
ادارة العقد



والتعدي�تالتغييرات 
VARIATIONS VARIATIONS VARIATIONS VARIATIONS AND ADJUSTMENTSAND ADJUSTMENTSAND ADJUSTMENTSAND ADJUSTMENTS



التغييرص�حية احداث 
Right Right Right Right to to to to VaryVaryVaryVary

ر�بإمكان�ا�هندس،��ي�أي�وقت�قبل�صدور�شهادة�تسلم��شغال،�أن�يباد�
لب�ا8ى�بإحداث�تغي34ات��ي��شغال،�سواء�من�خ-ل�تعليمات�يصدرها،�أو�بالط

.ا�قاول�أن�يقدم�اق<3احا�للنظر�فيه

وينفذه،���إذا�قدم�ا�قاول��]امر�تغي34ي [يتع4ن�عCى�ا�قاول�أن�يل<Bم�بكل�تغي��34
،�بدون�تواٍن،�ا8ى�ا�هندس�يعلمه�فيه�بأنه��Rيستطيع�أن�يح

ً
صل�عCى�اشعارا

عاره�اللوازم�ا�طلوبة�لتنفيذ�اعمال�التغي34ات�بجاهزية،�عCى�أن�يرفق�باش
ع4ن�عليه�ولدى�تسلم�ا�هندس��ثل�هذا��شعار،�يت. التفصي-ت�ا�ؤيدة�لرأيه

.اما�أن�يلcي�أو�يثبت�أو�يعّدل��ي�تعليماته



يليعلى ما أمر تغيير يمكن أن يشتمل كل 
تغي34ات��ي�الكميات�fي�بند�من�بنود��شغال�ا�شمولة��ي�العقد� -أ��

�شغالتغي34ات��ي�النوعية�أو�الخصائص�iخرى�fي�بند�من�بنود� -ب�

�شغالأو��بعاد�fي�جزٍء�من�/تغي34ات��ي�ا�ناسيب�و�iماكن�و -ج�

)��اذا�كان�سيتم�تنفيذه�من�قبل�آخرين(الغاء�أي�من��شغال� -د�



يليعلى ما أمر تغيير يمكن أن يشتمل كل 
غال�تنفيذ�أي�عمل�اضا�ي،�أو�تقديم�تجهB4ات�آلية�أو�مواد�أو�خدمات�تلزم�ل-ش -هـ�

�متعلقة�{|ا،�أو�عمل�مجسات�أو " اختبارات�عند��نجاز"الدائمة،�بما��ي�ذلك�أي�
أخرى عمليات�اختبارية�أو�استكشافية�

. تغي34ات��ي�تسلسل�أو�توقيت�تنفيذ�iشغال -ز�

ام�أو�أي�تعديل��ي��شغال�الدائمة،���اذا�ق/�Rيحق�للمقاول�أن�يجري�أي�تغي�34و�
.تعليمات�به�أو�موافقته�عCى�اجراءه�كتغي34باصدار�ا�هندس�



القيّميةالهندسة�
Value Engineering

ه،�الذي�يمكن�للمقاول��ي�أي�وقت�أن�يقدم�ا8ى�ا�هندس�اق<3احا�خطيا،�يعرض�فيه�رأي�
:  إن�تم�اعتماده،�فإنه

يعجل��ي�إنجاز��شغال،� -١

غيل�فيما�يخص�عمليات�التنفيذ�أو�صيانة�أو�تش) �صلحة�صاحب�العمل(يخفض�قيمة��شغال� -٢
�شغال،�أو

يحسن�من�فاعلية�أو�قيمة��شغال�ا�نجزة��ا�فيه�مصلحة�صاحب�العمل،�أو -٣

.انه�يحقق�منفعة�أخرى�لصاحب�العمل -٤

بات�اجراء�يتع4ن�ان�يتم�اعداد��ق<3اح�عCى�حساب�ا�قاول،�وان�يكون�مستوفيا��تطل�
التغي34ات�



القيّميةالهندسة�
Value Engineering

�عCى�ت�
ً
صميم�اذا�اشتمل�عرض�ا�قاول،�الذي�تتم�موافقة�ا�هندس�عليه،�تعدي-

ريقان���اذا�اتفق�الف(أي�جزء�من��شغال�الدائمة،�فانه�يتع4ن�القيام�بما�يCي�
):عCى�غ�34ذلك

،أن�يقوم�ا�قاول�باعداد�تصميم�هذا�الجزء –أ��



القيّميةالهندسة�
Value Engineering

ع4ن�ترتب�عCى�هذا�التعديل�تخفيض��ي�قيمة�العقد�لهذا�الجزء،�فانه�يتاذا� -ب�
ديل�يقوم�باRتفاق�عليه�أو�تقدير�بدل�iتعاب�ا�<3تب�عCى�تعأن�ا�هندسعCى�

�لـ�. التصميم�لتضمينه��ي�قيمة�العقد
ً
من�الفرق�%) ٥٠(ويكون�هذا�البدل�مساويا

:ب4ن�ا�بلغ4ن�التالي4ن
التعديلعن�ناتج�الالتخفيض�ا�تحقق��ي�قيمة�العقد�لهذا�الجزء،�.١

�ي�الحاصل�النقص�.٢ 
ً
�ي��قيمة�تلك��جزاء�ا�غ34ة�بالنسبة�لصاحب�العمل،�مأخوذا

.�عتبار�أي�نقص��ي�النوعية�أو�العمر�ا�توقع�أو�الفاعلية�التشغيلية

.،�فعندها��Rيحتسب�أي�بدل�ل�تعاب)٢(تقل�عن�قيمة�) ١(��أنه�اذا�وجد�أن�قيمة�.٣



�إجراءات��التغي
Variation Procedure

ا،�فإنه�إذا�قام�ا�هندس�بطلب�اق<3اح�من�ا�قاول،�قبل�اصدار�التعليمات�بتغي�34م�
�ي�أسرع�وقت�ممكن�عمل�

ً
يا،�إما�بإبداء�يتع4ن�عCى�ا�قاول�أن�يستجيب�للطلب�كتابيا

:  ،�أو�بأن�يقدم�ما�يCي)ان�كان�هذا�هو�الحال(اسباب�عدم�قدرته�عCى��متثال�
�ل-شغال�ال���يق<3ح�تنفيذها�وبرنامج�العمل�لتنفيذها،�و -أ�

ً
وصفا

مدة��واثره�عCىمنه�مق<3حات�ا�قاول�fي�تعديل�يلزم�ادخاله�عCى�برنامج�العمل�ا�قدم� -ب
�نجاز،�و

.اق<3اح�ا�قاول�Rحتساب�قيمة�التغي34 -ج



�إجراءات��التغي
Variation Procedure

أن�قاول�عCى�ا�هندس،�بأسرع�ما�يمكن�عمليا،�بعد�تسلمه�Rق<3اح�ا�يتع4ن��
ليه،�يرد�عCى�ا�قاول�إما�با�وافقة�أو�عدم�ا�وافقة،�أو�أن�يرسل�تعليقاته�ع
ظاره�علما�بأنه�يتع4ن�عCى�ا�قاول�أن��Rيؤجل�تنفيذ�أي�عمل�خ-ل�ف<3ة�انت

.لتسلم�الرد

در�من�أي�تعليمات�لتنفيذ�تغي�34ما،�مع�طلب�تسجيل�النفقات،�يجب�أن�تص�
.ا�هندس�ا8ى�ا�قاول،�وعCى�ا�قاول�أن�يعلمه�بتسلم�تلك�التعليمات



/.االدفع�بالعم*ت�الواجب�الدفع�
Payment in Applicable Currencies

�نص�العقد�عCى�دفع�قيمة�العقد�بأك��3من�عملة�واحدة،�فعندها،�إذا�تمإذا��
فإنه� أنهبش�تفاق�عCى�أي�تعديل�ل�سعار�أو�ا�وافقة�عليه،�أو�تم�اجراء�تقدير�

. |ايجب�تحديد�ا�بلغ�الذي�سيدفع�بكل�عملة�من�العم-ت�الواجب�الدفع�{
ت�ال���وبناء�عليه،�فإنه�يجب��شارة�ا8ى�النسب�الفعلية�أو�ا�توقعة�للعم- 
تلفة�يتع4ن�الدفع�{|ا�فيما�يخص�كلفة�العمل�ا�غ34،�ونسب�العم-ت�ا�خ

.ا�حددة�لدفع�قيمــة�العقد



ةيوميبالالعمل�
Daywork

عليماته�ل�عمال�الصغ34ة�أو�ذات�الطبيعة�الطارئة،�يمكن�للمهندس�أن�يصدر�ت�
موجب�جدول�،�وعندئذ�يتم��تقييمه�بةيباليوملتنفيذ�التغي�34عCى�اساس�العمل�

 " ةيوميبالالعمل�"
ً
.  ا�شمول�بالعقد،�وباRجراءات�ا�حددة�تاليا

هندس�أن�يقدم�ا8ى�ا� -قبل�تثبيت�طلبات�شراء�اللوازم-عCى�ا�قاول�يتع4ن��
يقدم��العروض�ا�سعرة،�كما�أنه�يتع4ن�عليه�عندما�يتقدم�بطلبات�الدفع�أن

.للوازمالفوات�34وا�ستندات�والحسابات�أو��يصاRت�ا�تعلقة�بأي�من�هذه�ا



ةيوميالعمل�بال
Daywork

ابلها،�فإنه�ة�للدفع�مقيوميوباستثناء�أية�بنود�لم�يتم�تحديدها��ي�جدول�العمل�بال �
التفاصيل��تتضمن) عCى�نسخت4ن(يتع4ن�عCى�ا�قاول�أن�يقدم�كشوفا�يومية�دقيقة�

:  التالية�للموارد�ال���تم�استخدامها��ي�تنفيذ�عمل�اليوم�السابق
أسماء�ووظائف�ومدة�عمل�مستخدمي�ا�قاول،�و -أ�

تحديد�أنواع�ومدة�تشغيل�معدات�ا�قاول�واستعمال��شغال�ا�ؤقتة،�و -ب

.كميات�وأنواع�التجهB4ات�£لية�وا�واد�ا�ستعملة -ج

يقوم�ا�هندس�بتوقيع�نسخة�واحدة�من�كل�كشف�اذا�وجده��صحيحا�أو�وافق��
مسعر��Rحقا�لذلك�يقوم�ا�قاول�بتقديم�كشف. عليه،�ومن�ثم�يعيدها�ا8ى�ا�قاول 

{|ذه�ا�وارد�ا8ى�ا�هندس�قبل�تضمي¥|ا��ي�كشف�الدفعة�التالية�



��التعدي*ت��التشريعاتبسبب�تغي
Adjustments for Changes in Legislation

ي�تغي�34يتع4ن�أن�تعدل�قيمة�العقد��راعاة�أية�زيادة�أو�نقصان��ي�الكلفة�نتيجة�أ�
أو�) قائمة�بما��ي�ذلك�سّن�قوان4ن�جديدة�والغاء�أو�تعديل�قوان4ن(�ي�قوان4ن�الدولة�

�3بعد��ي�التفس34ات�القضائية�أو�الحكومية�الرسمية�لها،�إذا�حصل�ذلك�التغي4
.قدالتاريخ��سا§¦�،�ونتج�عنه�تأث�34عCى�أداء�ا�قاول�Rل<Bاماته�بموجب�الع



��التعدي*ت��التشريعاتبسبب�تغي
Adjustments for Changes in Legislation

التغي34ات��أو�كلفة�اضافية�نتيجة�لهذه/تأخ34ا�و) أو�كان�سيتكبد(تكبد�ا�قاول�اذا��
نه�يتع4ن�عCى��ي�القوان4ن�أو��ي�تلك�التفس34ات،�مما�حصل�بعد�التاريخ��سا§¦�،�فإ

،�مع�مراعاة�ا�قاول�أن�يرسل�اشعارا�ا8ى�ا�هندس�بذلك،�لتقدير�استحقاقاته�بشـأ©|ا
:  احكام

،�تمديد�مدة��نجاز�بسبب�التأخ�34الحاصل،�اذا�كان��نجاز�قد�تأخر�أو�سوف�يتأخر –أ�

.أي�كلفة�كهذه،�Rضاف»|ا�ا8ى�قيمة�العقد -ب

اتفاق�عل|ا��يتوصل�ا8ىأن�وبعد�تسلم�ا�هندس��ثل�هذا��شعار،�فإنه�يتع4ن�عليه��
.أو�ان�يعد�التقديرات�ال-زمة�بخصوص�هذه��مور 



���التكاليفالتعدي*ت�بسبب�تغ
Adjustments for Changes in Cost

ا�ناقصةبملحق�عرض�جدول�ا�رفق�اليع¯�� "التعديلبيانات�جدول�"�

قصان�بسبب�ال���تدفع�للمقاول�يجب�أن�يتم�تعديلها�لتشمل�اثر�الزيادة�أو�النا�بالغ��
ا�من�أي�ارتفاع�أو�انخفاض�يطرأ�عCى�أجور�iيدي�العاملة�أو�عCى�اسعار�اللوازم�وغ34ه

اع�أو�وا8ى�ا�دى�الذي�يكون�فيه�التعويض�الشامل�بسبب�أي�ارتف. �شغالمدخ-ت�
�انخفاض��ي�الكلفة�غ�34مغطى�ضمن�أحكام�هذه�ا�ادة�أو�أحكام�أي�مادة�اخرى��ي

عويض�عن�تعت�3²أ©|ا�تحتوي�عCى�مبلغ�عر±¦��للت" قيمة�العقد�ا�قبولة"العقد،�فان�
.التقلبات�iخرى��ي�الكلفة



���التكاليفالتعدي*ت�بسبب�تغ
Adjustments for Changes in Cost

قدير�قيم»|ا�كما�يتم�ت(يتم�احتساب�التعديل��ي�ا�بالغ�ا�ستحقة�الدفع�ا8ى�ا�قاول��
ق�وذلك�بتطبي) باستعمال�الجداول�ا�ناسبة�ومن�خ-ل�تصديق�شهادات�الدفع

�بأن�هذا�ا�عادلة�التالية،�ولكن�لحاRت�الدفع�بالعم-ت�ا�ختلفة�كٍل�عCى�حدة،�عل
ً
ما

.  جةالتعديل��Rيسري�عCى�أي�عمل�يتم�تقديره�عCى�أساس�الكلفة�أو�iسعار�الدار 

:  أما�ا�عادلة�فتكون�بالصيغة�التالية�

…) +  ١ل/٥ل(د�) + ١م/٥م(جـ�) + ١ع/٥ع(ب�+ أ�) = ت(معامل�التعديل��

Pnew= a + b ( Lnew/ Loriginal) + c ( Enew/ Eoriginal) + d ( Mnew/ Moriginal ) +....



���التكاليفالتعدي*ت�بسبب�تغ
Adjustments for Changes in Cost

…) +  ١ل/٥ل(د�) + ١م/٥م(جـ�) + ١ع/٥ع(ب�+ أ�) = ت(التعديل�معامل��

:  حيث�
مقدرة� )ن(معامل�التعديل�الذي�تضرب�به�القيمة�ا�قدرة�بالعملة�ا�عنّية��ي�العقد�خ-ل�الف<3ة�الزمنية�= ت◦

.باRشهر،���اذا�ورد�نص�مغاير�لذلك��ي�ملحق�عرض�ا�ناقصة

ذات��معامل�ثابت�يقصد�به�ذلك�الجزء�من�القيمة�ا�قدرة�ال����Rيطالها�التعديل،�وكما�هو�محدد��ي�الجدول = أ◦
.الع-قة

.دات�وا�واد�معام-ت�التوزين�ال���تمثل�نسب�عناصر�الكلفة�الداخلة��ي�تنفيذ��شغال�كالعمالة�وا�ع= ب،�جـ،�د�◦

ف<3ة�الحالية�لعناصر�الكلفة�وذلك��ي�اليوم�التاسع�و�ربع4ن�السابق�ل" دليل��سعار"معام-ت�= ١،ل١،م١ع◦
التقدير�فيما�يخص�شهادة�الدفع�ذات�الع-قة،

عملة�من���ساسية�أو�ا�رجعية�لعناصر�الكلفة��ي�يوم�التاريخ��سا§¦��لكل" دليل��سعار"معام-ت�= ٥،ل٥،م٥ع◦
.العم-ت



���التكاليفالتعدي*ت�بسبب�تغ
Adjustments for Changes in Cost

محددة،�بتواريخ�" أدلة�iسعار"�س<3شاد�بقيم�يجب��

ه�يجب�غ�34العملة�ا�حددة��ي�الجدول،�فإن" عملة�دليل��سعار"�ي�الحاRت�ال���تكون�ف|ا��
ركزي�بتاريخ�اجراء�التحويل�ال-زم��ي�أسعار�العم-ت�باعتماد�سعر�البيع�ا�حدد�من�قبل�البنك�ا�

.انطباق�دليل�iسعار

هندس�وضع�الحا8ي�فإنه�يتع4ن�عCى�ا�" دليل��سعار"وا8ى�أن�يح4ن�الوقت�الذي�يتم�فيه�تحديد��
لسعر،�دليل�مؤقت�لغرض�اصدار�شهادات�الدفع�ا�رحلية،�و�ي�الوقت�الذي�يصبح�فيه�دليل�ا

�لذلك
ً
.يعاد�احتساب�قيمة�التعديل�وفقا



���التكاليفالتعدي*ت�بسبب�تغ
Adjustments for Changes in Cost

ديل�إذا�اخفق�ا�قاول��ي�انجاز��شغال�خ-ل�مدة��نجاز،�فإنه�يتم�احتساب�التع�
:  عCى�ا�بالغ�ا�ستحقة�بعد�مدة��نجاز�بواسطة�أي�من��سلوب4ن�التالي4ن

مدة�"ضاء�كل�دليل�سعر�أو�سعر�واجب�التطبيق��ي�اليوم�التاسع�و�ربع4ن�قبل�تاريخ�انق-١◦
،ل�شغال" �نجاز

.أفضل�لصاحب�العملأ¸|ما� دليــل��سعار�أو�السعرالحا8ي،� -٢◦

) ع،�م،�ل(للعناصر�ا�كونة�للكلفة�) ب،�ج،�د(أما�بخصوص�معام-ت�التوزين��
�3فإنه��Rيعاد�النظر�ف|ا���اذا�اصبحت�غ�34معقولة،�أو�غ4الجدول،�ا�حددة��ي�

.متوازنة،�أو�ا©|ا�لم�تعد�تنطبق،�نتيجة�للتغي34ات



شكرا 'ھتمامكم


