
ادارة العقد



والدفعاتقيمة�العقد�
 CONTRACT PRICE AND PAYMENTS



العقدقيمة�
Contract Price

:لم�ينص�ع�ى�غ���ذلك��ي�الشروط�الخاصة،�فانهما��
د؛�هذه�القيمة�خاضعة�;ي�تعدي8ت�تتم�بموجب�احكام�العقوتكون�يتم�-تفاق�ع�ى�قيمة�العقد� –أ�◦

،�و�Pيتم�والرسوم�اFطلوب�دفعها�من�قبله�بموجب�العقدالضرائب�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�ان�يدفع�جميع� -ب◦
والنفقات�تعديل�قيمة�العقد�بسبب�أي�من�هذه�

^ا�]ي�ان�الكميات�اFدونة��ي�جدول�الكميات�أو�غ��ه�من�الجداول�]ي�كميات�تقريبية،�و�Pتعت��XبأV -ج◦
:الكميات�الفعلية�والدقيقة

لتلك�aشغال�اFطلوب�من�اFقاول�تنفيذها،�أو◦

،�و"الفصل�الثاني�عشر"Pغراض�الكيل�وتقدير�القيمة�بموجب�◦

�من�تاريخ�اFباشرة،�اق�pاحه�اFتعلق�بتحلي) ٢٨(يتع�ن�ع�ى�اFقاول�أن�يقدم�اiى�اFهندس،�خ8ل� -د◦
ً
ل�يوما

عداده�وللمهندس�أن�يعت��Xهذا�التحليل�عند�ا. السعر�لكل�بند�تم�تسع��ه��ي�الجداول�كمبلغ�مقطوع
�باعتماده

ً
.شهادات�الدفع،�-�أنه��Pيعت��Xملزما



ا&قدمةالدفعة�
Advance Payment

�Fعندما�يقدم�ا�،zغراض�التجه�Pقاول�دفعة�مقدمة،�كقرض�بدون�فائدة�Fى�اiقاول�يدفع�صاحب�العمل�ا
ع�ويكون�اجماiي�قيمة�الدفعة�اFقدمة�وطريقة�دف". اFادة"الكفالة�اFطلوبة�منه�بموجب�احكام�هذه�

  .والعم8ت�ال���يتم�دفعها��^ا،�باPسلوب�اFحدد��ي�ملحق�عرض�اFناقصة) ان�تعددت(اقساطها�

ة��ي�وما�لم،�واiى�أن�يتسـلم�صاحب�العمل�هذه�الكفـالة،�أو�اذا�لم�يكن�قد�تم�تحديد�قيمة�الدفعة�اFقدم�
.ملحق�عرض�اFناقصة،�فإن�احكام�هذه�اFادة��Pتطبق

ط�-ول�من�شهادة�دفع�مرحلية�للقسبإصدار�يقوم�اFهندس،�بعد�تسلمه�كشف�اFطالبة�بالدفعة�اFقدمة��
:  تلك�الدفعة،�وذلك�بعد�ان�يكون�صاحب�العمل�قد�تسلم

ضمان�aداء� -�١

أو�(ن�دولة�كفالة�الدفعة�اFقدمة�مساوية��ي�قيم�^ا�وعم�8^ا�لقيمة�الدفعة�اFقدمة،�وبحيث�تكون�صادرة�عن�كيان�وم -�٢
أخرى��وتكون�هذه�الكفالة�بالصيغة�اFرفقة�بالشروط�الخاصة�أو�أي�صيغة. يوافق�عل�^ما�صاحب�العمل) سلطة�أخرى 

.يقبل��^ا�صاحب�العمل



ا&قدمةالدفعة�
Advance Payment

ة�ح���يتع�ن�ع�ى�اFقاول�اFحافظة�ع�ى�استمرار�ص8حية�كفالة�الدفعة�اFقدم�
يمة�سداد�قيمة�الدفعة�اFقدمة�اiى�صاحب�العمل�بكاملها،�ولكن�يجوز�تخفيض�ق

واذا�. ات�الدفعتلك�الكفالة�او�Pبأول�بالقدر�اFس�pد�من�اFقاول�كما�يتم�بيانه�بشهاد
اد�قيم�^ا�كان�من�ب�ن�شروط�الكفالة�انقضاؤها�بتاريخ�محدد،�ولم�يكن�قد�تم�اس�pد

ثل�هذه�يوما�من�تاريخ�حلول�موعد�انقضا�^ا،�فإنه�يتع�ن�ع�ى�اFقاول��ي�م) ٢٨(قبل�
.الحالة،�أن�يمدد�ص8حي�^ا�اiى�ح�ن�أن�يتم�تسديد�قيم�^ا�بالكامل



ا&قدمةالدفعة�
Advance Payment

دات�يتم�اس�pداد�قيمة�الدفعة�اFقدمة�من�خ8ل�خصميات�بنسبة�مئوية�من�شها�
ق�ما�لم�يكن�قد�تم�تحديد�نسب�مئوية�اخرى��ي�ملح(الدفع،�ع�ى�النحو�التاiي�

):عرض�اFناقصة
ة�اFقدمة�باستثناء�الدفع(كخصميات�تبدأ�بشهادة�الدفع�ال���تبلغ�قيم�^ا�اFصدقة� -أ�◦

�%) ١٠(ما�يتجاوز�) والخصميات�-خرى�ورد�اFحتجزات
ً
من�قيمة�العقد�اFقبولة�مخصوما

م�^ا�اFبالغ�-حتياطية،�و

من�قيمة�كل�شهادة�دفع�%) ٢٥(يتم�اجراء�الخصميات�بنسبة�اس�^8ك�الدين�لـ� -ب◦
ت�ونسب�بالعم8 ) باستثناء�قيمة�الدفعة�اFقدمة�والخصميات�-خرى�ورّديات�اFحتجزات(

�الخصم�من�الدفعة�اFقدمة،�ح���ذلك�الوقت�الذي�يكون�قد�تم�عنده�اس�pداد�الدفعة
.اFقدمة



ا&قدمةالدفعة�
Advance Payment

و�لم�يكن�قد�تم�اس�pداد�الدفعة�اFقدمة�قبل�اصدار�شهادة�تسلم�-شغال�أاذا��
 العقد،�قبل�اV^اء�

ً
وواجب��فإن�رصيد�الدفعة�اFقدمة�غ���اFسّدد�يصبح�مستحقا

�من�اFقاول�اiى�صاحب�العمل
ً
.السداد�فورا



تقديم�طلبات�شهادات�الدفع�ا&رحلية
  "Application for Interim Payment Certificates  "
بة�بالدفع�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�أن�يقدم�اiى�اFهندس�بعد�V^اية�كل�شهر�كشف�اFطال�
ندس،�وبحيث�يكون�الكشف�منظما�ع�ى�النموذج�اFعتمد�من�قبل�اFه) نسخ�٦من�(

قا�به�الوثائق�ومبينا�فيه�تفاصيل�اFبالغ�ال���يعت��XاFقاول�اV^ا�تستحق�له،�ومرف
.اFؤيدة،�بما��ي�ذلك�التقرير�الشهري�عن�تقدم�العمل�خ8ل�هذا�الشهر�

ها،انطباقيجب�أن�يشتمل�كشف�اFطالبة�بالدفع�اFفردات�التالية،�حسب��
:  التاiيوبال�pتيب�

اية�الشهر�القيمة�التعاقدية�التقديرية�ل8شغال�اFنفذة�ووثائق�اFقاول�اFنتجة�ح���V^ -أ�
�التغي��ات،�(

ً
شاملة



تقديم�طلبات�شهادات�الدفع�ا&رحلية
  "Application for Interim Payment Certificates  "
ات�أو�بسبب�أي�مبالغ�يجب�اضاف�^ا�أو�خصمها�مقابل�تعديل�-سعار�بسبب�تغي���التشريع -ب

تغ���التكاليف

أي�مبلغ�يجب�خصمه�كمحتجزات،�بواقع�النسبة�اFئوية�اFحددة��ي�ملحق�عرض� -ج
Fى�ان�تبلغ�الخصميات�اiستحقة�اع8ه،�اFبالغ�اFي�اiناقصة�اقتطاعا�من�اجماFحتجزة�لدى�ا

كما�هو�محدد��ي�ملحق�عرض�اFناقصة،�واFحتجزات�صاحب�العمل�الحد�-قª©��لقيمة�

أية�مبالغ�يجب�اضاف�^ا�أو�خصمها�بخصوص�الدفعة�اFقدمة�واس�pدادها،� -د

أية�مبالغ�يجب�اضاف�^ا�أو�خصمها�بخصوص�التجه�zات�¬لية�واFواد� -هـ

غ��ه،اية�مبالغ�أو�خصميات�أخرى�تكون�قد�تحققت�بموجب�أي�من�احكام�العقد،�او� -و

*.خصم�اFبالغ�ال���تم�تصديق�دفعها��ي�جميع�شهادات�الدفع�السابقة -ز



الدفعاتجدول 
Schedule of Schedule of Schedule of Schedule of PaymentsPaymentsPaymentsPayments

،�اذا�تضمن�العقد�جدو�Pللدفع�محددا�فيه�طريقة�دفع�قيمة�العقد�ع�ى�اقساط�
: عندئٍذ�وما�لم�يكن�قد�نص�ع�ى�غ���ذلك��ي�هذا�الجدول 

راض�-قساط�اFحددة��ي�جدول�الدفعات�يجب�أن�تكون�القيم�التعاقدية�التقديرية�;غ -أ�
�ي�الشريحة�السابقة�)أ( الفقـرة�

بالتحض��اتاFتعلقة�اFادة��Pتنطبق� -ب

ووجد�بأن��اذا�لم�تكن�هذه�-قساط�معرفة�بالرجوع�اiى�التقدم�الفع�ي��ي�تنفيذ�-شغال، -ج
دئذ،�التقدم�الفع�ي�ل8شغال�اFنفذة�يقل�عما�هو�محدد��ي�جدول�الدفعات،�فللمهندس�عن

تقّدم��ع�ى�أو�اعداد�أقساط�مصححة�تأخذ��ي�-عتبار�اFدى�الذي�تأخر�بهPتفاق�باان�يشرع�
.العمل�عن�ذلك�الذي�تم�ع�ى�أساسه�التحديد�السابق�ل±قساط



الدفعاتجدول 
Schedule of Schedule of Schedule of Schedule of PaymentsPaymentsPaymentsPayments

دم�اذا�لم�يحتو�العقد�ع�ى�جدول�للدفعات،�فانه�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�ان�يتقأما��
ورة�ربع�بتقديرات�غ���ملزمة�للدفعات�ال���يتوقع�اV^ا�تستحق�له��ي�V^اية�كل�د

يوما�من�بعد�تاريخ�اFباشرة،�) ٤٢(سنوية،�ع�ى�ان�يتم�تقديم�التقدير�-ول�خ8ل�
م�اصدار�ويستمر�تقديم�التقديرات�اFصححة��ي�V^ايات�الدورات�الربعية،�اiى�أن�يت

.شهادة�تسلم�-شغال



)  ض<Jاتالتح(ا&قصود�استعمالها�Eي�Cشغال�التجه<=ات�وا&واد�
 "Plant and Materials Intended for the Works  "

: ي�يما�اFرحليةتضم�ن�شهادات�الدفع�يتم��

Fوقع�لغرض�مبلغا�مقابل�تحض��ات�التجه�zات�¬لية�واFواد�ال���تم�توريدها�اiى�ا -�١
استعمالها��ي�-شغال�الدائمة،�و

جه�zات�التخفيض��ي�قيم�البنود�عندما�تكون�القيمة�التعاقدية�Fثل�هذه�الت -�٢
.الدائمة-لية�واFواد�قد�دخلت�كجزء�من�aشغال�

أدناه�مشمولة�ضمن�) ١-ج(و�) ١-ب(اذا�لم�تكن�القوائم�اFشار�ال�^ا��ي�الفقرت�ن��
.ملحق�عرض�اFناقصة،�فإن�احكام�هذه�اFادة��Pتطبق



)  ض<Jاتالتح(ا&قصود�استعمالها�Eي�Cشغال�التجه<=ات�وا&واد�
 "Plant and Materials Intended for the Works  "

م�ع�ى�اFهندس�ان�يقّدر�ويصادق�ع�ى�كل�زيادة��ي�قيمة�الدفعات�اذا�تيتع�ن��
:استيفاء�الشروط�التالية

:ان�يكون�اFقاول  -أ��
ت،�بما�ف�^ا�طلبات�الشراء�و-يصاP (قد�احتفظ�بقيود�وافية�جاهزة�للمعاينة� -١

و،�)والتكاليف،�واستعمال�التجه�zات�¬لية�واFواد

 ، قدم�كشفا�بكلفة�شراء�وايصال�التجه�zات�-لية�واFواد�إiى�اFوقع -٢
ً
ببيانات��مؤيدا

،اثباتية�كافية

:  أيا�مما�ي�يوأن�



)  ض<Jاتالتح(ا&قصود�استعمالها�Eي�Cشغال�التجه<=ات�وا&واد�
 "Plant and Materials Intended for the Works  "

:ان�التجه�zات�¬لية�واFواد�ذات�الع8قة -ب�
]ي�تلك�اFدونة��ي�ملحق�عرض�اFناقصة�للدفع�مقابلها�عند�شح�^ا،�و -١

اV^ا�قد�تم�شح�^ا�باتجاه�الدولة،�أي�اiى�اFوقع،�عم�8باحكام�العقد،�و -٢

هندس�،�وتم�تسليمها�اiى�اFر�للشحنخوأي�اثبات�آأ�سند�شحن�صحيحاV^ا�موصوفة�ضمن� -٣
لة�بنكية�مع�بيانات�دفع�اجرة�الشحن�والتأم�ن،�وغ��ها�من�وثائق�-ثباتات�اFطلوبة،�وكفا

�صادرة�عن�مؤسسة�مالية�وبصياغة�مقبولت�ن�لدى�صاحب�العمل�وباFبالغ�والعم8ت
تخزي�^ا�أن�تظل�سارية�اFفعول�ح���يتم�ايصال�التجه�zات�¬لية�واFواد�و شريطة�. اFحددة

بشكل�م8ئم��ي�اFوقع،�وحماي�^ا�ضد�الفقدان�أو�الضرر�او�-س�pداء؛



)  ض<Jاتالتح(ا&قصود�استعمالها�Eي�Cشغال�التجه<=ات�وا&واد�
 "Plant and Materials Intended for the Works  "

: ان�التجه�zات�¬لية�واFواد�ذات�الع8قة  -ج�
١- Fى�اiناقصة�للدفع�مقابلها�عند�توريدها�اFدونة��ي�ملحق�عرض�اFوقع،�و]ي�تلك�ا

فقدان�أو�اV^ا�قد�تم�ايصالها�وتخزي�^ا��ي�اFوقع�بصورة�مناسبة�وحماي�^ا�ضد�ال -2
.الضرر�أو�-س�pداء،�ويظهر�اV^ا�تفي�بمتطلبات�العقد

��Pبلغ�-ضا�ي�الذي�يتم�تصديقه�معادFهندس�%) ٨٠(وعندها�يكون�اFمن�تقديرات�ا
ع�-خذ��ي�م، )بما��ي�ذلك�كلفة�-يصال�إiى�اFوقع(لكلفة�التجه�zات�-لية�واFواد�

لية�واFواد�الحسبان�الوثائق�اFذكورة��ي�هذه�اFادة�والقيمة�التعادقية�للتجه�zات�-
  .



ا&رحليةاصدار�شهادات�الدفع�
 Issue of Interim Payment Certificates

مل�لن�يتم�تصديق�أو�دفع�أي�مبلغ�اiى�اFقاول،�اiى�ح�ن�أن�يتسلم�صاحب�الع�
يوما�من�) ٢٨(خ8ل�مدة� –وبعدها�يتع�ن�ع�ى�اFهندس�. ضمان�aداء�ويوافق�عليه

مل�شهادة�تاريخ�تسلمه�لكشف�الدفعة�والوثائق�اFؤيدة�لها،�أن�يصدر�اiى�صاحب�الع
صورة�أنه�يستحق�للمقاول�بدفع�مرحلية�مبينا�ف�^ا�اFبلغ�الذي�يقدر�اFهندس�

.،�ومرفقا��^ا�التفاصيل�اFؤيدةمنصفة

ي�باصدار�أ –" شهادة�تسلم�-شغال"-�أن�اFهندس��Pيعت��Xملزما�قبل�صدور��
اقل�) رى بعد�خصم�اFحتجزات�والت¼zي8ت�-خ(شهادة�دفع�مرحلية،�اذا�كانت�قيم�^ا�

و�ي�. ةللدفعة�اFرحلية�اFشار�اليه��ي�ملحق�عرض�اFناقص) ان�وجد(من�الحد�-دنى�
.مثل�هذه�الحالة�يتع�ن�ع�ى�اFهندس�ان�يشعر�اFقاول�بذلك



ا&رحليةاصدار�شهادات�الدفع�
 Issue of Interim Payment Certificates

:-�انه. �Pيجوز�حجب�اصدار�شهادة�الدفع�;ي�سبب�آخر�
�اذا�كان�أي�À©¿�تم�توريده�أو�أي�عمل�تم�تنفيذه�من�قبل�اFقاول�غ���مطابق�للعقد، –أ�

أو/ل،�وفيمكن�حبس�كلفة�-ص8ح�أو�-ستبدال�ح���يتم�انجاز�ذلك�-ص8ح�أو�-ستبدا

اره��ي�أداء�أي�عمل�أو�الzpام�وفقا�للعقد،�وتم�إشع) أو�هو�مخفق(اذا�كان�اFقاول�قد�اخفق� -ب
pام�ح���يكون�العمل�أو�-لzpهندس،�جاز�حبس�قيمة�هذا�العمل�أو�-لFام�قد�بذلك�من�قبل�اz

.تم�تنفيذه

جب�يجوز�للمهندس،��ي�أي�شهادة�دفع،�ان�يقوم�بعمل�أي�تصحيح�أو�تعديل�كان�ي�
�Pاجراؤه�بشكل�مناسب�ع�ى�قيمة�أي�شهادة�دفع�سابقة،�كما�ان�أي�شهادة�دفع�

�ع�ى�رضا�اFهندس�أو�موافقته�أو�قبوله�أو�اقتناعه
ً
.يمكن�اعتبارها�مؤشرا



للمقاول الدفع�
Payment

:يتع�ن�ع�ى�صاحب�العمل�أن�يدفع�للمقاول �
يوما�) ٢١(يوما�من�تاريخ�اصدار�كتاب�القبول،�أو�خ8ل�) ٤٢(القسط�-ول�من�الدفعة�اFقدمة�خ8ل� -أ�

اÅ^ما�كان�متأخرا�اك�Ä،�واFقدمة،�ولكفالة�الدفعة�،�من�تاريخ�تسلم�صاحب�العمل�لضمان�aداء

يوما�من�تاريخ�تسلم�اFهندس�لكشف�الدفعة�والوثائق�) ٥٦(اFبلغ�اFصدق�لكل�دفعة�مرحلية،�خ8ل� -ب
اFؤيدة�له،�و

يوما�من�تاريخ�تسلم�صاحب�العمل�لشهادة�الدفعة�) ٥٦(الختامية�خ8ل��ةاFبلغ�اFصدق�بشهادة�الدفع -ج
.هذه

�ي��ويتع�ن�ان�يتم�الدفع�للمقاول�عن�كل�مبلغ�مستحق�بالعملة�اFحددة،�وايداع�اFبلغ�
.اFحددة��ي�العقد) لهذه�العملة(الحساب�البنكي�الذي�يعينه�اFقاول��ي�دولة�الدفع�



ا&تأخرةالدفعات�
Delayed Payment "

يل�عن�يحق�له�ان�يتقاÆ©��نفقات�التمو فإنه�لم�يتسلم�اFقاول�أي�دفعة�مستحقة�له�اذا��
�عن�مدة�التأخ��،�وتحسب�هذه�اFد

ً
�اية�مبالغ�يتأخر�دفعها�له،�بحساب�مركب�شهريا

ً
ة�اعتبارا

اFرحليةالنظر�عن�تاريخ�اصدار�شهادة�الدفع�بغض�من�تاريخ�الدفع�

اس�نفقات�التمويل�تحسب�ع�ى�أس�فانوما�لم�ينص�ع�ى�غ���ذلك��ي�الشروط�الخاصة،��
،�%)٣(يــها�نسبة�الخصم�السنوية�ال���يحددها�البنك�اFركزي��ي�دولة�عملة�الدفع،�مضـافا�ال

.ويتع�ن�دفعها�بالعملة�اFحّددة�لها

ون�ويكون�اFقاول�مستحقا�لتقاÆ©��هذه�الدفعة�بدون�أي�اشعار�رسم��أو�تصديق،�وبد�
.-جحاف�بأي�حق�أو�تعويض�آخر



ا&حتجزاترد�
Payment of Retention Money"

اFحتجزة� غيقوم�اFهندس�بتصديق�دفع�نصف�اFبال" شهادة�تسلم�-شغال"عندما�يتم�اصدار��
ة�أما�اذا�تم�اصدار�شهادة�تسلم�لجزء�أو�قسم�من�-شغال،�فانه�يتم�رّد�نسب. اiى�اFقاول 

ذه�النسبة�معينة�من�اFبالغ�اFحتجزة�باحتساب�قيمة�ذلك�القسم�أو�الجزء�النسبية،�وتكون�ه
�من�النسبة�الناتجة�عن�قسمة�قيمة�العقد�التقديرية�لذلك�القسم�أو�الجزء%) ٤٠(بواقع�

. ع�ى�قيمة�العقد�ال�^ائية�كما�يتم�تقديرها

يد�،�اس�pداد�رص"ف�pات�-شعار�باص8ح�العيوب"يحق�للمقاول�فور�انقضاء�آخر�ف�pة�من��
�ة�اشعار�أما�بالنسبة�Pنقضاء�آخر�فp. اFحتجزات�اFتبقي�بشهادة�مصدقة�من�قبل�اFهندس

من�القيمة�%) ٤٠(باPص8ح�لقسم�ما�من�-شغال،�فإنه�يتم�رد�نسبة�ما�من�اFحتجزات�تعـادل�
تم�ال���تحتسب�بقسمة�قيمة�العقد�اFقدرة�لهذا�القسم�اiى�قيمة�العقد�ال�^ائية�كما�ي

.تقديرها،�وذلك�فور�انقضاء�ف�pة�-شعار�باص8ح�العيوب�اFتعلقة�به



̀شغالتسلم�عند� كشف�دفعة�Cنجاز�
Statement at Completion

يوما�من�تاريخ�) ٨٤(ع�ى�اFقاول�ان�يقدم�اiى�اFهندس�خ8ل�ف�pة��Pتتجاوز�يتع�ن��
مع�الوثائق� –نسخ) ٦(ع�ى�-تسلمه�لشهادة�تسلم�-شغال،�كشف�دفعة�-نجاز�

:فيهمبينا� اFؤيدة
ادة�تسلم�قيمة�جميع�-شغال�ال���تم�تنفيذها�بموجب�العقد�ح���التاريخ�اFحدد��ي�شه -أ�

-شغال،�و

�ف�^ا،�و -ب
ً
أي�مبالغ�اخرى�يعت��XاFقاول�ان�له�حقا

عقد؛�ع�ى�تقديرات�أية�مبالغ�أخرى�مما�يعت��XاFقاول�اV^ا�ستصبح�مستحقة�له�بموجب�ال -ج
ة�-نجاز،�ان�يتم�تقديم�تفاصيل�مستقلة�لكل�مبلغ�من�هذه�اFبالغ�اFقدرة��ي�كشف�دفع

اFستحقةومن�ثم�يقوم�اFهندس�بالتصديق�ع�ى�الدفعة��



)الhiائيا&ستخلص�(طلب�شهادة�الدفعة�الختامية�
Application for Final Payment Certificate

يوما�من�تاريخ�تسلمه�شهادة�-داء،�) ٥٦(ينبÊي�ع�ى�اFقاول�ان�يقدم�اiى�اFهندس�خ8ل�ف�pة��
مع�الوثائق�اFؤيدة،�بالنموذج�الذي�يوافق�عليه� -نسـخ) ٦(ع�ى�–مسودة�اFستخلص�ال�^ائي�

:  اFهندس،�ومبينا�ف�^ا�تفاصيـل�ماي�ي
قيمة�جميع�-شغال�ال���تم�تنفيذها�بموجب�العقد،�و  -أ�

�ف�^ا�بموجب�العقد،�أو�خ8فه -ب
ً
.أي�مبالغ�اخرى�يعت��XاFقاول�ان�له�حقا

صحة�جزء��اذا�لم�يوافق�اFهندس�ع�ى�مسودة�اFستخلص�ال�^ائي،�أو�لم�يتمكن�من�التثبت�من�
ل���يطلÌ^ا�ما�منه،�فإنه�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�أن�يقوم�بتقديم�تلك�اFعلومات�-ضافية�ال8زمة�ا

8حظة�ان�اFهندس�بصورة�معقولة،�وع�ى�اFقاول�ان�يعدلها�بالصورة�ال���يتفقان�عل�^ا،�مع�م
).اFستخلص�ال�^ائي(هذا�الكشف�بالصورة�اFتفق�عل�^ا،�يسم���ي�هذه�الشروط�بـ



)الhiائيا&ستخلص�(طلب�شهادة�الدفعة�الختامية�
Application for Final Payment Certificate

ة�ومع�ذلك،�اذا�تب�ن�نتيجة�للمناقشات�ال8حقة�ب�ن�اFهندس�واFقاول،�و�أي�
ف�ما،�فإنه�تعدي8ت�Fسودة�اFستخلص�ال�^ائي�ال���يتم�-تفاق�عل�^ا،�وجود�خ8 

لك�يتع�ن�ع�ى�اFهندس�ان�يعد�ويقدم�اiى�صاحب�العمل�شهادة�دفع�مرحلية�عن�ت
iى�مع�ارسال�نسخة�م�^ا�ا(-جزاء�اFتفق�عل�^ا�من�مسودة�اFستخلص�ال�^ائي�

).اFقاول 

��
ً
يتع�ن�ع�ى�اFقاول�فانه�،�تسويتهتمت�أو�بعد�ذلك،�اذا�تم�فّض�الخ8ف�V^ائيا

خة�منه�اiى�صاحب�العمل،�مع�ارسال�نس" اFستخلص�ال�^ائي"عندئٍذ�اعداد�وتقديم�
.اiى�اFهندس



ا&خالصةاقرار�
Discharge

العمل��ينبÊي�ع�ى�اFقاول،�عند�تقديمه�للمستخلص�ال�^ائي�أن�يسلم�صاحب�
لة�وال�^ائية�يشكل�التسوية�الكام" اFستخلص�ال�^ائي"اقرارا�خطيا�يثبت�فيه�أن�

النص��ي��ويمكن. لجميع�اFبالغ�اFستحقة�للمقاول�بموجب�العقد�أو�ما�يتصل�به
Fى�اiداء�اaفعول�-�بعد�اعادة�ضمان�Fيصبح�نافذ�ا�Pقاول�هذا�-قرار�ع�ى�انه�

مه�Fا�تبقى�له�من�رصيد�اFبالغ�اFستحقة�له،�و�ي�هذه�الحال
ّ
ة�يعت��Xاقرار�وتسل

�من�هذا�التاريخ
ً
.اFخالصة�نافذا



الختاميةاصدار�شهادة�الدفعة�
Issue of Final Payment Certificate

ان�ة�اFخالصواقرار�" اFستخلص�ال�^ائي"يوما�من�تاريخ�تسلمه�) ٢٨(ينبÊي�ع�ى�اFهندس�خ8ل��
:  يصدر�اiى�صاحب�العمل�شهادة�الدفعة�الختامية،�مبينا�ف�^ا

اFبلغ�الذي�يستحق�للمقاول�بصورة�V^ائية،�و -أ�

حسب�(من�صاحب�العمل�اiى�اFقاول�أو�من�اFقاول�اiى�صاحب�العمل،�) ان�وجد(الرصيد�اFستحق� -ب
��،�وذلك�بعد�احتساب�جميع�الدفعات�ال���دفعها�صاحب�العمل،�ورصيد�-قتطاعات�ال�)واقع�الحال

.تستحق�لصاحب�العمل�بموجب�العقد

اFهندس�ان��يتع�ن�ع�ىفإنه�اFخالصة�واقرار�" اFستخلص�ال�^ائي"اذا�لم�يقم�اFقاول�بتقديم��
يوما،�) ٢٨(واذا�اخفق�اFقاول��ي�تقديم�اFستخلص�خ8ل�مدة�. يطلب�منه�القيام�بذلك

صفة�أV^ا�فللمهندس�عندئذ،�ان�يصدر�شهادة�الدفعة�الختامية�بالقيمة�ال���يقدرها�بصورة�من
.مستحقة�الدفع



اhoاء�العقد�من�قبل�صاحب�العمل
Termination by Employer

:  يحق�لصاحب�العمل�إV^اء�العقد��ي�الحاPت�التالية�
اذا�اخفق�اFقاول��ي�تقديم�ضمان�aداء� -أ�

اذا�تخ�ى�اFقاول�عن�تنفيذ�aشغال -ب

�او�بالتنازل�عن�العقد�دون ، اذا�قام�اFقاول�باسناد�-شغال�بكاملها�Fقاول�فرÍي -د
الحصول�ع�ى�اFوافقة�اFطلوبة،

داري�أن�اFقاول�قد�أصبح�مفلسا�او�معسرا،�أو�تعرض�لتصفية�موجوداته،�أو�صدر�امر�ا -هـ
،ضده،�أو�اجرى�تسوية�مع�دائنيه



اhoاء�العقد�من�قبل�صاحب�العمل
Termination by Employer

اذا�قام�اFقاول�بتقديم�أو�عرض�رشوة�أو�هدية�أو�منحة�أو�عمولة�أو�هبة�مالية�ع�ى�أي� -و
ن�ك�pغيب�أو�مكافأة�مقابل�أن�يعمل�أو�يمتنع�ع) بصورة�مباشرة�أو�غ���مباشرة(شخص�

ب�اV^اء�عمل�أي�تصرف�يتعلق�بالعقد،�-�أن�تقديم�أية�حوافز�ومكافآت�قانونية��Pيستوج
،العقد

�أي�من�هذه�الحاPت�أو�الظروف،�يجوز�لصاحب�العمل،�بعد�اشعار�اFقاول ففي��
-�انه�يمكن�. يوما،�أن�ين��Ïالعقد�ويقª©��اFقاول�من�اFوقع) ١٤(خطيا�Fدة�

�اذا�حصلت�أي�من�الحالت�ن�
ً
) و(�أو ) هـ(لصاحب�العمل�باشعار�ان�ين��Ïالعقد�فورا

.اع8ه



اhoاء�العقد�من�قبل�صاحب�العمل
Termination by Employer

ان�اختيار�صاحب�العمل�VP^اء�العقد�يجب�ان��Pيجحف�بأية�حقوق�أخرى��
.لصاحب�العمل�تتحقق�له�بموجب�العقد،�أو�خ8فه

Fهندس�يتع�ن�ع�ى�اFقاول��ي�مثل�هذه�الحالة�ان�يغادر�اFوقع�ويقوم�بتسليم�ا�
أوتم��وأية�وثائق�تصميم�أعدها�اFقاول " وثائق�اFقاول "اللوازم�اFطلوبة�وجميع�

ينّفذ�ومع�ذلك�فانه�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�أن�يبذل�قصارى�جهده�ل. ا�لصالحههاعداد
�أية�تعليمات�معقولة�مشمولة��ي�-شعار�الذي�أرسله�صاحب�العمل،�و 

ً
ذلك�فورا

:  فيما�يتعلق�بـ
التنازل�عن�أي�مقاولة�فرعية،�و -١

.حماية�الحياة�أو�اFمتلكات�أو�لس8مة�-شغال -٢



اhoاء�العقد�من�قبل�صاحب�العمل
Termination by Employer

أو�أن�يستخدم�أي�/بعد�-V^اء،�يحق�لصاحب�العمل،�أن�يكمل�-شغال�و�
ين�ويجوز�عندئٍذ�لصاحب�العمل�وهؤPء�-شخاص�-خر . اشخاص�آخرين�Pكمالها

 aقاول،�ووثائق�التصاميم�Fقاول،�ووثائق�اFمن�لوازم�ا�
ً
خرى�ال���ان�يستخدموا�أيا

.اعدها�اFقاول،�أو�تلك�ال���تم�اعدادها�لصالحه



اhoاء�العقد�من�قبل�صاحب�العمل
Termination by Employer

ع�ى�صاحب�العمل�عندئذ،�ان�يرسل�اشعارا�بأن�معدات�اFقاول�أو�يتع�ن��
وع�ى��-شغال�اFؤقتة�سوف�يتم�-فراج�ع�^ا�اiى�اFقاول��ي�اFوقع�أو�بجواره،

أن�اFقاول�-�انه�اذا�تب�ن�ب. اFقاول�ان�يقوم�فورا�بإزال�^ا�ع�ى�مسؤوليته�وحسابه
كن�لم�يقم�لتاريخه�بتسديد�أي�استحقاقات�عليه�اiى�صاحب�العمل،�فإنه�يم
يد�من�لصاحب�العمل�ان�يبيع�تلك�اللوازم�لتحصيل�استحقاقاته،�واذا�تبقى�رص

.ل حصيلة�البيع�بعد�اس�pداد�-ستحقاقات�فيدفع�ذلك�الرصيد�اiى�اFقاو 



الدفع�بعد�اhoاء�العقد
Payment after Termination

:لصاحب�العمل�ان�يقوم�بالتاiي�
أو/وأن�يباشر�باتخاذ�-جراءات�اFتعلقة�بمطالباته� -أ�

ازها�ان�يمسك�عن�الدفع�اiى�اFقاول�اiى�ح�ن�التحقق�من�تكاليف�تنفيذ�-شغال�وانج-ب
،�واية�)إن�وجدت(واص8ح�أية�عيوب�ف�^ا،�وتحديد�تعويضات�التأخ���اFتحققة�ع�ى�اFقاول�

أو/تكاليف�اخرى�تكبدها�صاحب�العمل،�و

اليف�ان�يقتطع�من�حساب�اFقاول�مقابل�اية�خسائر�وأضرار�تكبدها�صاحب�العمل�واية�تك -ج
اول�اضافية�تم�صرفها�لغاية�اكمال�-شغال،�وذلك�بعد�احتساب�اية�مبالغ�تستحق�للمق

قوم�اس�pداد�مثل�هذه�الخسائر�و-ضرار�و�التكاليف�-ضافية�يوبعد�مقابل�اV^اء�العقد�
.صاحب�العمل�بدفع�أي�رصيد�متبق�اiى�اFقاول 



العقدحق�صاحب�العمل�Eي�اhoاء�
Employer’s Entitlement to Termination

در�يحق�لصاحب�العمل�أن�ين��Ïالعقد��ي�أي�وقت�Fا�يخدم�مصلحته،�بحيث�يص�
يوما�من�بعد�تاريخ�تسلم�) ٢٨(ويعتV-��X^اء�نافذا�بعد�مرور�. اشعارا�بذلك�اiى�اFقاول 

اFقاول�ل8شعار�اFذكور،�أو�من�تاريخ�اعادة�ضمان�aداء�اليه�من�قبل�صاحب�
العمل،�اÅ^مــا�Pحق،�-�انه��Pيحق�لصاحب�العمل�ان�ين��Ïالعقد�بموجب�هذه�

.قاول�آخرليقوم�بتنفيذ�-شغال�بنفسه�أو�لل�pتيب�لتنفيذها�من�قبل�م" اFادة"

م�تتم�ومن�ثمعداته،�بعد�هذا�-V^اء،�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�التوقف�عن�العمل�وازالة��
حساباتهتسوية�



ا&قاول اhoاء�العقد�من�قبل�
Termination by Contractor

:  يحق�للمقاول�إV^اء�العقد��ي�الحاPت�التالية�
�Pخفاق�صاحب�العمل��ي�-لzpام�بعمل�ال�pتيبات�اF -أ�

ً
Pمعقو�

ً
اليةاذا�لم�يتلق�اFقاول�اثباتا

شف�اذا�اخفق�اFهندس��ي�اصدار�شهادة�دفع�مرحلية�خـــ8ل�مدة�يحددها�العقد�بعد�تاريخ�تسلمه�لك -ب
تلك�الدفعة�مع�البيانات�اFدعمة،

عقد�اذا�لم�يتسلم�اFقاول�أي�مبلغ�استحق�دفعه�له�بموجب�شهادة�دفع�مرحلية�خـــ8ل�مدة�يحددها�ال -ج
باستثناء�الخصومات�ال���يتحقق�اقتطاعها�بخصوص�مطالبات�صاحب�العمل�

اذا�اخل�صاحب�العمل�بصورة�جوهرية��ي�أداء�الzpاماته�بموجب�العقد، -د

اذا�اخل�صاحب�العمل��ي�-لzpام�باتفاقية�العقد�أو�بالتنازل،-هـ

اذا�حدث�تعليق�مطول�للعمل،�مما�يؤثر�ع�ى�تنفيذ�-شغال�بكاملها، -و

اداري�ر�اذا�تب�ن�بأن�صاحب�العمل�قد�اصبح�مفلسا�أو�وقع�تحت�التصفية،�أو�فقد�السيولة،�أو�صدر�ام -ز
ضده،�



ا&قاول اhoاء�العقد�من�قبل�
Termination by Contractor

لة�أي�من�هذه�aحداث�أو�الظروف،�يمكن�للمقاول�بعد�اشعار�صاحب�العمل�خطيا�بمهففي��
أي��يوما،�ان�ين��Ïالعقد،�-�انه�يمكن�للمقاول�باشعار�ان�ين��Ïالعقد�فورا�اذا�حصلت) ١٤(

.اع8ه) ز(أو�) و(من�الحالت�ن�

إن�اختيار�اFقاول�VP^اء�العقد�يجب�ان��Pيجحف�بأية�حقوق�أخرى�تتحقق�له�بموجب��
.العقد�أو�لغ���ذلك�من�-سباب



التوقف�عن�العمل�وازالة�معدات�ا&قاول�
 "Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment  "

أو�،�العملبعد�أن�يصبح�أي�من�-شعارات�اFتعلقة�باV^اء�العقد�من�قبل�صاحب��
ب�ع�ى�حصول�قأو�، بإV^اء�العقد�من�قبل�اFقاول�

ّ
، وة�قاهرة�باVP^اء�-ختياري�ا�pFت

: ،�فإنه�يتع�ن�ع�ى�اFقاول�ان�يباشر�ع�ى�الفور�بما�ي�ينافذا
أنه�التوقف�عن�تنفيذ�أي�عمل،�-�اذا�كان�تنفيذ�مثل�هذا�العمل�قد�صدرت�تعليمات�بش -أ�

من�قبل�اFهندس�لغرض�حماية�-شخاص�او�اFمتلكات�أو�لس8مة�-شغال،�و

ع�له�ان�يسلم�وثائق�اFقاول�والتجه�zات�¬لية�واFواد�و�-شغال�-خرى�ال���تم�الدف -ب
مقابلها،�و

غادر�ان�يزيل�كل�اللوازم�-خرى�من�اFوقع،�باستثناء�ما�يلزم�م�^ا�Pمور�الس8مة،�وان�ي -ج
.اFوقع



الدفع�عند�اhoاء�العقد
Termination   Payment on

:يتع�ن�ع�ى�صاحب�العمل،�بعد�إV^اء�العقد�ان�يقوم�بالتاiي�
اعادة�ضمان�aداء�اiى�اFقاول،� -أ�

ان�يدفع�استحقاقات�اFقاول� -ب

.ان�يدفع�للمقاول�بدل�أي�ضرر�أو�خسارة�أخرى�تكبدها�نتيجة�لهذا�-V^اء -ج



شكرا �ھتمامكم


