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)  أدخل رقم العقد( :-رقم العقد 
)  أدخل تاريخ العقد( :-تاريخ العقد 

)  أدخل موضوع العقد( :-موضوع العقد 
وعنوانه  ) صاحب العمل (أضافة الى وظيفته ويشار اليه بـ _________ / األول الطرف 

يل والبريد العنوان ورقم الموبا( (  ) وعنوانه ) المقاول(الحقاً بـ  ويشار اليه_________ / الطرف الثاني 
) .  األلكتروني 

 
) .  أدخل نوع الموازنة( العقد ممول من الموازنة

:- رقم حساب الطرف األول 
  :-رقم حساب الطرف الثاني 

 
  : - ما يأتين على االطرف تفقا  

ب مبلغ تراعى المتغيرات الحاصلة عند أحتسا و )يذكر مبلغ المقاولة رقما وكتابةً (  مبلغ المقاولة :-البند األول 
.  وتعتبر جزء ال يتجزء من العقد ) أوامر غيار(العقد الصادرة بموجب أوامر أدارية 

 
. أربعة عشر يوم من تاريخ تصديق العقد ) ۱٤(تبدأ خالل ) رقماً وكتابةً ( يوم (   ) مدة العقد  :-البند الثاني

:- نفاذ العقد تاريخ  
 

  :-التزامات الطرف األول  :- البند الثالث
 يكون قد حصل على التصاريح الالزمة بشأن تعليمات التخطيط  و تراخيص البناء،أن  -۱
يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه من حيازتها بعد  -۲

 .توقيع العقد 
مبلغ العقد وفق المعادلة  من المائة من (%)يتم فرض مبلغ الغرامة التأخيرية لليوم الواحد وبنسبة ال تتجاوز   -۳

 :-التالية 
ويحتسب بمراعاة متغيرات مبلغ العقد والمدة اللذان يتغيران حسب % ) ۲٥-۱۰*مدة العقد  / مبلغ العقد (

.  أوامر الغيار التي تصدر من قبل صاحب العمل 
نهاج تنفيذ العقد والتي يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب األنجاز لأللتزامات التعاقدية المحددة في مو  

  :-صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز وحسب المعادلة التالية 
غرامة لليوم الواحد  %) = ۲٥ -۱۰* (مدة العقد الكلية / قيمة االلتزامات الغير منفذة 

سب حد على صاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة الغراض التهيئة للعمل وتحد -٤
تعليمات الموازنة اآلتحادية النافذة و تامين السيولة النقدية عندما يقدم المقاول الكفالة المطلوبة على شكل خطاب 
ضمان ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها والعمالت التي يتم دفعها بها باالسلوب المحدد 

 . في ملحق بيانات العقد

أشغالعقد   



 ۲ 

 
:-  التزامات الطرف الثاني :-البند الرابع 

من مبلغ العقد قبل توقيع العقد و تكون نافذة الى %) ٥(تقديم كفالة حسن التنفيذ على شكل خطاب ضمان بنسبة  -۱
ويتم " شهادة األستالم النهائي لألشغال"أن ينفذ المقاول االشغال وأنتهاء فترة الصيانة المحددة في العقد وصدور 

.  حسن التنفيذ حسب متطلبات المقاولة  زيادة او أنقاص مبلغ ضمان
لتزام به بعد المصادقة عليه من تقديم منهاج وجدول تقدم عمل في اليوم التالي من تاريخ المباشرة وعليه األ -۲

. ) العمل صاحب (  قبل
الصادرة من وزارة ) ٦(قم الضوابط ر األ بموجباأللتزام بمدة العقد وال يجوز التمديد ) المقاول(على  -٥

.  وبموافقة المهندس المشرف  لتخطيطا
يتعين على المقاول أن ينفذ االشغال وينجزها وفقا  للمخططات وجداول الكميات المحددة من قبل صاحب  -٦

.  العمل، وأن يصلح أية عيوب في التنفيذ 
 .الالزمة لتنفيذ العقد ات اآلليويتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات  -۷
و لصاحب العمل الحق في شهرا تبدا من تاريخ األستالم األولي للمشروع ) ۱۲(مدة األعمال المنجزة لصيانة  -۸

 .تمديد فترة الصيانة في االشغال
.  ألي طرف آخر  اً أو جزءكال  اليحق للمقاول التنازل عن العقد -۹

على بعد الحصول  هاء مناجزأ أحالةو يجوز له  أحالة كامل االشغال الى مقاولين ثانوييناليجوز للمقاول  -۱۰
على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد على المقاول األصلي ويعتبر المقاول صاحب العمل الموافقة الخطية من 

  .مسؤوال عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي
يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم واالجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، وال يتم  -۱۱

كما أن معدات المقاول بضمنها المواد االحتياطية الالزمة لصيانتها . أي من هذه النفقات تعديل مبلغ العقد بسبب 
 .والمستوردة منه الغراض تنفيذ االشغال ستكون معفية من الرسوم الكمركية والضرائب عند استيرادها

 .  يتعين على المقاول  ان يؤمن على االشغال والتجهيزات االلية والمواد ووثائق المقاولة  -۱۲
 

 . اآلثار القانونية المترتبة على األخالل بعد توقيع العقد  :-البند الخامس
أذا أخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد يتم تشكيل لجنة أسراع لتنفيذ األعمال المتبقية على حساب   -۱

المواد والمعدات الخاصة  المقاول ويكون المقاول ممثال فيها وعند الرفض رغم التبليغ يتم وضع اليد وجرد
 .بالمتعاقد المخل ألغراض تصفية الحسابات وتنفيذ العمل على حسابه دون الحاجة الى إذن قضائي 

أصدار قرار بسحب العمل من المقاول وتنفيذ األعمال المخل بها على حسابه عن طريق مقاول آخر وبأتباع  -۲
 . يذ العقود الحكومية النافذة أحد أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنف

مصادرة التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ أو األحتفاظ بها عند عدم تنفيذ األعمال الموكلة به وكانت نسبة  -۳
.  األنجاز متدنية نسبة الى منهاج تقدم العمل المتفق عليه  

.  ال الغير منفذة من كلفة األعم%) ۲۰(تفرض التحميالت األدارية بنسبة التزيد على  -۱۳
 

. الشروط العامة للعقد  :-البند السادس 
للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة لتنفيذ االشغال أو اصالح أية  -۱

% ۲۰عيوب فيها وال يتلقى المقاول التعليمات اال من المهندس أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا ولغاية 
الصادرة من وزارة ) ۷(جموع فقرات جداول الكميات بالزيادة والنقصان على أن تراعى الضوابط رقم لم

 . التخطيط في آلية أحتساب التغييرات 
يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة والتي قد تتحقق بموجب القانون ويكون  -۲

 والماء والخدمات االخرى التي قد يحتاجها، الغراض تنفيذ االنشاءات  المقاول مسؤوال عن توفير الطاقه



 ۳ 

حساباته وسجالته وتدقيق يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل أو من يعينهم بالكشف على الموقع و -۳
ثبوت وفي حالة ممارسة المقاول ألية أعاقة ألحقية صاحب العمل بالكشف والتدقيق في حالة المتعلقة بتنفيذ العقد 

تورطه باي من حاالت الفساد و األحتيال وما يترتب عليها من اجراءات سحب العمل و أعتبار المقاول غير مؤهل 
 . لتنفيذ العقد 

أن يرسل  وعليهيتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين اآلخرين  -٤
وما من تاريخ مباشرة عمل أي مقاول ثانوي  ي) 28(للمهندس اشعارا في مدة التقل عن 

يكون المقاول مسؤوال عن جميع معداته وال يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  -٥
 .  بدون موافقة المهندس

ل منها يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس على أن يغطي التقرير االو -٦
أيام من آخر يوم ) 7(الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا خالل 

من الفترة التي يختص بها حتى تاريخ االنجاز المحدد في شهادة األستالم األولي لألشغال  ويجب أن يشتمل كل 
مراحل العمل كافة  و مل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميمتقرير على الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم الع

و  والصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التنفيذ وتقدم العمل في الموقعالتي قام بها المقاول الثانوي المسمى 
 . قائمة باالشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وبمطالبات المقاول

موقع خالل ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل ال يجوز تنفيذ االشغال في ال -۷
 .موافقة المهندس عليها بالمعتادة اال 

 .من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية %) ٥۰(ما اليقل عن  المقاول بتشغيل يلتزم -۸
ا عن النظروعلى المهندس أن على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز االشغال وقبل تغطيتها أو حجبه -۹

يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه 
ان يكشف عن االشغال التي تمت تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها  –متى طلب منه المهندس ذلك  –يترتب عليه 

مقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك و يجوز للمهندس أن يغير مكان السابق واصالح العيوب فيها ويتحمل ال
وإذا تبين نتيجة لهذه . أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام بفحوصات إضافية

لعقد، فإن الفحوصات المغيرة أو االضافية أن التجهيزات اآللية أو الفقرات التي تم فحصها ال تتوافق ومتطلبات ا
ساعة في ) 24(ويتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل .كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول 

االقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات واذا لم يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق 
فحوصات اال اذا صدرت له تعليمات كتابية من المهندس بخالف ذلك، عليهما فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء ال

واذا تكبد المقاول تأخيرا و كلفة نتيجة لتأخير .وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس
ته بشانها، يعتبر صاحب العمل مسؤوالً عنه، فأنه يتعين على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقا

مع مراعاة احكام تمديد مدة االنجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان االنجاز قد تأخر او سوف يتأخر واي كلفة كهذه 
الضافتهما الى مبلغ العقد،ويتعين على المهندس بعد تسلمه لمثلها هذا االشعاران يقوم باالتفاق عليها، او اجراء 

. التقديرات لهذه االمور
فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد . اول ان يقدم للمهندس تقارير الفحوصات مصدقةيتعين على المق -۱۰

ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد . اجيزت، يقوم باقرار شهادة الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون
. حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على انها صحيحة

راء اية فحوصات مطلوبة و اذا وجد نتيجة الي أختبار او قياس او فحص ان اياً من اذا اخفق المقاول في اج -۱۱
التجهيزات اآللية او المواد او المصنعيات معيب، او انه ال يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض 

. سباب الداعية للرفضتلك التجهيزات االلية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان اال
. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد

عن توقيت ) أو سوف يتخلف(أن تقدم العمل قد تخلف  و اذا تبين في أي وقت أن التقدم الفعلي بطيء جدا -۱۲
المقاول ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين المنهاج عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى 

االساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة االكمال، و يتعين على 
ادة عدد ساعات العمل و اعداد مستخدمي المقاول و المقاول ان يباشر باعتماد االساليب المعدلة التي قد تتطلب زي

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة االضافية الناجمة عن  و مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته
مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل و لتقليص التاخير الحاصل لالسباب 

. دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول) مدة االنجاز تمديد(المدرجة 



 ٤ 

أن يصدر تعليماته الى المقاول لتعليق العمل في أي جزء من االشغال أو فيها  –في أي وقت  –للمهندس   -۱۳
كلها، وعلى المقاول خالل هذا التعليق أن يحمي ويخزن ويحافظ على االشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي تردي 

  . الصادرة من وزترة التخطيط الخاصة بتوقف العمل ) ٦(مع مراعاة الضوابط رقم رة أو ضرر،أو خسا
يوما، الفراد صاحب العمل ان ) 21(خالل فترة "الفحوصات عند االكمال " اذا اخفق المقاول في اجراء -۱٤

بحضور م اجراؤها الفحوصات وكأنها قد ت يقوموا باجراء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك
الفحوصات عند "اذا اخفقت االشغال او اي قسم منها في اجتياز و، المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة

ويجوز للمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته الي جزء من االشغال ذات " االكمال
  .العالقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط والظروف

) 14(في مدة ال تقل عن  " شهادة األستالم  األولي لألشغال"للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس الصدار  -۱٥
واذا كانت االشغال مقسمة الى اقسام، . يوما من التاريخ الذي تكون فيه االشغال قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم

يوما من ) 28(لطريقة ،ويتعين على المهندس أن يقوم خالل فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس ا
أصدار شهادة األستالم األولي لألشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول 

بشكل االشغال أو أي قسم منها قد تم انجازها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب ال تؤثر 
 للغرض الذي أنشئت من اجله،  –أو اي قسم منها  –جوهري على استعمال االشغال 

يوما وكانت ) 28(اما اذا لم يصدر المهندس شهادة األستالم األولي لألشغال أو رفض طلب المقاول خالل فترة الــ 
تسلم "ندها يجب اعتبار شهادة قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فع) حسب واقع الحال(االشغال أو القسم 

. وكانها قد تم اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة" االشغال
وال يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من االشغال الى ان يصدر المهندس شهادة األستالم األولي لألشغال 

.  لذلك الجزء 
" شهادة األستالم النهائي لألشغال"أن يقوم المهندس بإصدار ال يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته اال بعد  

.  المطلوبة منه بموجب العقد اتللمقاول، مبينا فيها التاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل االلتزام
يوما من بعد انقضاء آخر فترة ) 28(خالل " شهادة األستالم النهائي لألشغال"يتعين على المهندس أن يصدر   -۱٦

واكمل االشغال وتم فحصها بكاملها بما في " وثائق المقاول"ن فترات الصيانة، بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع م
.  ذلك اصالح أية عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة األستالم النهائي لألشغال تلك الى صاحب العمل

: طيا، يعرض فيه رأيه، الذي إن تم اعتماده، فإنه يمكن للمقاول في أي وقت أن يقدم الى المهندس اقتراحا خ  -۱۷
. يعجل في إكمال العمل .۱
. االشغال فيما يخص عمليات تنفيذ أو صيانة أو تشغيل) لمصلحة صاحب العمل(خفض كلفة االشغال  .۲
.  يحسن من كفاءة أو قيمة االشغال المنجزة لمصلحة صاحب العمل .۳
.  يحقق منفعة لصاحب العمل بصورة عامة .٤

أن يتم اعداد االقتراح على حساب المقاول وان يكون مستوفيا لمتطلبات اجراء التغييرات واذا اشتمل و يتعين 
 عرض المقاول الذي تتم موافقة المهندس عليه تعديالً على تصميم أي جزء من األشغال الدائمية، 

له طالبا منه تصحيح هذا اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بارسال اشعار   -۱۸
: ويحق لصاحب العمل سحب العمل في الحاالت التالية .االخفاق وعالجه خالل مدة معقوله محددة

اذا تخلى المقاول عن تنفيذ االشغال او اذا تبين بوضوح من خالل ممارسته انه الينوي االستمرار في تنفيذ  .أ
   .التزاماته بموجب العقد

: معقول في  إذا اخفق المقاول بدون عذر .ب
مـــــواصلة العمل اواذا بلغت نسبة التاخير في تقدم سيرالعمل في اي وقت خالل مدة تنفيذ االشغال اكثر  .۱

.   مما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة
يوما من تاريخ تسلمه ) 28(التقيد بأي اشعار صادر المتعلقة بالرفض او باعمال االصالحات خالل  .۲

. لالشعار
  .قاول االشغال بكاملها الى مقاول ثانوي او بالتنازل عن العقدإذا أحال الم .ج

إذا أصبح المقـــاول مفلسا او معسرا او تعرض لتصفية موجوداته او صدر امر اداري ضده او اجرى  .هـ 
تســوية مع دائنيه او وافق على االستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي او ٌمَصٍف او مدير لمصلحة 

بموجب القوانين الواجبة (او حدثت اية واقعة لها نفس التأثير الي من هذه االفعال او الحوادث دائنيه، 
). التطبيق

رشوة او هدية او منحة او ) بصورة مباشرة او غير مباشرة( إذا اقدم المقاول او عرض على اي شخص  .و
 .عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة 



 ٥ 

في اي وقت خدمة للمصلحه العامة أو أستحالة تنفيذ العقد ألسباب خارجة يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد   -۱۹
يوما من بعد ) 28(عن أرادة الطرفين ، حيث يصدر اشعارا بذلك الى المقاول ويعتبر االنهاء نافذا بعد مرور 

 .تاريخ تسلم المقاول لالشعار المذكور
ستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باالشغال وم  -۲۰

حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على " شهادة األستالم  األولي لألشغال"صدور 
.  بخصوصه) او تعتبر انها قد صدرت" (شهادة االستالم االولي لالشغال"اي قسم او جزء من االشغال تم اصدار 

لتحصيل الديون المترتبة عن هذا العقد  ۱۹۷۷لسنة ) ٥٦(ن تحصيل الديون الحكومية رقم يطبق قانو  -۲۱
 . لمصلحة الطرف األول 

  . بأمكان الطرف األول إضافة أي شروط خاصة الى العقد تهدف الى تحقيق ضمان العقد وحماية المال العام  -۲۲
 

: القوة القاهرة  :- البند السابع
: ي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ ا" القوة القاهرة"عني ت -۱

.  انه خارج عن سيطرة أي طرف -أ
. انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه -ب

.  ، أو الغزو، أو افعال االعداء االجانب)سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(الحرب أو االعمال العدوانية   ج-
اب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو التمرد أو اعمال االره د-

 .  االستيالء على الحكم بالقوة، أو الحرب االهلية
األعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو االشعاعات االيونية، أو التلوث باالشعاعات النووية، باستثناء ما  هـ-

 . لمثل هذه األعتدة أو المتفجرات أو االشعاعات يمكن أن يعزى الى استخدام المقاول
 .  كوارث الطبيعة مثل الزالزل أو االعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني -و

اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه ) أو سيتعذر عليه(اذا تعذر على أحد الطرفين و
لى الفريق اآلخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في يتعين عليه ان يرسل اشعارا ا

يوما من ) 14(يتعين ان يصدر هذا االشعار خالل . هذا االشعار تلك االلتزامات التي اصبح متعذرا عليه أداؤها
دث أو الظرف الذي يشكل بالحا) أو يفترض فيه أنه قد درى(بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية 

يوما باستمرار بسبب القوة القاهرة ) ۹۰(اذا تعذر االداء في تنفيذ كل االشغال بصورة جوهرية لمدة . القوة القاهرة
يعتبر الطرف الذي ارسل االشعار معذورا من اداء االلتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة و 

.  مدة توقف قاطعة لمدة العقد ي هالقوة القاهرة مدة  وتعتبر له من ادائها
 
 

والخالفات والتحكيم  :-البند الثامن 
) :  المجلس( تعيين مجلس فض الخالفات    -۱
الصدار قرار بها ويتعين على الطرفين أن يقوما بتسمية أعضاء "يتم  احالة الخالفات الى  مجلس فض الخالفات  

.  تأريخ المحدد في بيانات العقدالمجلس بصورة مشتركة ضمن ال
: التسوية الودية    -۲ 

أذا صدر أشعار بعدم الرضا إعماالً للفقرة أعاله، فأنه يتعين على الطرفين محاولة تسوية الخالف بشكل ودي قبل 
بعد  وما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، فأنه يجوز البدء بأجراءات التحكيم في أو. المباشرة بأجراءات التحكيم

اليوم السادس والخمسين من تاريخ أرسال األشعار بعدم الرضا والرغبة في اللجوء الى التحكيم ، حتى لو لم تتم 
. محاولة تسوية الخالف بينهما ودياً 

:  التحكيم    -۳
تم ت. بشانه مما لم يصبح نهائيا وملزما) ان وجد(تسوية الخالف وديا فان اي خالف حول قرار المجلس  يتم ما لم

:  وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه  ،تسويتة وبواسطة التحكيم
للعقود مع المقاولين االجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم  -أ

التحكيم  الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة
.  العربية للمقاولين

 . يتم اجراء التحكيم في العراق -ب



 ٦ 

 .تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية -ج
. في اجراءات التحكيم المتبعة) القانون واللغة(يتم اعتماد لغة االتصاالت المحددة بموجب  -د

.       العراقيةللعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين  هـ -
 

 : القوانين والتعليمات والمستندات المعتمدة لتنفيذ العقد  :-البند التاسع 
 . الصادرة عن وزارة المالية (  ) لسنة  تعليمات تنفيذ الموازنة العامة األتحادية للعراق  -۱
صفحة ( ) حاتها جدول الكميات المسعر والمالحظات المدرجة فيه والشروط الخاصة بالمشروع مجموع صف -۳

 . صفحة ( ) ومخططات   CDمع الخالصة الموقعة من الطرفين جميعها ملزمة التنفيذ مع قرص 
 . لمقدمي العطاءات للمقاوالت األنشائية والتعليمات العامة ) للمقاول(أستمارت تقديم العطاء  -٤
 ( ) . لسنة ( ) محضر لجنة تحليل العطاءات المرقم  -٥
 . الفني الموقع من قبل صاحب العمل جزء ال يتجزء من العقد بكل مفرداته يعتبر التقرير  -٦
. لقوانين واألنظمة و التعليمات النافذة في جمهورية العراق لكافة ايخضع هذا العقد   -۷
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