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عقد المقاولة الموحد
 :الشروط الخاصة

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما ً لجزء الشروط العامة ،وتعتمد الشروط الواردة في هذا الجزء
كشروط خاصة للعقد .
ّ
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدا ً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر
أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك " المواد " .
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الشروط الخاصة
الفصل األول
األحكام العامة
" " General Provisions
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  ) 5 / 1 / 1 / 1المواصفات:
يضاف النص التالي في نهاية الفقرة:
وعلى المقاول االلتزام بالمواصفات المذكورة في دفتر الشروط و ال يجوز تعديلها اال في حالة استحداث بنود جديدة
المادة(  )6 / 1 / 1 / 1المخططات":"Drawings
يضاف النص التالي في نهاية الفقرة:
تكون المخططات والوثائق و التعليمات المتعلقة بالعطاء والصادرة عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أو المهندس
إلى المقاول بالصيغة اإللكترونية مقبولة و يعتبر القرص المضغوط و المقفل الكترونيا ً هو مرجع رسمي مقبول ،أما بالنسبة
للمقاول فيجوز اعتماد المخططات بالصيغة االلكترونية وتقدم ورقيا ً عند طلب صاحب العمل أو المهندس .و تعتبرالمخططات
الواردة في العطاء هي مخططات أولية للمالك الحق تعديلها في حال إضافة أو تغيير المسار بموافقة المهندس دون أوامر
تغيير وتعتبر جزء من األعمال المقاسة.
المادة( )10/1/1/1جداول الكميات:
تلغى جملة جدول العمل باليومية
المادة ( – )2/1/1الفرقاء واألشخاص:
(: )2/2/1/1
" ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد "
المادة ( ( – )11/2/1/1إضافي ):
الموظف:
الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ,و يشمل ذلك
العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
البند (:)1/3/1/1
– يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية -:
التاريخ االساسي :
ً
يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ ( )14يوما إال إذا تم النص في ملحق عرض المناقصة
على غير ذلك.
المادة ( )4 / 3 / 1 / 1االختبارات عند اإلنجاز: Tests on Completion
يضاف إلى نهاية الفقرة
وتشمل االختبارات الواردة في  Acceptance Testingمن الملف الفني
المادة (( – )10/3/1/1إضافي):
المدة المعقولة:هي المدة التي ال تزيد عن ( )14يوما ,أينما وجدت ,وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب
أن يكون تبريرها مقبوال من صاحب العمل.
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المادة ( – )4/1/1المبالغ والدفعات :
يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :
البند ( ( – )13/4/1/1إضافي ) :
الدفعات األخرى :
هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة
مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر
وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات األخرى وسببها ،سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل
المقاول أو نيابة عنه ،أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،وذلك
فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاوده نفسها واإلحالة على
المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً.
المادة ( ( – )14/4/1/1إضافي ) :
الدفعات الممنوعة :
هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو
شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة،
وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من
مستخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق
بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو
المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .
المادة ( - ) 2/1التفسير :
يضاف البند التالي:
يعتبر اإليميل و الصادر البريد االلكتروني الرسمي بين الطرفين وثيقة رسمية لإلتصال بين األطراف
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة
(  ) %5من هذه الكلفة " ( وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة ( -4/16ج) ).
المادة ( )3/1االتصاالت:
تضاف البنود التالية:
أ) تعتبر االوامر الشفهية الصادرة عن المهندس حسب ما ورد بالمادة(  – 3.3تعليمات المهندس) وسيلة اتصال
مقبوله و على المهندس تقديم المستند الخطي خالل فترة ال تتجاوز نهاية يوم العمل الصادر فيه االمر الشفهي .و
للمقاول أن يقوم باالستفسار و رد الطلب الشفهي من خالل كتاب صادر عنه خالل يومين من و في حال عدم ارسال
مثل هذه الكتب
ب)تعتبر االوامر الشفهية الصادرة عن المهندس مقبوله شرط االلتزام بتقديم مستند خطي الحق حسب الفقرة السابقة،
الالزمة لتنفيذ أي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سالمة االشغال ،بسبب حصول
حادث ما ،او واقعة غير منظورة بالمادة  7.6الفقرة ج.
المادة ( )4/1القانون و اللغة:
يضاف الى نهاية الفقرة ما يلي:
يكون هذا العقد خاضعا ً لقانون المملكة األردنية الهاشمية وتعتمد اللغة العربية المرجع االساسي في حال اختالف التفسير.
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المادة ( )5/1أولوية الوثائق:
تعدَل مادة أولوية الترجيح بين الوثائق لتصبح حسب التسلسل التالي -:
 .1اتفاقيـة العقد.
 .2كتاب القبـول .
 .3أية شروط أو مراسالت يتفق عليها الفريقان قبل تاريخ " كتاب القبول "
 .4المواصفات
 .5الجداول الواردة ضمن عرض المناقصة
 .6المخططات التصميمية
 .7كتاب عرض المناقصة .متضمنة العرض الفني و المالي و مالحق العقد المعتمدة في كتاب عرض المناقصة.
الشروط الخاصة اإلضافية
أ.
الشروط الخاصة .
ب.
الشروط العامة .
ت.
ً
أية وثائق أخرى تشكل جزءا من العقد يتفق عليها الفريقان و تتوافق مع شروط العقد.
ث.
المادة ()8/1العناية بالوثائق و التزويد بها:
على المقاول تأمين عامل منسق وثائق  Document controllerيعمل ضمن كادر صاحب العمل للقيام بحفظ و أرشفة
كافة وثائق العقد خالل كامل فترة اإلنجاز.
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الفصل الثاني
صاحب العمل
" " The Employer
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  )1 / 2حق الدخول الى الموقع' : ''Right of Access to the Site
يلغى كل ما جاء في النص االصلي للمادة ويستبدل بالنص التالي:
ليس مطلوبا من صاحب العمل تسليم المواقع المراد ربطها على الشبكة للمقاول حيث ان هذه المواقع موضحة في الملحق
Annex Jضمن وثائق العطاء و يطلب من المقاول التنسيق مع مالك الموقع للدخول للموقع و زيارة هذه المواقع و التحقق
منها باإلضافة الى ان تحديد المسا رات و عمل المسح الميداني للوصول الى هذه المواقع و تحديد األماكن التي سيتم فيها
تركيب ملحقات الكوابل داخل هذه المواقع هي من مسؤوليات المقاول حيث يطلب منه عمل الدراسات و المسوحات الميدانية
الالزمة خالل  30يوما ً من تاريخ اصدار أمر المباشرة و تقديمها للمهندس ألخذ الموافقة عليها بموجب مخططات تنفيذية و
برنامج زمني مسبق وواضح ليتسنى لصاحب العمل تزويده بالمخاطبات الرسمية لمساعدته في
الدخول الى هذه المواقع و العمل بها ،و في حال عدم تقديمه و التزامه بهذا البرنامج و الجدول الزمني أو عدم تمكنه من
الدخول بسبب مالك الموقع  ،فلن يكون المقاول مخوال بطلب اية تعويضات او تمديد مدة نتيجة لعدم تمكنه من العمل داخل هذه
المواقع.
المادة ( )1/1/2/2صاحب العمل:
يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين و يعتبر صاحب العمل الفريق
األول في العقد.
المادة (  – ) 3/2أفراد صاحب العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" في حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل ،فإنه يجب تضمين عقودهم أحكاما ً مماثلة للتعاون
وااللتزام بتوفير إجراءات السالمة ،كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود هؤالء المقاولين اآلخرين " .
المادة (  – ) 4/2الترتيبات المالية لصاحب العمل:
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل
مدة اإلنجاز ،إالّ إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله وخصوصياته
األخرى ".
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الفصل الثالث
المهندس
" " The Engineer
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (  – ) 1/3واجبات وصالحية المهندس :
يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدا ً في العقد ،أو تلك المفهومة من العقد ضمنا ً بحكم الضرورة ويتعين عليه
الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطيا ً بذلك في األمور التالية:
إصدار التعليمات بتغيير .
-1
تمديد مدة اإلنجاز .
-2
تحديد تعويضات التأخير .
-2
الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين .
-4
إصدار األمر بتعليق العمل .
-5
المادة (  – ) 4/3استبدال المهندس :
يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي -:
إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ،فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن ( )28يوما من تاريخ االستبدال أن يشعر
المقاول بذلك ،وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل .وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه
يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل ( )14يوما ً من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل
المدعمة العتراضه .ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ،يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي
يرتئيه ويكون قراره نهائيا ً وباتا ً .
المادة (  ( – ) 6/3إضافية ) :
االجتماعات اإلدارية :
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ،ويتعين على المهندس
في مثل هذه الحالة أن يسجل محضرا ً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل ،مع مراعاة
أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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الفصل الرابع
المقاول
" " The Contractor
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( )1/4االلتزامات العامة للمقاول:
تعدل المادة ب من الفقرة  2و تصبح كما يلي:
 يشترط ان تكون " وثائق المقاول " متسقة مع المواصفات والمخططات و وثائق العقد ،وان تتم صياغتها بلغة االتصالالمحددة في المادة ( )4/1أو باللغة التي يتم االتفاق عليها مع الطرفين وان تشتمل على المعلومات االضافية كما يطلبها
المهندس الضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين.
المادة (  – ) 2/4ضمان األداء :
يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل ( )14يوما ً من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إالّ إذا نص على
خالف ذلك  ،وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس  .وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفا ً عن عرض مناقصته ويحق
لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.
ينبغي أن يكون ضمان االداء صادرا ً من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج المرفق
بهذه الشروط الخاصة  .وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص  ،كما يجب تعزيز
أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة  .وإذا لم يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه
يتعين أن يكون صادرا ً عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالً لدى صاحب العمل .
بعدددد صددددور شدددهادة تسدددلم األشدددغال يمكدددن أن تخفدددض قيمدددة ضدددمان األداء لتصدددبح بنسدددبة  %5مدددن قيمدددة العقدددد  ،أو أن
يسدددتبدل بهدددا ضدددمان إصدددالف العيدددوب ( كفالدددة إصدددالف العيدددوب ) بواقدددع  %5مدددن قيمدددة العقدددد  ،أو تخفددديض قيمدددة ضدددمان
األداء إلى (. )%5
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى أن
ينجز المقاول األشغال  .وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه  ،وتبين ّ
بأن المقاول لن يكون مخوالً بتسلم أي من
شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة ( ) 28يوماًُ  .فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد
سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالف العيوب حسب واقع الحال ".
المادة (  – ) 4/4المقاولون الفرعيون :
يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :
ّ
إن الحددددد األقصددددى لمجمددددوع المقدددداوالت الفرعيددددة التددددي يسددددمح للمقدددداول الرئيسددددي إيكالهددددا إلددددى المقدددداولين الفرعيددددـين هددددو
( ) %33مدددن قيمدددة العقددددد المقبولدددة وفقدددا ً السددددعار العقدددد إالّ إذا كدددان المقدددداول الفرعدددي مطلوبدددا ً بموجددددب العقدددد  ،وعلددددى
المقدداول أن يرفددق بعرضدده كشددفا ً يبددين فيدده األعمددال التددي سدديقوم بإيكالهددا إلددى المقدداولين الفرعيددـين مددع تحديددد النسددبة مددن
قيمدددة العقدددد لكلعمدددل سدددينفذ مدددن قبدددل أي مقددداولفرعي  .علدددى المقددداول أثنددداء فتدددرة التنفيدددذ تزويدددد المهنددددس وصددداحب العمدددل
بنسدددخ عدددن جميدددع عقدددود المقددداوالت الفرعيدددة  ،كمدددا يتعدددين علدددى المهنددددس التأكدددد مدددن عددددم تجددداوز النسدددبة المبيندددة آنفدددا ً
وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .
فدددي حدددال العطددداءات التدددي تنطبدددق عليهدددا أحكدددام المدددادة  16مدددن قدددانون مقددداولي اإلنشددداءات ,فيدددتم اإللتدددزام بالنسدددبة التدددي
يقررها مجلس الوزراء .
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المادة (  – ) 8/4إجراءات السالمة :
تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :
" إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت  ،تتم إعدادة النظدر فدي قائمدة إجدراءات السدالمة المطلوبدة مدن
المقاول  ,وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .
ً
يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمور المتعلقة بها " وفقدا ألحكدام كدودات البنداء
الوطني .
المادة (  – ) 9/4توكيد الجودة :
إذا قرر صاحب العمل ّ
أن هنالدك حاجدة إلدى وجدود نظدام لتوكيدد الجدودة فدي األشدغال فإنده يتعدين بيدان ذلدك فدي ملحدق عدرض
المناقصة أو في الشروط الخاصة اإلضافية  ،وإيدراد التفاصديل فدي وثدائق العقدد فدان لدم يدتم بيدان ذلدك فدال يكدون نظدام الجدودة
مطلوباً .و يطلب من المقاول تقديم نظام توكيد الجودة وحسب ما هو موضح في ملفات العقد
المادة ( )19 / 4الكهرباء والماء والغاز: – "Electricity, Water and Gas" :
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
ليس للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات األخرى المتوفرة في الموقع لغرض تنفيذ األشغال
المادة (  – ) 20/4معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها:
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي :
لن يقدم صاحب العمل أي معدات أو مواد .و كل ما يلزم لتنفيذ العمل هو من مسؤولية المقاول
و تعتبر تكاليفه مشمولة باألسعار االف ا ردية في جداول الكميات للبنود ذات الصلة
المادة (  – ) 22/4األمن في الموقع :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
" إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع  ،فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل مدن المقداولين اآلخدرين الموجدودين فدي
الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
المادة (  – ) 25/4االشغال المؤقتة (إضافية) :
األشغال المؤقتة :
أ-
ب-

يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتهدا وصديانتها وتشدغيلها  ،فدي جددول
الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية .
كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها .
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الفصل السادس
المستخدمون والعمال
" " Staff and Labor
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/6تعيـين المستخدمين والعمال :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية
بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
المادة (  – ) 5/6ساعات العمل :
تضاف الفقرتيين التاليتين إلى نهاية المادة .
" تكون أيام العمل خالل األسبوع  ( :السبت  ،األحد  ،االثنين  ،الثالثاء  ،األربعاء ،الخميس ) لمدة ثماني ساعات عمل يوميا ً
بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " .
في حال رغب المقاول العمل ساعات اضافية بعد ساعات العمل المقررة ،فعليه التنسيق المسبق مع المهندس لتحديد
الساعات اليومية و األماكن التي سيتم فيها العمل ليتسنى للمهندس اج ا رء الترتيبات و التنسيقات الالزمة لذلك ،و
يتحمل المقاول في هذه الحالة اية اجور او تكاليف تترتب على ساعات العمل االضافية لكادره و لكادر صاحب العمل و
حسب قانون العمل الساري.
المادة (  – ) 8/6مناظرة المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت  ،يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة
بطالقة  ،أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين".
المادة (  – ) 9/6مستخدمو المقاول :
لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ  ،حسب ما هو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
المادة (  ( – ) 12/6إضافية ) :
مقاومة الحشرات والقوارض :
أ-
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في الموقع
من أذى الحشرات والقوارض  ،وأن يقلل من خطرها على الصحة  .كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة
ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية  ،بما فيها استعمال مبيدات الحشرات .
حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية :
ب-
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات  ،أو أن يسمح أو يتغاضى
عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .
حظر استعمال األسلحة :
ج-
يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل  ،أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة
يمنعها القانون  ،ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة هذه
األسلحة والذخائر في الموقع .
احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية :
د-
على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها .

11

الفصل السابع
التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية
" " Plant, Materials and Workmanship
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/7طريقة التنفيذ :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو
المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك  ،حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر
المؤهلة " " Eligible Source Countries
المادة (  – ) 4/7االختبار :
إيضاحا لما ورد في هذه المادة ّ
فإن المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد ( بما
فيها المواصفات الخاصة والعامة ) أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز.
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الفصل الثامن
المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل
" " Commencement, Delays and Suspension
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  )1 / 8مباشرة العمل– .
كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة.
المادة (  – ) 2/8مدة اإلنجاز :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" وإذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل  ،فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عدرض المناقصدة أو فدي
الشروط الخاصة اإلضافية " ,و كما هو محدد في ملحق المناقصة
المادة (  – ) 3/8برنامج العمل :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدّلة خالل ( )14يوما ً من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها
المادة (  – ) 7/8تعويضات التأخير :
ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال وكيفية
احتسابها في حالة التراكم ,و كما هو محدد في ملحق المناقصة
المادة (  ( – ) 13/8إضافية) :
مكافأة اإلنجاز المبكر :
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال المشروع في وقت مبكر  ،تكدون قيمدة " مكافدأة اإلنجداز المبكدر حسدب مدا هدو
منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة  ,وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية .
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الفصل التاسع
االختبارات عند اإلنجاز
" " Tests on Completion
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/9التزامات المقاول :
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصدار شهادة تسلم األشغال  ،وإذا كانت
األشغال سوف يتم اختبارها وتسدلمها علدى مراحدل  ،فدإن ّ متطلبدات االختبدارات يجدب أن تأخدذ فدي الحسدبان ّ
أن بعدض أجدزاء
األشغال غير مكتملة ".
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الفصل العاشر
تسلم األشغال من قبل صاحب العمل
"" Employers Taking - Over
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/10تسلم األشغال وأقسام األشغال :
تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ( يتعين على المهندس  ) .....إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
أ -عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها " حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة "  ،وبحيث يمكن
استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب  ،ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" المطلوبة
بموجب العقد  ،فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ( وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ) على أن
يرفق بهذا األشعار تعهدا ً منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار بالعيوب .
ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا ً مقدما ً إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغال .
يقوم المهندس خالل ( )14يوما ً من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال  ،ويقدم تقريراً بنتيجة كشفه
ب-
إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ( وإرسال نسخة عنه إلى المقاول )  ،فإما أن يشهد ّ
بأن األشغال قد أنجزت وأنها
في وضع قابل للتسلم  ،أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها
قبل إجراء عملية التسلم  ،ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح األشغال بشكل
مقبول لدى المهندس ( وفي حال انقضاء مدة ( )14يوما ً األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريرا ً بنتيجة كشفه إلى
صاحب العمل يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو
الطلب من المقاول باستكمال االعمال تمهيدا ً الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ) .
ج-

د-

ه-

و-

ي-

يقوم صاحب العمل خالل ( )21يوما من تسلمه تقرير المهندس ( الذي يشهد فيه ّ
بأن األشغال قد تم إنجازها وأنها
في وضع قابل للتسلم ) بتشكيل لجنة تسلم األشغال بعد انقضاء مدة الـ ( )14يوما ً المشار اليها اعاله على أن ال
يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة – ( ويكون المهندس أحد أعضائها ) ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال
 ,وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات الزمة لتسهيل
مهمة اللجنة.
في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ ( )21يوما المحددة في الفقرة (ج) ،
فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه (وحسب الحاالت الواردة في الفقرة (ب )1/10/مع التزام المقاول التام
باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
تقوم اللجنة خالل ( )10أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه  ،ومن ثم تقوم بإعداد
محضر تسلم األشغال  ،ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض  ،وتسلم نسخ منه إلى كل من صاحب
العمل والمقاول والمهندس  ،وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد التقرير خالل مدة أقصاها ( )28يوما ً
من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا ً  ،عندئ ٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير المهندس المشار اليه في
الفقرة ( ب ) أعاله .
يتعين على المهندس خالل ( ) 7أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم األشغال /
محددا ً فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد  ،ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيوب  ،كما يتعين
على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفا ً باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول
أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب .
يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة  ،على أن يتم ذلك خالل (  ) 7أيام من تاريخ توقيع
التقرير ويقدم اعتراضه خطيا ً إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب العمل .
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الفصل الحادي عشر
المسؤولية عن العيوب
DEFECTS LIABILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( )9/11شهادة االداء "Performance Certificate":
إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة:
( وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة).
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الفصل الثاني عشر
كيل األشغال وتقدير القيمة
" " Measurement and Evaluation
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 3/12تقدير القيمة :
تلغى الفقرتان ( أ  ،ب ) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي -:
أ-
ب-

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن (  ) %20من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي
جدول مسعّر آخر  ،وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز  %1من
قيمة العقد المقبولة ّ ،
وأن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو
ّ -1
إن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر "  ،و
 - 2أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد  ،و
ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد  ،أو ّ
 -3أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ّ ،
أن
العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة  ،مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور الموصوفة
في الفقرتين ( أ و /أو ب ) أعاله  ،حسبما هو واجب للتطبيق منها .
إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد  ،فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة لتنفيذ
العمل  ،مضافا ً إليها ربح معقول  ،مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .
وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره ،فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة
مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي -:

أ-
ب-

في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول  ،و
في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعالً .
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الفصل الثالث عشر
التغيـيرات والتعديالت
" " Variations and Adjustments
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 5/13المبالغ االحتياطية:
تضاف الفقرتين التاليتين:
 -1يددتم حجددز مبلددغ احتيدداطي بقيمددة )  (500000خمددس مائددة الددف دوالر امريكددي  ,لتنفيددذ اعمددال صدديانة و اصددالف
القطوعات على المسارات و الكوابل المشمولة بالعطداء خدالل فتدرة االشدعار بدالعيوب ( 730يومدا تقويميدا) تبددأ مدن
تاريخ اصدار شهادة تسلم االشغال.
 -2يقوم المقاول برفع مطالبات مالية بدل اعمال االصالف للقطوعلت الواردة في ما ورد اعداله ,علدى ان يتضدمن سدعره
كامددل العمالددة و المددواد و األنشدداءات و كددل مددا يلددزم الصددالف القطوعددات و اعادتهددا للعمددل و تتدددفع مددن بنددد المبددالغ
االحتياطية خالل مدة ( 52يوما) من تاريخ اسدتالم المطالبدة حسدب اسدعار العطداء مضدافا اليده  %25علدى األسدعار
المذكورة في جدول الكميات.

المادة (  – ) 8/13التعديالت بسبب تغير التكاليف :
يلغددى الددنص األساسددي مددن الفقددرة الثالثددة والتددي تبدددأ بددـ ( يددتم احتسدداب التعددديل  ) ....إلددى نهايددة المددادة  ،ويسددتعاض عندده
بما يلي -:
يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقا ً لألسس التالية -:
أ-

إذا حصل أي تغيـير في أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعدديل لتدي تددخل فدي صدلب األشدغال
الدائمة والواردة في جدول بيانات التعديل بعد موعد التاريخ األساسي ّ
فإن أسعار البنود المتعلقدة بهدا تدتم
مراجعتها لغايات حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقا ً لما يلي -:

-1

إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسعّرة من قبل الدولة و /أو

-2

بناء" على النشرات الدورية التي تصددرها " وزارة األشدغال العامدة واإلسدكان " بعدد األخدذ بدرأي إحددى اللجدان الفنيدة
الدائمددة المختصددة لكددل مجددال مددن مجدداالت المقدداوالت الرئيسددية ( الطددرق  ،االبنيددة  ،الكهربدداء  ،الميكانيددك  ،الميدداه
والصرف الصحي ) وذلك بالنسبة ألسعار المواد غير المسعّرة من قبل الدولة يتم تكليفها من قبل وزير األشدغال العامدة
واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوبا ً عن نقابة المقاولين  ،وتتضمن ما يلي -:
ً
 أسعار المواد الواردة في جددول بياندات التعدديل المصدنعة محليدا ً حسدب فتدرات التغيدر فدي االسدعارمبينا فيهدا تداريختغيـّر األسعار استنادا ً إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .
 أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المستوردة من خارج المملكة حسب النشرات مبينا ً فيها تداريخ تغيدـيراألسعار استنادا ً إلى المعلومات المقدمة من الجهات الرسدمية مثدل البياندات الجمركيدة أو االعتمدادات أو اسدعار بلدد
المنشأ أو غيرها من البيانات .

-3

بالرغم مما ورد في المادة ( )8/13من الشروط العامة  ،يتم التعدديل فدي أسدعار بندود العقدد سدواء بالزيدادة أو النقصدان
إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل بحيث يضداف الدى أو يحسدم مدن المقداول فدرق أسدعار المدواد
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الناجم عن تغيّر األسعار  .على أن ال يشمل هذا التعديل في السعر أي فرق ناتج عن تطبيق المادة ( )7/13أنفدا ً وكدذلك
الفقرة ( – 8/13ب) الحقا ً  ،ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان .
-4

يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعدديل المقصدودة بدالفقرة (أ) أعداله والمشدمولة بالتعويضدات بمدا يتناسدب
وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .

ب-

-1
-2
-3
-4

إذا حصل أي تعديل في اسدعار صدرف الددينار سدواء بالزيدادة او النقصدان مقابدل الددوالر االمريكدي او
اليورو مما يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشدرة اليوميدة الصدادرة عدن البندك المركدزي عدن
تلك االسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخدر موعدد اليدداع العدروض  ،فيدتم تعدويض المقداول أو الحسدم
منه فرق اسعار تبادل الدينار مقابل الدوالر األمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات التي
تدخل فدي صدلب األشدغال الدائمدة والمشدتراة مدن األسدواق األجنبيدة  ،ويقتضدي فدي هدذه الحالدة مراعداة
الشروط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني -:

أن ال يقل التغيّر في السدعر عدن  %2مدن القيمدة األساسدية لسدعر التبدادل اعتبدارا ً مدن التداريخ االساسدي اليدداع
العروض .
أن يتم حصر كميات المواد المحضّرة في الموقع ويتم احتساب التغيّدر فدي االسدعار لغايدات الحسدم او التعدويض
عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ تغيّر سعر تبادل العملة وبحيث ال يدفع فرق للفاقد أو اإلضافات
في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .
ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباف .
ال يحسب أي أثر لتغيّر السعر في أي مادة تقل قيمدة بندد األشدغال المتعلدق بهدا فدي جددول الكميدات عدن %0,5
نصف بالمائة من " قيمة العقد المقبولة ".

ج-

ال تطبددق التعويضددات المنصددوص عليهددا فددي الفقددرة ( ب ) أعدداله علددى أي مقدداول يتقاضددى جددزءا" مددن اسددتحقاقاته
بالعمالت األجنبية ".

د-

إذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمدة لتشدغيل معددات المقداول فدي األشدغال المسدتخدمة فدي المشداريع اإلنشدائية عدن
األسعار المعلنة للمحروقات قبل يوم واحد من آخر موعد إليداع العروض فيتم تعديل أسدعار بندود العقدد ذات الصدلة
بالزيادة أو النقصدان حسدب طبيعدة الحدال وذلدك وفدق معدادالت يصددرها وزيدر األشدغال العامدة واإلسدكان بندا ًء علدى
تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة (أ )2-من هذه المادة .

هـ-

بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) حول التاريخ االساسي  ،إذا تغيرت أسعار اإلسفلت المستخدمة في المشداريع اإلنشدائية
قبل يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض  ،فيتم تعديل اسعار بنود العقد ذات الصدلة بالزيدادة او النقصدان حسدب
طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان .

تطبددق الفقددرة ( د ) علددى أسددعار المحروقددات الددواردة كبنددود منفصددلة لتوريددد المحروقددات المددوردة للمشددروع لغايددات
ه-
تنفيذ األشغال .
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ز-

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشائية الرئيسية بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة إلنجاز األشدغال ،وأن
يتم الحسم في حال تعديل أسعار المدواد الرئيسدية بالنقصدان فدي حدال التدأخير غيدر المبدررة عدن زيدادة أسدعار المدواد
الرئيسية وأسدعار المحروقدات  ,ويجدب الحسدم منده فدي حالدة انخفداض أسدعار المدواد الرئيسدية وأسدعار المحروقدات
.
الخاضعة لتعديل األسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( )1تــم تعــديل الفقــرة (ز) مــن المــادة (– )8/13
التعديالت بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( )4954/1/11/6تاريخ 2012/2/26

الفصل الرابع عشر
قيمة العقد والدفعات
" " Contract Price and Payment
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 2/14الدفعة المقدمة :
تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها :
تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة  " ......وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده استرداد
" الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي -:
يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي -:
 " تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة  %15من قيمة كل شهادة دفع " .
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
 يتم صرف القسط الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة  % 7.5من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ استكمال
المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من
المهندس.
" إذا ثبت لصاحب العمل ّ
أن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع  ،فإنه يحق لصاحب العمل
مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورا ً بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول ".
المادة (  – ) 3/14تقديم طلبات الدفع المرحلية :
يضاف إلى نهاية المادة ما يلي -:
" كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة".
المادة (  – ) 8/14الدفعات المتأخرة :
تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
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" تحسب نفقات التمويل بنسبة ( )%5ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول
المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها ".
المادة (  – ) 9/14رد المحتجزات :
يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي -:
إذا تمت موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال ( ) %50من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة
المحتجزات إلى (  )%60من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ( في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ) بعد تسلم األشغال وعند تقديم ضمان
إصالف العيوب ( كفالة إصالف العيوب ) .

المادة (  – ) 10/14كشف دفعة اإلنجاز ( عند تسلم األشغال ) :
يضاف الى المادة :
ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقرارا ً بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط
( نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم (ج – .) 10
المادة (  – ) 12/14المخالصة :
يضاف ما يلي بعد مصطلح ( ضمان األداء ) :
( أو ضمان إصالف العيوب  ،حسب واقع الحال ) .
المادة ()15 / 14عملة الدفع:
الدوالر األمريكي
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الفصل السادس عشر
تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول
" " Suspension and Termination by Contractor
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/16حق المقاول في تعليق العمل :
تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي -:
" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة (  ، )6/14أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات
المستحقة للمقاول عمالً بأحكام المادة (  ، )7/14فإنه يجوز للمقاول – بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن(  )21يوما ً إلى
ص احب العمل أن يعلق العمل ( أو أن يبطئ عملية التنفيذ ) ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع  ،أو الدفعة المستحقة حسب واقع
الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .
ّ
إن إجراء المقاول هذا  ،ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة
( ، )8/14وال بحقه في إنهاء العقد عمالً بأحكام المادة ( . ) 2/16
إذا تسلم المقاول الحقا ً إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء  ،فإنه يتعين عليه أن
يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا ً .
تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة :
على المقاول وخالل ( )3أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة (  )3/14من العقد أن يعلم صاحب العمل عن
تاريخ تقديم طلب " شهادة الدفعة " إلى المهندس.
المادة (  – ) 2/16إنهاء العقد من قبل المقاول :
تلغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقد  .وترقم الفقرات المتبقية من (أ – و)  ،تعدّل الحالتان (و  ،ز) في السطر الثاني
والعشرين إلى (هـ  ،و).
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الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
" " Risk and Responsibility
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :
المادة (  ( – ) 7/17إضافية ) :
الضمان اإلنشائي للمشروع :
يكون المقاول مسؤوالً لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقا ً ألحكام المواد (  )791– 788من القانون
المدني األردني .
المادة ( ( – )8/17إضافية) :
استعمال المواد المتفجرة :
ينبغددي علددى المقدداول اتخدداذ اإلجددراءات واالحتياطددات والتقيددد بتعليمددات المهندددس واألنظمددة والقددوانين الصددادرة عددن السددلطة
المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتداج إليده فدي تنفيدذ التزاماتده الدواردة
في هذا العقد  ،وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها
ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك ،وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقة قبل
قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن كما عليه أن يطلدع المهنددس أو ممثلده علدى
الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير ،مع العلم ّ
أن هذه الترتيبات واإلجدراءات
ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقا ً للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات .
المادة (  ( – ) 9/17إضافية ) :
الرشوة :
ّ
إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شدكل مدن أشدكالها ألي مدن جهداز صداحب
العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سببا ً " كافيا ً " إللغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بهدا المقداول بصداحب
العمل  ،هذا عدا المسدؤوليات القانونيدة الناجمدة عدن ذلدك ويعتبدر فدي حكدم الرشدوة أي عمولدة أو هديدة تمدنح ألي مدن صداحب
العمددل أو المهندددس أو مسددتخدميه بقصددد الحصددو ل علددى أي تعددديل أو تبددديل فددي األشددغال  ،أو علددى مسددتوى المصددنعية  ،أو
للحصول على أي انتفاع شخصي  ،ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض يسدتحق لده عدن أي خسدارة تدنجم عدن إلغداء
هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته
المادة (  – ) 1/9/17الدفعات األخرى :
لقد صرف المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم
أ-
دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها سواء تم
دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه  ،أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو وكالئهم أو
ممثليهم  ،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها
أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أم من أجل تنفيذه فعالً .
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحا ً خطيا ً إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك
على سبيل المثال وصفا ً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما
يحدث أوالً .
يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أيا ً من اإلجراءات
ب-
التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :
 -1أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .
 -2أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا ً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى .
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 -3أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا ً يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى ويقر
المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرف الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة
( ب ) لن يتجاوز ( ضعفي ) مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
ج-

د-

هـ-

يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما
يخص هذا العقد موادا ً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و (ب) أعاله على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن
نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد
مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين  ،كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب
العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه
المواد .
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا كانت
القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ّ ،
وأن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى أي حقوق
قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة .
يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا ً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .

المادة (  – ) 2/9/17الدفعات الممنوعة :
أ-

ب-

ج-

لقد صرف المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي
من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ،وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول
أو نيابة عنه  ،أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم  ،إلى صاحب
العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال
وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة
على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة
وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "
موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
ً
يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يتخذ أيا من اإلجراءات
التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .
أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (  ) 2/15من العقد .
-1
أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا ً يساوي ( ضعفي ) مبلغ
-2
الدفعات الممنوعة .
ً
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغا يساوي ( ضعفي ) مبلغ الدفعات األخرى
-3
ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة .
مع مراعاة الفقرة ( د ) أدناه يصرف الفريقان ّ
بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (
ب ) لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين فيما
يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) أعاله ( على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن
نصوص الفقرتين المشار إليهما ) شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه
المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين  ،كما يتعهد المقاول أن يزود
صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على
هذه المواد .
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د-

هـ-

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا
كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ،وأن ّ حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي باإلضافة
إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا ً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.
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الفصل الثامن عشر
التأمين
" " Insurance
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 1/18المتطلبات العامة للتأمينات :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
-

يكون المقاول هو الطرف المؤمن  ،كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطا ً ينص على المسؤوليات المتقابلة
لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ( . ) Cross Liabilities

المادة (  – ) 2/18التأمين على األشغال ومعدات المقاول :
يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي -:
" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل (  )%115من قيمة العقد المقبولة " .
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الفصل العشرون
المطالبات  ،الخالفات والتحكيم
" " Claims, Disputes and Arbitration
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (  – ) 2/20تعيـين مجلس فض الخالفات :
تلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ( يمكن انهاء تعيين ) وتنتهي بـ ( من الشروط العامة نافذا ً ) ويستعاض عنها
بما يلي -:
يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم يتفق
الفريقان على غير ذلك  ،فان مدة تعيين المجلس ( بما في ذلك كل عضو فيه ) تنتهي -:
بعد ( )60يوما ً من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال  ،ان لم يكن هناك أي خالف محال الى المجلس
أ-
للنظر فيه  ،او
بعد ( )30يوما ً من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى المجلس
ب-
ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ( بموجب شروط العقد ) اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك  .ويتعين
على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة .
جـ -عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب  ،واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار بالعيوب،
ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االستبقاء الى النصف .
في كل االحوال  ،تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي -:
 .1اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن ( )1.5مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد .
 .2اذا تجاوزت " قيمة العقد المقبولة " ( )1.5مليون دينار  ،يشكَل المجلس من ثالثة اعضاء .
أو على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ و ب ) .

المادة (  – ) 6/20التحكيم Arbitration :
تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ ( ما لم يكن قد تم ) وتنتهي ( بلغة االتصدال المحدددة فدي المدادة ( ) )4/1ويسدتعاض عنهدا بمدا
يلي -:
" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف وديا ً ّ ،
فإن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه  -مما لم يصبح نهائيا ً وملزما ً  -تتم
تسويته نهائيا ً بواسطة التحكيم وفقا ً لما يلي -:
تتم تسوية الخالف نهائيا ً بموجب قانون التحكيم األردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم أخرى).
أ-
تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق  ،و
ب-
تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة ( . ) 4 / 1
ج-
المادة (  – ) 8/20انقضاء فترة تعيـين " المجلس" :
تعدل الفقرة ( أ ) لتصبح كما يلي -:
أ -ال يتم تطبيق المادة ( )4/20والمتعلقة بقرار المجلس .
تعدّل الفقرة ( ب ) من هذه المادة لتصبح كما يلي -:
ب -بدددالرغم ممدددا ورد فدددي المدددادة ( ) 5/20يحدددق الي مدددن الفدددريقين احالدددة الخدددالف الدددى التحكددديم بعدددد محاولدددة التسدددوية
الودية وكما هو مشار اليه في المادة (. )5/20
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