـین علــى المقـاول الفرعــي تعــویض المقـاول إزاء كــل الخســائر والمطالبـات (باســتثناء مــا 
ه في عقد المقاولة الفرعیة خالفًا لذلك) مقابل:هو منصوص علی

الوفاة أو اإلصابة الالحقة بأي شخص، أو-أ 
الخسارة أو الضرر الذي قد یلحق بأي عقار (فیمـا عـدا أشغـال المقاولـة -ب 

الفرعیة)، 
مما قد ینشأ أو ینـتج عـن تنفیـذ وٕانجـاز أشـغال المقاولـة الفرعیـة وٕاصـالح أیـة عیـوب فیهـا 

أو ادعـاءات أو أضـرار أو تكـالیف أو رسـوم أو مصـاریف مهمـا كـان د أیـة مطالبـاتوض
).17/2نوعها، بخصوصها أو فیما یتصل بها، مع مراعاة أحكام المادة (

التزام المقاول بالتعویض:-17/2
ـــات واالدعـــاءات  ـــاول الفرعـــي مقابـــل جمیـــع المطالب ـــى المقـــاول أن یعـــوض المق یتعـــین عل

ف والرســوم والنفقــات فیمــا یتعلــق بــاألمور التالیــة، وذلــك إلــى الحــد الــذي واألضــرار والتكــالی
إزاءه، بموجــب العقــد األساســي صــاحب العمــل قبــل تعــویض مــن للســتحقاً یكــون المقــاول م

:)إضافة علیهأي ولكن بدون (
المقاولة الفرعیـة، وها ألغراضشغالوإ األرض حیازةأ .

علــى تلـــكنفیــذ أشـــغال المقاولــة الفرعیـــة حــق صــاحب العمـــل و/أو المقــاول فـــي تب .
، وأو إشغالها ألغراض تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیةرضاأل

الضرر الذي یلحق بالعقار كنتیجة حتمیة لتنفیـذ وٕانجـاز أشغـال المقاولـة .ج
الفرعیة، أو إصالح أیة عیوب فیها، وفقًا ألحكام عقد المقاولة الفرعیة، و

بة التي قد تلحق باألشخاص، أو الخسارة أو الضرر الذي قد الوفاة أو اإلصاد .
أو أي من وكالئه "صاحب العمل"یلحق بالعقار، مما ینتج عن فعل أو إهمال 

أو عماله أو مستخدمیه أو مقاولیه اآلخرین، أو فیما یتعلق بأیة مطالبات أو 
ل ادعاءات أو أضرار أو تكالیف أو رسوم أو نفقات بخصوصها أو فیما یتص

بها.
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عندما تكون تلك الوفاة أو اإلصابة أو الخسارة أو الضرر قد ساهم في حصولها المقاول إال أنه 
الوفاة أو اإلصابة أو فعن مدى مساهمته فيالفرعي أو أي من وكالئه أو عماله أو مستخدمیه، 

أو وكالئه اعتبار مدى مسؤولیة المقاول وب،بصورة منصفةاالخسارة أو الضرر، كما یمكن تقدیره
أو عماله أو مستخدمیه أو المقاولین الفرعیین اآلخرین عن تلك الوفاة أو اإلصابة أو الخسارة أو 

الضرر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثامن عشرالفصل ال

التأمینات
Insurances

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاول الفرعي بالتأمین:التزام الم-18/1

یؤمن على مایلي:یتعین على المقاول الفرعي أن 
ضد الحوادث واإلصابات لمستخدمیه وعماله،-أ

.العائدة لهوالمعدات واألشغال المؤقتة-ب
وذلك بالمبالغ ولصالح األشخاص المسمیین فیها.

رعي أن ، فإنه یتعین على المقاول الفالشروط الخاصةوما لم ینص على غیر ذلك في 
یكون تأمینه نافذًا من التاریخ الذي یحوز فیه ذلك الجزء من الموقع وٕامكانیة دخوله 
بالشكل الذي یمكنه من المباشرة والسیر في تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة وفقًا لعقد 
المقاولة الفرعیة، وأن یستمر التأمین نافذًا إلى أن ینجز المقاول الفرعي أداء التزاماته 

بموجب عقد المقاولة الفرعیة.كاملة
في لدیه یشترط أیضًا أن یؤمن المقاول الفرعي ضد المسؤولیة لحمایة المستخدمین 

أشغال المقاولة الفرعیة.

أشغال المقاولة الفرعیة:علىالتزام المقاول بالتأمین-18/2
ین أشغال المقاول هو الطرف المؤمِّن لألشغال وضد الطرف الثالث بما یشمل أیضًا تأم

المقاولة الفرعیة وحاالت الطرف الثالث.
نافذة إلى حین صدور ساسیةیتعین على المقاول أن یبقي وثیقة التأمین على األشغال األ

.شهادة تسلم تلك األشغال أو إلى حین توقف مسؤولیته عن تحمل أخطارها
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أو المواد أو األشیاء إذا لحق دمار أو ضرر بأشغال المقاولة الفرعیة أو األشغال المؤقتة 
األخرى المملوكة للمقاول الفرعي خالل فترة المسؤولیة تلك في ظروف أمكن من خاللها 

دفع للمقاول الفرعي المبلغ أن یا عبر وثیقة التأمین، فإنه یجب تأسیس مطالبة بشأنه
المترتب على تلك المطالبة أو مقدار خسارته، أیهما أقل، ویتعین علیه بالتالي أن 

ف ذلك المبلغ في استبدال أو إصالح ما لحقه الدمار أو الضرر.یصر 
فیما عدا ما سبق ذكره، فإن أشغال المقاولة الفرعیة تبقـى تحـت مسـؤولیة المقـاول الفرعـي 

أو تلـك األقسـام أو األجـزاء منهـا ممـا ساسـیةإلى حین أن تصدر شهادة تسلم األشـغال األ
المقــاول الفرعــي قبـــل صــدور شــهادة تســـلم شــتمل علــى أشـــغال المقاولــة الفرعیــة، ویظـــلی

األشــغال مســؤوًال عــن أیــة خســارة أو ضــرر قــد یلحــق بأشــغال المقاولــة الفرعیــة، كمــا یظــل 
المقاول الفرعي مسؤوًال عن أیة خسارة أو ضرر قـد یلحـق بتلـك األشـغال بسـببه أثنـاء أیـة 

).14/2ة (بموجب أحكام المادالصیانةعملیات یقوم بها لغرض الوفاء بالتزامات
إثبات التأمین؛ التعویض مقابل اإلخفاق في التأمین:-18/3

باستصدار وٕادامة التأمین، فإنه یتعین طرفحیثما یقتضي هذا "الفصل" أن یقوم أي 
أن یطلعه على وثیقة التأمین وٕایصال دفع –اآلخر ذلك طرفالمنهإذا طلب–علیه 

القسط الجاري المستحق علیها.
ن المقــاول أو المقــاول الفرعــي فــي استصــدار وٕادامــة نفــاذ أي مــن وثــائق إذا أخفــق أي مــ

اآلخـر أن یستصـدر ویـدیم طـرفالتأمین المطلوبة بموجب عقد المقاولة الفرعیة، یجـوز لل
وبالتالي أن یسترد األقسـاط المسـتحقة مـن الطـرف الغرضلذلك نفاذ أیة تأمینات مطلوبة 

اآلخر.

___________________________________________________________
تاسع عشرالفصل ال

اإلشعارات والتعلیمات
Notices and Instructions

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعطاء اإلشعارات والتعلیمات:-19/1

ي المقاول والمقاول الفرعي، وكل التعلیمات التقبل كل اإلشعارات التي یلزم إرسالها من 
یجب إرسالها ،یلزم إرسالها إلى المقاول الفرعي بموجب أحكام عقد المقاولة الفرعیة

بالبرید أو البرق أو التلكس أو الفاكس أو بإیداعها لدى المكتب الرئیسي للمقاول أو 
للمقاول الفرعي، حسب واقع الحال، أو ألي عنوان آخر یعینه أي منهما لهذه الغایة.
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:تغییر العناوین-19/2
أن یغیر عنوانه إلى عنوان آخر بإرسال إشعار مسبق إلى ینطرفیجوز ألي من ال

اآلخر.طرفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرونالفصل ال

تسویة الخالفات
 ٍ◌Settlement of Disputes

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلشعارات:-20/1

اإلجحاف بالتعمیم الوارد في الفصل "الرابع"، وما لم یكن قد نص على غیر ذلك بدون
في شروط عقد المقاولة الفرعیة، فإنه كلما كان مطلوبًا من المقاول بموجب أحكام 

أن یعطي إشعارًا أو معلومات إلى المهندس أو إلى صاحب العمل، أو ساسيالعقد األ
یجب على المقاول الفرعي بالمثل إعطاء نهفإالمعاصرة،السجالتأن یقوم بحفظ 

المعاصرة بما یمّكن السجالتاإلشعار أو التعلیمات خطیًا إلى المقاول وأن یقوم بحفظ 
. ویتعین على المقاول ساسيأن یلتزم بمثل تلك األحكام في العقد األمنالمقاول

بمثل تلك مناسب لتمكین المقاول من االلتزامالوقت الالفرعي أن یقوم بذلك في 
األحكام.

لم یكن إذامن االلتزام بأحكام هذه "المادة" فىإال أنه یجب اعتبار المقاول الفرعي مع
السجالتلمثل تلك أوعلى علم بحاجة المقاول لمثل ذلك اإلشعار أو المعلومات

المعاصرة.
المطالبات:-20/2

من صاحب العمل یتعین على المقاول أن یتخذ كل الخطوات المعقولة لكي یستحصل
أو تمدید و/منافع تعاقدیة (بما فیها الدفعات اإلضافیة أیة(شامًال للمهندس) على 

بخصوص أیة عوائق األساسي، مما یمكن المطالبة به بموجب أحكام العقد )المدة
مادیة معاكسة أو ظروف طبیعیة أو أیة ظروف أخرى مما یمكن مواجهته أثناء تنفیذ 

عیة.أشغال المقاولة الفر 
یتعین على المقاول الفرعي أن یقدم إلى المقاول، في الوقت المناسب، كل المعلومات 
والمساعدة الالزمة لتمكینه من تقدیم المطالبات بتلك المنافع التعاقدیة. ولدى تسلم 
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المقاول لمثل هذه المنافع التعاقدیة من صاحب العمل، فإنه یتعین على المقاول أن 
م المقاول للدفعة لُ ن تسَ إ ، و ةومعقولفة منصما یستحق له بصورةلمقاول الفرعيلیدفع

من صاحب العمل مقابلها یعتبر شرطًا مسبقًا على التزام المقاول أن یدفع للمقاول 
الفرعي إزاء تلك المطالبة.

یتعین على المقاول أن یبقي المقاول الفرعي على علم بالخطوات التي یتخذها 
المنافع التعاقدیة وعن الدفعات التي یتلقاها إزاءها.ل على تلك و حصللستمراربا

توقعاته لألوضاع التي یعتبر المقاول الفرعي أنه قد تأكد بنفسه قبل تقدیم عرضه من 
دقة عرضه وشموله لتوفیر كل األشیاء وتقدیم كل ما یمكن مواجهتها أثناء التنفیذ ومن 

ة، كما یشترط أیضًا بأن ال شيء في یلزم للوفاء بالتزاماته بموجب عقد المقاولة الفرعی
هذا "الفصل" یحول دون تقدیم المقاول الفرعي لمطالباته تجاه المقاول إزاء التأخیر في 

تنفیذ أشغال المقاولة الفرعیة أو أیة ظروف أخرى ناتجة عن فعل أو إخفاق المقاول.
ولــة الفرعیــة أو بســبب إذا نشــأ أي خــالف بــین المقــاول والمقــاول الفرعــي حــول عقــد المقا:20/3

تنفیـــذ أشـــغال المقاولـــة الفرعیـــة أو ألي ســـبب آخـــر متصـــل بالعقـــد، فانـــه یتعـــین علـــى 
ین حــل الخــالف بأســلوب التوفیــق، وفــي حالــة عــدم التوصــل إلــى اتفــاق أو حــل طــرفال

الخالف للفصل فیه من قبل محكم منفرد ( فألي من الطرفین إحالةالخالف توفیقیًا، 
ة مــن ثالثــة محكمــین) ویكــون التحكــیم خاضــعًا لقــانون التحكــیم أو هیئــة تحكــیم مكونــ

األردني النافذ.
فـي كـل األحـوال، ال یجـوز إحالـة أي خــالف للفصـل فیـه بموجـب أحكـام هـذا الفصــل، :20/4

اآلخر خطیًا حول مطالبته. طرفإال إذا كان المدعي قد قام بإشعار ال
ف اآلخـر طـر مطالبتـه مفصـلة إلـى الالمـدعي تقـدیمطـرفكخطوة أولى یتعـین علـى ال

) یومـًا كحـد أقصـى مـن تـاریخ حصـول الحادثـة أو الظـرف الـذي أدى إلـى 42خالل (
تكون تلك المطالبة وسرد المبررات واألحكام العقدیة و/أو القانونیة التي یستند إلیها.

) یومـًا مـن تـاریخ تسـلمه للمطالبـة التفصـیلیة أن یـرد28ف اآلخـر، خـالل (طر على ال
ف المــدعي بمــا یــرد فــي طــر ف المــدعي، وٕاذا قبــل الطــر علیهــا خطیــًا ویســلم رده إلــى ال

الرد یعتبر ذلك تسویة نهائیة وال یجوز الرجوع عنها أو إثارة المطالبة مرة أخرى 
ف اآلخــــر أو لــــم یتســــلم الــــرد خــــالل الفتــــرة طــــر بشــــأنها، أمــــا إذا رفــــض المــــدعي رد ال
أنـه قـد تحـول إلـى خـالف. وٕاذا مـا تحـول األمـر المحـددة أعـاله، فعنـدها یعتبـر األمـر 

إلــى خــالف فانــه یتعــین علــى الطــرف المــدعي بالضــرر أن یعلــم اآلخــر برغبتــه فــي 
تسویة الموضوع بأسلوب التوفیق.



30

فین، وفــي حالــة عــدم اتفاقهمــا یقــوم مجلــس نقابــة طــر یــتم تعیــین الموفــق باالتفــاق بــین ال: 20/5
ینه. یباشر الموفق مهامه وٕاجراءات التوفیق بموجب یمقاولي اإلنشاءات األردنیین بتع

حســب اإلجــراءات التــي یــتم االتفــاق علیهــا بــین التعلیمــات المعــدة مــن قبــل النقابــة، أو 
.الطرفین

فـان، ویحـاول تقریـب طر یقوم الموفق باالطالع على الوثائق والمذكرات التي یقـدمها ال
غة تســـویة یقـــوم الموفـــق بصـــیلتوصـــل الـــى وجهـــات النظـــر فیمـــا بینهمـــا، فـــان أمكـــن ا

فان وتصبح ملزمة لهما. أما اذا لـم یكـن باالمكـان التوصـل طر التسویة ویوقع علیها ال
الى تسویة یقوم الموفق باعداد تقریـر حـول مـا تـم االتفـاق علیـه وحـول نقـاط الخـالف 

) یومــًا مــن 56نســخة عنــه، وعلــى أن تــتم هــذه االجــراءات خــالل (طــرفویســلم كــل 
لیة التوفیق.تاریخ بدء عم

طـرففي حالة عدم التوصل الى تسویة خالل الفترة المحددة أعاله، فانه یجوز ألي 
إحالة الخالف إلى التحكیم. 

ف طــر یعتبــر مجلــس نقابــة المقــاولین متمتعــُا بســلطة التعیــین فــي حالــة عــدم قیــام أي 
بـالتعیین ویكـون قـراره التحكیم األردنـيقانونة محكمه خالل المدة المحددة في بتسمی

ملزمًا ونهائیًا.
في كل األحوال ینبغي على المقاول الفرعي أن یستمر في تنفیذ األشغال بكل ما یلـزم :20/6

من االهتمام والجد حتى ولو أن هناك نیة لدیـه أو لـدى المقـاول إلحالـة الخـالف إلـى 
ول الفرعـي التوفیق أو التحكیم، كما یتعین على المقاول استمرار دفـع مسـتحقات المقـا

بموجب العقد.
التحكیم فیما یتعلق بخالفات العقد األساسي:: 20/7

إذا نشــأ خــالف بــین صــاحب العمــل والمقــاول فیمــا یتصــل بالعقــد األساســي أو بتنفیــذ 
األشغال األساسیة، وكـان المقـاول یـرى أن مثـل هـذا الخـالف یتعلـق بأشـغال المقاولـة 

تحكیم بموجب شروط العقد األساسي، فانه یجوز الفرعیة، وتمت المباشرة باجراءات ال
أن یطلـــب مـــن المقـــاول الفرعـــي تزویـــده –إشـــعار المقـــاول الفرعـــي خطیـــًا –للمقـــاول 

ــ كبالمعلومــات وأن یحضــر الجلســات المتعلقــة بــالتحكیم، كمــا یطلــب منــه المقــاول ذل
ـــاول دون تدخلـــه مباشـــرة فـــي  ـــاول الفرعـــي بالمق ـــة، ویكـــون اتصـــال المق بصـــورة معقول

اتفاقیة أو قضائیة.بإجراءاتالحقاَ اجراءات التحكیم اال اذا تم ضمه
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الجزء الثاني

الشروط الخاصـة

  االتفـاقية- الملحق  –العرض

عقد المقاولة الفرعیة
الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:
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الشروط أحكاممن إضافة أو إلغاء أو تعدیل على الخاصةما یرد في هذه الشروطإن
دًا ویؤخذ به بالقدر الذي یفسر أو یلغي أو یعدل على تلك ئالعامة لعقد المقاولة الفرعیة یعتبر سا

.األحكام
التعاریف والتفسیرات:–الفصل األول 

.......………………………………….صاحب العمل: )  1(أ:–1/1
…….........…………………………………عنوانه : 

: ……………………………..(المقاول الرئیسي)المقاول)  2(
…….........…………………………………عنوانه: 

.......………………………………………المهندس: )   3(
.......……………………………………….عنوانه : 

……: …………………………………قاول الفرعيالم)   4(
……........…………………………………عنوانه : 

المبــرم فیمــا بــین صــاحب العمــل  ساســي: یشــمل العقــد األساســيالعقــد األ)1(ب :–1/1
والمقاول وثائق العقد التالیة:

………………………………................................
……………………………................................…
……………………………................................…

: (نطاق العمل بموجب عقد المقاولة الفرعیة)أشغال المقاولة الفرعیة)2(ج :-1/1
..................................................................

…............……………………مخططات المقاولة الفرعیة: )3(د :-1/1
………………............………صفات المقاولة الفرعیة: موا)4(هـ :–1/1

…………………………............………………………
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االلتزامات العامة:–الفصل الثاني 
.......................……الفرعيالمقاولقبلمنإعدادها مهام التصمیم المطلوب - 2/1
: یضاف ما یلي:عمل المقاولة الفرعیةبرنامج –2/3

إلـــى المقـــاول عمـــل المقاولـــة الفرعیـــةالمقـــاول الفرعـــي إعـــداد وتقـــدیم برنـــامج یتعــین علـــى "
) یومـــًا مـــن تـــاریخ المباشـــرة كمـــا یتعـــین علیـــه أن یقـــدم البـــرامج المعدلـــة خـــالل 14خــالل (

.") أیام من طلب المقاول إلیه إعدادها7(
وثائق عقد المقاولة الفرعیة:–الفصل الثالث 

.اللغة ( أو اللغات ) المحددة في العقد األساسي–رعیة لغة عقد المقاولة الف-3/1
تطبق القوانین األردنیة النافذة على عقد المقاولة الفرعیة.–القانون المطبق -3/2
یضاف إلى آخرها ما یلي:–اتفاقیة المقاولة الفرعیة -3/3

یة).(وال یطلب من المقاول الفرعي دفع رسوم الطوابع على إبرام هذه االتفاق
العمل في الموقع وحق الدخول إلیه:-الخامسالفصل 

ساعات العمل في الموقع:-5/1
.) أیام في األسبوع6(ولمدة ) ساعات یومیاً 8بواقع (–ساعات العمل المعتادة للمقاول 

األشغال المؤقتة، معدات المقاول وتسهیالته األخرى:–سابعالفصل ال
لألشغال المؤقتة:استخدام المقاول الفرعي-7/1

یتعین على المقاول الفرعي أن ینشـئ فـي المكـان المحـدد لـه فـي الموقـع مـن قبـل المقـاول 
ـــة وتكـــون كلفتهـــا  ـــة الفرعی مكاتـــب جهـــازه ومســـتودعاته الخاصـــة ألغـــراض أشـــغال المقاول

مقابلها.له مشمولة ضمن قیمة المقاولة الفرعیة ودون أن یتم الدفع 
فرعي لمعدات المقاول وتسهیالته:استخدام المقاول ال-7/2

یسمح المقاول للمقاول الفرعي باستخدام المعدات والتسهیالت التالیة (دون مقابل) خالل فترة 
التنفیذ:

..……………………………………………………………………………
ـــد بـــإجراءات الســـالمة -7/6 ـــزم المقـــاول الفرعـــي بالتقی (إضـــافیة) إجـــراءات الســـالمة العامـــة: یلت

المقاول.المهندس و وتعلیماتساسيموقع حسب متطلبات العقد األالعامة في ال
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الدفعات:الكیل و –عشر حاديالفصل ال
رد المحتجزات:–11/4

یتم رّد نصـف المبـالغ المحتجـزة مـن اسـتحقاقات المقـاول الفرعـي بعـد صـدور شـهادة تسـلم 
اآلخـــر عنـــد ســـیة)، كمـــا یـــتم رّد النصـــفساأشـــغال المقاولـــة الفرعیـــة (ضـــمن األشـــغال األ

.الصیانةانقضاء فترة 
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ةالفرعیةعرض المقاول
Subcontractor’s Offer

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:المشروع:                                                 العطاء رقم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…......................................................قاول الفرعي: اسم الم

……………………………………………………إلى (المقاول) السادة: 
لقد قمنا بـتفحص شـروط عقـد المقاولـة الفرعیـة ومواصـفاتها ومخططاتهـا وجـدول الكمیـات ) 1(

ــــــــــة بمشــــــــــر  ــــــــــة المتعلق ــــــــــة الفرعی ــــــــــذ أشــــــــــغال المقاول ــــــــــه، لتنفی وع الخــــــــــاص بهــــــــــا وملحقات
، ونعـــــــرض نحـــــــن المـــــــوقعین ……………………………………………………

( وأیـة تصـامیم مطلوبـة بموجـب عقـد أدناه أن نقوم بتنفیذ وٕانجاز أشـغال المقاولـة الفرعیـة 
وفقـــًا لهـــذا العـــرض فـــي أشـــغال المقاولـــة الفرعیـــةوٕاصـــالح أیـــة عیـــوب المقاولـــة الفرعیـــة ) 

حـق لنـا أو أي مبلغ آخر یصـبح……  .………………………………مقابل مبلغ 
فیه بموجب شروط عقد المقاولة الفرعیة.

نقّر بأن ملحق عرض المقاول الفرعي یشكل جزءًا من هذا العرض.)2(
، وأن نباشر العمل ةالمطلوبكفالة المقاولة الفرعیةنتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم )3(

ة الفرعیـة خـالل من تاریخ تسلمنا ألمر المباشرة، وأن ننجز أشغال المقاولـأیام) 7خالل (
مدة اإلنجاز المحددة في الملحق المرفق.

نوافق على االلتزام بعرضنا هذا لمدة (      ) یومًا مـن تـاریخ إیداعـه، وأن یظـل العـرض )4(
.ملزمًا لنا ویمكنكم قبوله قبل انقضاء مدة االلتزام هذه

ذلـك، فـإن عرضـنا هـذا مـع وما لـم یـتم إعـداد وٕابـرام اتفاقیـة األشـغال الفرعیـة وٕالـى أن یـتم)5(
ه، یعتبر عقدًا ملزمًا فیما بیننا وبینكم.نكتاب القبول الذي تصدرو 

ونتفهم كذلك بأنكم غیر ملزمین بقبول أقل العروض قیمة أو أي من العـروض التـي تقـدم )6(
إلیكم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عام ...............…................ .. من شهر ….........حرر هذا العرض في الیوم 

…………………………………..مدیر شركة …………………………… التوقیع 
(باعتباره مفوضًا بالتوقیع نیابة عن المقاول الفرعي).

………………………………العنوان:
…………………………….التاریخ : 
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ةالفرعیةملحق عرض المقاول
Appendix to Subcontractor’s Offer

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع:                                                 العطاء رقم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحدیدات المادة البیان
كفالة تقدیم العرضقیمة 

الفرعیةالمقاولة%) من قیمة عقد 10( 2/2 المقاولة الفرعیةأداء كفالة قیمة
تعویضات التأخیر (الشروط الخاصة) 4/4 اآلثار المحتملة إلخفاقات عقد المقاولة 

الفرعیة.
أیام) 7یجب إصدار أمر المباشرة خالل (

من تاریخ كتاب القبول الصادر عن 
المقاول.

6/1 مباشرة أشغال المقاولة الفرعیة

6/1 الفرعیةمدة االنجاز لعقد المقاولة
(   )  یوجد

(    ) ال یوجد

10/7 جدول العمل بالمیاومة

، وذلك بنسبة (....... %) من    (    ) تنطبق

قیمة المقاولة الفرعیة

(    ) ال تنطبق

11/3 للمقاول الفرعيالدفعة المقدمة

11/3 الدفعة المرحلیة
11/4 الحد األدنى للدفعة المرحلیة

غیر مبرركل یوم تأخیر) دینار عن (     6/4 تعویضات التأخیر
(      ) یومًا تقویمیًا. 14/2 ( فترة الصیانة )فترة إصالح العیوب
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(نموذج)
المقاولة الفرعیةاتفاقیة

Form of Subcontract Agreement
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العطاء رقم:المشروع:                           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…….......لسنة ……........... من شهر ……..... حررت هذه االتفاقیة في هذا الیوم 
فًا أوًال،طر باعتباره …...............................………....….. المقاول : 

و 
ثانیًا.فاً طر باعتباره ……………………………………..… المقاول الفرعي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــة الفرعیـــــــة  لمـــــــا كـــــــان المقـــــــاول راغبـــــــًا فـــــــي أن یقـــــــوم المقـــــــاول الفرعـــــــي بتنفیـــــــذ أشـــــــغال المقاول

.................................….................. لمشروع ...........…..............
وأي تصـــمیم تنفیـــذ وٕانجـــاز أشـــغال المقاولـــة الفرعیـــة قبـــل بعـــرض المقـــاول الفرعـــي لولمـــا كـــان قـــد 

وٕاصالح أیة عیوب فیها، مطلوب من المقاول الفرعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فین على ما یلي:طر فقد تم االتفاق بین ال
مــات والمصــطلحات الــواردة فــي هـــذه االتفاقیــة نفــس المعــاني المحــددة لهــا فـــي یكــون للكل-1

شروط عقد المقاولة الفرعیة المشار إلیها فیما بعد.
وتتم قراءتها وتفسیرها عقد المقاولة الفرعیةتعتبر الوثائق المدرجة تالیًا جزءًا ال یتجزأ من -2

على هذا النحو:
اول.كتاب القبول الصادر عن المقأ .

.ةالفرعیةعرض المقاولب .
).العامة والخاصةشروط عقد المقاولة الفرعیة (ج .
مواصفات المقاولة الفرعیة.د .
مخططات المقاولة الفرعیة.هـ .
جدول كمیات وأسعار المقاولة الفرعیة.و .
……………………………….ز .

……………………………………………قیمة أشغال عقد المقاولة الفرعیة  -3
…………………………………………..ألشغال المقاولة الفرعیةمدة اإلنجاز 
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تنفیــذ بإزاء قیـام المقــاول بـدفع الــدفعات المسـتحقة للمقــاول الفرعـي، یتعهــد المقـاول الفرعــي -4
وٕاصـالح أیـة عیـوب فـيوٕاعـداد أیـة تصـامیم مطلوبـة منـهوٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیـة

ولة الفرعیة.وفقًا لشروط عقد المقاتلك األشغال
وٕاعداد أیة تصامیم مطلوبة إزاء قیام المقاول الفرعي تنفیذ وٕانجاز أشغال المقاولة الفرعیة -5

یتعهـد المقـاول بـأن یــدفع إلـى المقـاول الفرعــي تلـك األشــغالفـيوٕاصـالح أیـة عیــوب منـه
ه.قیمة عقد المقاولة الفرعیة بمقتضى أحكام العقد في المواعید وباألسلوب المحدد فی

ان على إبرام هذه االتفاقیة وتوقیعها في التاریخ المحدد فطر لوبناًء على ما تقدم فقد اتفق ا
أعاله وفقًا للقوانین المعمول بها.

ف األول (المقاول)طر الف الثاني (المقاول الفرعي)طر ال

….…………………وقد شهد على ذلك: ….…………………وقد شهد على ذلك: 


