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ً
متهيد :بالنظر إلى حاجة الطرف األول لتنفيذ أعمال التوريد والتركيب للمشاريع التي تشرف عليها الدائرة ،ونظرا لقدرة وكفاءة الطرف الثاني
على تنفيذ هذه األعمال ،حسب الطرق املتبعة واملواصفات الفنية املوافق عليها من قبل الطرف األول ،فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا
ً
العقد وفقا لآلتي:
بنـد ( :)1يعتبر التمهيد السابق وكافة الوثائق الخاصة بهذه النوعية من األعمال بما فيها رسالة التكليف جزء ال يتجـزأ من هـذا العقـد.
بنـد ( :)2قيمة املشروع
 :1/2قيمة املشروع اإلجمالية حسب مايتم اإلتفاق عليه ويذكر في رسالة التكليف الخاصة باملشروع.
 :2/2تشمل القيمة املتفق عليها إزالة جميع املخلفات خارج موقع العمل وتسليم األعمال جاهزة لالستعمال حسب األصول ،كما تشمل القيمة
املذكورة أعاله قيام الطرف الثاني بمتابعة الدوائر املحلية بغرض توفير خطوط الكهرباء واملاء املؤقتة للمشروع وتحمله لكافة املصاريف الالزمة
لهما ،وذلك إلنجاز األعمال حتى التسليم االبتدائي كما يشمل السعر أيضا تكاليف الفحوصات املخبرية وكافة التأمينات الالزمة للعمل.
بنـد ( :)1طريقة الدفع
 :1/1تم االتفاق على صرف مستحقات الطرف الثاني على دفعات حسب نسب اإلنجاز الفعلي لألعمال املقبولة واملعتمدة من الطرف األول على
أن يخصم نسبة ( )%11كضمان لحسن التنفيذ من قيمة كل دفعة ويتم حجزها لحين االستالم االبتدائي للمشروع ,حيث يتـم رد نصف قيمة
املحجوزات بعد تقديم الطرف الثاني براءات الذمة والضمانات لكافة بنود األعمال واملخططات حسب التنفيذ وهي ( )%5ونصف قيمة املتبقي
( )%5تبقى طوال فترة الصيانة وهى (سنة) تبدأ من تاريخ االستالم االبتدائي حيث تصرف للطرف الثاني ما لم تكن هناك خصومات أو
مستحقات أو مطالبات أو إصالحات مطلوب عملها .
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 :2/1في حال حصول املقاول على دفعة مقدمة قبل البدء بتنفيذ األعمال فعليه تقديم كفالة بنكية بقيمة هذه الدفعة لدائرة املالية بالشارقة
أو أي جهة حكومية أخرى ,على أن تكون غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء لصالح الطرف األول وصادرة من أحد املصارف العاملة بإمارة الشارقة
ً
ويتم خصمها من الدفعات الجارية حسب نسب اإلنجاز الفعلية للمشروع وتكون سارية املفعول طوال مدة عقد املشروع مضافا إليها ثالثةأشهر.
 :1/1بعد التسليم االبتدائي لألعمال يقوم الطرف األول بتحرير الكشوف الختامية بقيمة األعمال التي تمت فعال ويصرف للطرف الثاني ما
يستحق له بعد خصم املبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.
 :4/1عند التسليم النهائي لألعمال بعد مض ي مدة الضمان وتقديم الطرف الثاني املحضـر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب الختامي
ويدفع للطرف الثاني باقي حسابه بما في ذلك الضمـان أو ما تبقى منه ،ويسقط حق الطرف الثاني في املطالبة بصرف الدفعة النهائية إذا لم يقم
بتقديمها خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنة الصيانة للمشروع.
بنـد ( :)4مضمون املقاولة  :يقر الطرف الثاني بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع االشتراطات واملواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وجداول
الكميات ،وأنه تحقـق من جميع تفاصيل أعمال املشروع ،وقام بدراستها جميعا دراسة وافية نافية للجهالة ويتعهـد بتنفيذ كافة األعمال على
الوجه األكمل طبقا ملستندات العقد وطبقا لعرض السعر املقدم منه وخـالل املواعيد املحددة فيها.
بنـد (:)5التعديالت على العقد :
 :1/5ال يجوز إجراء أي تعديل في قيمة املشروع أو أسعار األعمال املشار إليها في العقـد من جراء صعود أو هبوط في أسعار املواد أو العمال أو أي
تكاليف أو خدمات قد تؤثر في تسعيرة تنفيذ األعمال  ،كما يحق للطرف األول في أي وقت طوال مدة العقد والتنفيذ أن يقوم بأي تعديل أو
تصحيح أي خطأ أو سهو في أي من وثائق العقد وله أن يضيف أو يحذف أي أعمال يراها من وجهة نظره مناسبة على أن يحاسب الطرف الثاني
بقيمة الزيادة أو النقصان ضمن قيمة أسـعار العقد بما ال يتجاوز ( )%25من قيمته ،وعند تجاوز هذه النسبة يتم االتفـاق على قيمة جديدة
حسب أسعار السوق أو اإلبقـاء على نفس القيمة التعاقـدية للكمية التي تزيد عن نسبة ( ،)%25كما يحق للطرف األول تعيين نوعية أو قيمة
بعض املواد على أن يتم دفع قيمة الزيادة أو رد فرق األسعار من الطرف الثاني إن وجدت وتخصم من قيمة األعمال.
 :2/5وتعتبر أي عبارات أو نصوص فى العروض أو املراسالت التى تقدم بها الطرف الثاني الغية في حالة أن نصها يقصد به التجاهل عن تنفيذ أو
حذف بعض األعمال املطلوبة املوافق عليها من الطرف األول أو البديلة املقدمة منه ,حيث أن كافة ما يلزم إلنجاز العمل مشمول بالسعر املقدم
للمشروع.
بنـد ( :)6مدة العقد
 :1/6يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ جميع األعمال الخاصة بهذه املقاولة في املدة املذكورة في أمر تكليف املشروع و تبدأ من تاريخ تسليم املوقع
للمقاول والذي يتم بموجب محضر رسمي يوقع عليه الطرفين ,وفي حالة تخلف املقاول أو مندوبه عـن الحضور في املوعد املحدد له يحرر محضر
بذلك ويخطر بصورة منه ويعتبر هذا التاريخ موعد لبدء العمل .
 :2/6إذا تأخر الطرف الثاني في تسليم جميع األعمال موضوع التعاقد م ستوفية لكافة االشتراطات في املوعد املحدد أعاله فإنه يلتزم بدفع غرامة
عن كل يوم تأخير كما جاء برسالة التكليف الصادرة للمشروع عن املدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد امليعاد املحدد للتسليم إلى أن يتم
التسليم االبتدائي وال يدخل في حساب مدد التأخير مدد التوقف التي يثبت نشوؤها عن سبب قهري والتي تخضع لتقدير الطرف األول ,وفي جميع
األحوال ال يجوز أن يزيد إجمالي نسبة الخصم من مستحقات الطرف الثاني بسبب هذا التأخير عن ( )%11من القيمة الفعلية للمشـروع ،وتوقع
الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر وتخصم الغرامة من أي مبالغ مستحقة للطرف الثاني أو موجودة لدى الطرف األول
بصفة تأميـن أو خالفه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجـراءات قضائية أخرى.
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ً
 :1/6من حق الطرف األول في حالة تأخر املقاول عن تنفيذ املالحظات التي يبديها املهندس املشرف عند االستالم بعد مض ى مدة ( 15يوما) أن
ً
يكلف غيره من املقاولين بتنفيذها على أن يتم خصمها من حساب املقاول لدى الدائرة  ،كما يحق للطرف األول أيضا تحديد نسبة الخصم التي
يراها في حالة سوء تنفيذ لألعمال املنفذة من قبل املقاول.
ً
ً
ً
 :4/6يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامجا زمنيا ملدة املشروع بمجرد استالمه أمر املباشرة  ،على أن يكون معتمدا من الطرف األول أو االستشاري
املعين من قبله.
 :5/6على الطرف الثاني أن يلتزم بتقديم عينات من جميع املواد املستخدمة في املشـروع العتمادها من الطرف األول ،وللطرف األول الحق في
ً
رفض أي مواد تأتي للموقع إذا اتضح عدم صالحيتها للمشروع وعلى الطرف الثاني ترحيلها فورا من موقع العمل واستبدالها بمواد مطابقة
للمواصفات املطلوبة بموافقة كتابية من قبل الطرف األول دون أي اعتراض من الطرف الثاني.
 :6/6يتم التسليم االبتدائي بموجب كتاب يقدمه الطرف الثاني قبل االنتهاء من صيانة األعمال املتعاقد عليها معه بأسبـوع ،ويتم ذلك بوجود
ً
ً
املقاول والطـرف األول أومن يمثله (االستشـاري) جميعاُ ,ويصدر الطرف األول شهـادة اإلنجـاز الالزمة لصيانة األعمال ،ويعتبر تاريخ االستالم نافـذا
من تاريخ صـدور هذه الشهادة وعند صدورها يتم صرف مستحقات الطرف الثاني املالية ،وأما التسليم النهائي فيتم بعد سنة كاملة من تاريخ
التسليم االبتدائي بموجب كتاب موجه من الطرف الثاني للطرف األول أو من يمثله كي يشعره بذلك .
 :7/6وفي حالة وجود تعديالت كما هو مبين في البنـد رقم ( )5يحدد الطرف األول املدة الالزمة إلنجاز هذه التعديالت وتضاف أو تخصم هذه
املدة إلى مـدة تنفيذ املشروع كما جاءت برسالة التكليف الخاصة به .
ً
بنـد ( :)7يتعهد الطرف الثاني بإتباع جميع لوائح ونظم ( البلدية  -الشرطة  -الصحة  -مكاتب العمل ...إلخ) ويكون مسئوال وحده عن كل مخالفة
للقوانين واللوائح املعمول بها أو التي تصـدر أثناء العمل .وعليه اتخـاذ كافة االحتيـاطات الالزمة ملنع حصول ضرر للغير بسبب صيانة املشروع ،
وفى حالة تسببه بذلك يتم عمل اإلصالحات املطلوبة من حسابه الخاص دون تحمل الطرف األول أدنى مسئولية تجاه ذلك.
بنـد ( : )8يتعهـد الطرف الثاني بأن يحضر جميع اآلالت واملعدات واألدوات واملهمات التي يحتاج إليها لتنفيذ العمل على حسابه الخاص ,على أن
تكون من أجود األنواع التي تستعمل في املشروعات املماثلة ,وال يحق له أن يطالب الطـرف األول بثمن أو أجرة استعمال أو تصليـح أو صيانة
هذه اآلليات أو أية مصاريف أخرى تتعلق بذلك.
بنـد ( : )9يقر الطرف الثاني بمسئوليته وحده عن سالمة العمال والجمهور عن كل ما يصيبهم أثنـاء تنفيذ األعمال أو بسببها .وعليه اتخاذ كافة
ً
االحتياطـات الالزمة لذلك ،كما يكون مسئـوال عن أي أخطاء يرتكبها أحد عماله أو املقاولين من الباطن أو عمالهم وعليه تعيين من يلزم من
األشخاص لحراسة األعمال واملواد املوجودة باملوقع وما يتم من أجـزائها لحين تسليمهـا إلى الطرف األول ,وذلك كله تحت مسئـوليته وعلى حسـابه
الخاص ولتحقيق ذلك يلزم عمل ما يلي -:
 :1/9التأمين على أعمال العقد
 :1/1/9يجب على املقاول أن يقوم بمعرفته أو بمعرفة مقاوليه من الباطن وعلى نفقته الخاصة وقبل البدء باألعمال بالتأمين باسمه ولصالح
الدائرة على كافة األعمال املنفذة وكذلك املواد والسلع املوجودة باملوقع بما يعادل قيمتها كاملة عن الخسارة والتلف الناتجين عن الحريق
ً
واملخاطر واألضرار األخرى  ،وذلك لدى إحدى شركات التأمين الوطنية  ،والتي يوافــق عليها الطرف األول ويجب أن يبقى هذا التـأمين ساريا لحين
ً
ً
إتمام تسليم األعمال تسليما نهائيا ,وأن يقوم بإيداع عقود التأمين وإيصاالت سـداد األقساط لدى الطرف األول وإذا قصر املقاول في القيام
ً
بذلك جاز للطرف األول القيام به وسداد األقساط املستحقة خصما من مستحقات الطرف الثاني لديه.
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 :2/1/9يجب على املقاول أن يشرع بالهمة الكافية في إصالح أو استبدال األعمال والسلع واملـواد التي أصابها التلف أو الضرر ،وفي هذه الحالة
ترد الدائرة للمقاول وثائق التأمين وذلك بمقتض ى شهادات من املهندس .
 :1/1/9ال يستحق املقاول أية مبالغ تتعلق بأعمال اإلصالح أو االستبدال لألعمال واملواد والسلع التي أصابها الضرر بخالف املبالغ املدفوعة
بموجب وثائق التأمين.
 :2/9التأمني على العمال والغري
يجب على املقاول أن يقوم قبل بدء األعمال وعلى النحو املشار إليه في هذا البند بالتأمين ضد ما يحدثه سير العمل من وفاة أو إصابة ألي من
ً
موظفيه أو عماله أو غيرهم من األفراد ،أو من اإلضـرار بممتلكات الحكومة أو الغير ويكون املقاول مسئوال وحده عما ينتج عن الوفاة أو اإلصابة أو
ً
األضرار أيا كان نوعها ،سواء نشأت عن إهماله الشخص ي أو إهمـال وكالئه وعماله ومن يستخدمهم أثناء سير العمـل.
بنـد (:)11
 :1/11يتعهد الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع الطرف األول واالستشاري واملقاولين اآلخريـن من الباطن العاملين في املشروع لضمان سير العمل
وتأمين إنهائه في املدة املقررة ،ويتعهد الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال واملوظفين والفنيين واملشرفين وأن يكونوا على أعلى
ً
مستوى من الكفاءة ،كما يلتزم بتنفيذ األعمال وفقا ألصول املصنعية.
ً
ً ً
ً
 :2/11على الطرف الثاني أن يعين مهندسا أو مراقبا فنيا من ذوي الكفاءة والخبرة في نوعية هذه األعمال وبصورة دائمة ،وأن يكون مفوضا
ً
باإلشراف على تنفيذ األعمال ومخوال بصالحية تامة بالتصرف والوفاء بالتزامات الطرف الثاني ,وجميع التعليمات التي تصدر من املهندس تعتبر
بمثابة تعليمات صادرة من الطرف الثاني نفسه.
بنـد ( :)11وثائق العقد  :عند وجود أي تعارض في وثائق العقد فإن األولوية تكون للمالحق ثم العقد العام والخاص يليها املخططات ثم
املواصفات وأخيرا جداول الكميات ،وإن أي بنود ناقصة من إحدى الوثائق ولكنها مذكورة في وثيقة أخرى فإنها تعتبر ملزمة للطرف الثاني حيث
أن وثائق العقد مكملة لبعضها البعض .
بنـد ( :)12خطاب الضمان  :يحق للطرف األول أن يطلب من الطرف الثاني خطاب ضمان حسن األداء (كفالة بنكية) غير مشروط وغير قابل
لإللغاء بنسبة ( )%11عشرة باملائة من القيمة االجمالية للمشروع صادر من أحد املصارف العاملة في إمارة الشارقة ,وعلى أن يكون ساري
ً
املفعول طوال املدة املحددة بهذا العقد إلنجاز تلك األعمال مضافا إليها ثالثة أشهر ,وذلك خالل خمسة أيام من تاريخ ترسية املشروع عليه.
ً
مسئوال عنهم مسؤولية كاملة أمام الطرف األول
بنـد ( :)11يلتزم الطرف الثاني بتقديم بيانات كاملة عن مقاولي الباطن قبل بدء العمل ويكون
ويحق للطرف األول رفض أو إقصاء أي منهم عن العمل دون إبداء األسباب.
بنـد ( :)14إن جميع املواصفات الفنية التي لم تذكر باملواصفات الفنية الخاصة باملشروع ترجع إلى املواصفات العاملية املعتمدة لنفس نوع
األعمال.
بنـد (:)15
 :1/15فسخ العقد وسحب العمل
يحق للطرف األول فسخ العقد وإنهاء املقاولة في أية مرحلة من مراحل التنفيذ بناء على مقتضيات املصلحة العامة ,وفي هذه الحالة يتم
احتساب ما تم تنفيذه من قبل الطرف الثاني حتى تاريخ فسخ عقد املشروع  ,كما يحق للطرف األول سحب العمل وتنفيذه على حساب الطرف
الثاني دون الحاجة إلى توجيه إنذار أو اللجوء إلى القضاء في أي من الحاالت اآلتية:
ً
 :1/1/15إذا تأخر الطرف الثاني في بدء العمل أو أظهر بطئا في سيره لدرجة يرى معها الطرف األول أنه ال يمكن إتمام العمل في املوعد املحدد.
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ً
 :2/1/15إذا أوقف الطرف الثاني األعمال كلية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة دون سبب يقبله الطرف األول.
 :1/1/15إذا تخلى الطرف الثاني عن املقاولة وانسحب منها أو تنازل عنـها للغير دون موافقة الطرف األول الكتابية.
 :4/1/15إذا أخل الطرف الثاني بأي التزام من التزاماته بموجب العقد.
 :5/1/15إذا تجاوز مبلغ غرامة التأخير الحد األقص ى املقرر لها بموجب العقد.
 :6/1/15إذا تجاهل الطرف الثاني تعليمات وتوجيهات الطرف األول أو من يمثله في تنفيذ األعمال.
 :2/15اآلثار املترتبة على وفاة املقاول:
 :1/2/15إذا توفى املقاول جاز للدائرة إنهاء العقد ،مع رد التأمين النهائي للورثة إذا لم يكن عليه التزامات للدائرة ،ويجوز لها السماح للورثة
ً
باالستمرار في تنفيذ العقد ،على أن يعينوا وكيال عنهم توافق عليه الدائـرة.
 :2/2/15إذا كان التعـاقد مع أكثر من مقاول وتوفى أحدهم ،جاز للدائرة إنهاء العقد ورد التأمين النهائي بعد استيفاء مستحقاتها ،أو مطالبة باقي
املقاولين باالستمرار في تنفيذ العقد.
 :1/2/15يكون إنهاء العقد في الحالتين بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى أو االلتجاء إلى القضاء .
بند ( :)16إذا فسخ العقد طبقـ ًا ألحكـام البند السابق يتخـذ اإلجراءات التالية -:
 :1/16يسحب الطرف األول العمل من الطرف الثاني بموجب أخطار كتابي فقط يرسله بالبريد على العنوان املذكور بالعقد دون اللجوء إلى أي
إجراءات قانونية أو قضائية.
 :2/16يحرر محضر جرد باألعمال التي تمت واآلالت واألدوات واملهمات والتشـوينات التي استحضرها الطرف الثاني ملوقع العمل ،ويتم الجرد
ً
ً
خالل ( 15يوما) من تاريخ إخطار الطرف الثاني خطيا بالسحب ,وذلك بمعرفة مندوب الطرف األول وبحضور الطرف الثاني أو مندوبه بعد
ً
إخطاره خطيا بكتاب بموعد الجرد ويوقع محضر الجرد كل من مندوب الطرف األول والطرف الثاني أو مندوبه.
 :1/16إذا لم يحضر الطـرف الثاني أو مندوبه أو رفضا التوقيع على املحضر أثبت ذلك باملحضر وأخطر الطرف الثاني بهذا املحضر في حالة عدم
حضوره أو حضور مندوبه ،وإذا لم يبدي مالحظاته على نتيجة الجرد خالل أسبوع من تاريخ إخطاره ،كان بمثابة موافقة على صحة الجرد.
بنـد ( :)17يحق للطرف األول بعد سحب العمل من الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ جميع األعمال املتبقية على نفقة الطرف الثاني ،كمـا يحق له
ً
أيضا حجز جميع اآلالت واملعدات واملواد الخاصة بالطرف الثاني املوجودة باملوقــع وأن يستعملها فى إتمام العمل بدون مسؤولية عليه لتلفها أو
ما يصيبها من ضرر ،وكذلك يحق للطرف األول وقف صرف أية مبالغ محجوزة للطرف الثاني أو أي مستحقات حتى تتم التسوية النهائية،
باإلضافة إلى املطالبة بأي تعويضات أو تكاليف تتكبدها نتيجة لعدم إتمام الطرف الثاني لهذه األعمال حتى لو كانت تفوق املبالغ املتبقية للطرف
الثاني في حالة ما إذا كان قد قام هذا األخير بتنفيذ جميع أعمال املشروع.
بنـد (:)18
ً
في حالة املنازعات بين الطرفين وعدم استطاعتهم حل هذه املنازعات وديا ،يتم اللجوء إلى محكمة إمارة الشارقة وتكون أحكامها فاصلة في أي
نزاع قائم بين الطرفين ومتعلق باملشروع محل العقد وتعتبر أحكامها مقبولة تماما لدى الطرفين املتنازعين .
بنـد ( :)19حرر هذا العقد من نسختين  ,وقد تسلم الطرف الثاني نسخة للعمل بها عند اللزوم.
الطــرف الثاني

الطـرف األول
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