
AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 1 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرابع
 
 

الشروط العامة 

 للتعاقد

 
 

Section IV 
 

 

 
 

General Conditions of 

Contract 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 2 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 

 

 المحتويـات

 

 تعريفات وتفسيرات  0.1

 تعريفات 1.1
 المفرد والجمع 1.1
 تفسيرات 1.1

 ممثل المهندس 0.1

 واجبات وصالحيات ممثل المهندس 1.1

 

التنازل للغير عن  0.1

العقد والتعاقد من 

 الباطن

زل عن األعمال، والتعاقد من التنا 1.1
 الباطن

التنازل للغير عن العقد من طرف  1.1
 المالك

 مجال العد 0.1

 مجال العقد 1.1
توفير الرسومات المطلوبة لغرض  1.1

 التجميع والتشغيل
 مستندات العقد 0.1

 اللغــة 1.1
 المستندات اإليضاحية للطرفين 1.1
 الرسومات والمواصفات 1.1
 قائمة"-هي-رسومات العمل "كما 1.1
 ة "قائم-هي-بيانات " كما 1.1
األجزاء المحذوفة من كتيبات  1.5

 -هي-لمصنعين "كمااالموّردين و
 قائمة"

 السريــة 1.5
 عهدة مستندات المشروع 1.5
 ملكية مستندات المشروع 1.5

استعراض واعتماد مستندات  1.15
 المشروع

 

 

INDEX 

 
 

1.0 DEFINITIONS AND 
INTERPRETATION 

 

1.1 Definitions 
1.2 Singular and plural 
1.3 Interpretation 
 
2.0 ENGINEER’S REPRESENTATIVE 
 

2.1 Duties and Powers of Engineer 
Representative 

 
3.0 ASSIGNMENT AND 

SUBCONTRACTING 
 
3.1 Assignment of the Works, 

Subcontracting 
3.2 Assignment by the Owner 
 
 
 

4.0 EXTENT OF CONTRACT 
 

4.1 Extent of Contract 
4.2 Provision of Drawings required for 

Assembly and Operation 
 
 

5.0 CONTRACT DOCUMENTS 
 

5.1 Language 
5.2 Documents Mutually Explanatory 
5.3 Drawings and Specification 
5.4 Working Drawing “As-Built” 
5.5 ”As-Built Data” 

5.6 Suppliers Catalogue, cuts & 
Manufacturer’s Data Sheets –“As Built” 

5.7 Confidentiality 
5.8 Custody of Project documents 
5.9 Ownership of Project Documents 
5.10 Project Documents for Review and 

Approval 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 3 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 مناولة مستندات المشروع 1.11
االحتفاظ بنسخة من مستندات  1.11

 المشروع بالموقع.
الرسومات والتعليمات اإلضافية من  1.11

 هندسطرف الم
الرسومات والمواصفات اإلضافية  1.11

 يطلبها المقاول التي
لعامة اااللتزامات  0.1

 للمقاول

 اتفاقية العقد 5.1
 ضمان حسن األداء 5.1
 تفتيش الموقع 5.1
 ضمان الجودة 5.1
 المراجعة من طرف المالك 5.1
 كفاية العطاء 5.5
أداء األعمال بالشكل الذي يرضي  5.5

 المهندس
 أسلوب وكيفية تنفيذ األعمال 5.5
مة العمليات المقاول مسؤول عن سال 5.5

 في الموقع
 التزام المقاول بالتبليغ عن التناقضات 5.15
الجدول الزمني لتنفيذ العمل ودليل  5.11

 اإلجراءات
 تنقيـح البرنامج 5.11
 المسؤولية ال تتأثر باالعتماد 5.11
 التقارير 5.11
 إشراف المقاول 5.11
 مستخدمو المقاول 5.15
 البدء في تنفيذ األعمال 5.15
 األضرار الناجمة عن الحفر 5.15
 األمــن 5.15
 الالعناية باألعم 5.15
 التأمين على األعمال 5.11
األضرار التي تلحق باألشخاص  5.11

 والممتلكات
 تأمين الطرف الثالث 5.11
الحوادث أو اإلصابات التي يتعرض  5.11

 لها العمال

5.11 Handling of Project Documents 
5.12 One Copy of Project Documents to be 

kept on Site 
 

5.13 Further Drawings and instructions by 
the Engineer 

5.14 Further Drawings & Specification 
required by the Contractor 

 
 
 
 
6.0   GENERAL OBLIGATIONS OF THE 

CONTRACTOR 
 
6.1 Contract Agreement 

6.2 Performance Bond 

6.3 Inspection of site. 

6.4 Quality Assurance 

6.5 Auditing by the Owner 

6.6 Sufficiency of Tender 

6.7 Works to be to satisfaction of the Engineer 

6.8 Mode and manner to Execution of the 
Works 

6.9 Contractor responsible for Safety of Site 
Operations  

6.10 Contractor to Notify Discrepancies 

6.11 Schedules of Work Execution and 
Procedure Manual 

6.12 Revision of Programme 

6.13 Responsibility Unaffected by Approval 

6.14 Reports 

6.15 Contractor’s Superintendence 

6.16 Contractor’s Employees 

6.17 Setting-Out 

6.18 Damages during Excavation. 

6.19 Security 

6.20 Care of Works 

6.21 Insurance of Works etc. 

6.22 Damage to Persons and Property 

6.23 Third Party Insurance 

6.24 Accident or Injury to Workmen 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 4 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 تأمين العمال ضد الحوادث 5.11
 المسؤوليات المقابلة 5.15
اإلجراء المتبع في حالة تقصير  5.15

 المقاول في التأمين
 إصدار اإلشعارات ودفع الرسوم 5.15
 ريعات واللوائح ...إلخااللتزام بالتش 5.15
 الحفريات ...إلخ 5.15
حقوق البراءة والضرائب المستحقة  5.11

 عليها
التعارض مع حق المرور واألمالك  5.11

 المجاورة
 إتاحة الفرص للمقاولين اآلخرين 5.11
 التنسيق بالموقـع 5.11
 توفير موارد المقاول 5.11
المحافظة على نظافة الموقع،  5.15

وإخالؤه عند االنتهاء من تنفيذ 
 األعمال.

 العمال 0.1

 تعهد بالعمالال 5.1
 توفير الماء والكهرباء 5.1
 المشروبات الكحولية أو المخدرات 5.1
 األسلحة والذخائر 5.1
 األعياد والمناسبات الدينية 5.1
 األوبــئة 5.5
 السلوك المخالف للنظام  5.5
 جوازات السفر والتصاريح  5.5
 قانون العمل 5.5

 التدريب 5.15

 ساعات الدوام 5.11

مراعاة التقيد باألحكام من طرف  5.11
 المقاولين من الباطن

 عمال كشف ال 5.11
 
 
 

المواد، والمنشآت  0.1

 والصنعة

نوعية المواد والمنشآت والصنعة مع  5.1
 إجراء االختبارات

6.25 Insurance Against Accident etc. to 
Workmen 

6.26 Cross Liabilities 

6.27 Remedy on Contractor’s Failure to Insure 

6.28 Giving of Notices and payment of Fees 

6.29 Compliance with Statutes, Regulations etc. 

6.30 Fossils etc. 

6.31 Patent Rights and Royalties 

6.32 Interference with Traffic and Adjoining 
Properties 

6.33 Opportunities for Other Contractors 

6.34 Site Co-ordination 

6.35 Supply of Contractor’s Resources 

6.36 Keeping the Site Clean and Clearance of 
Site on Completion 

 
7.0 LABOUR 
 

7.1 Engagement of Labour 

7.2 Supply of Water & Electricity 

7.3 Alcoholic Liquor or Drugs 

7.4 Arms and Ammunition 

7.5 Festivals and Religious Customs 

7.6 Epidemics 

7.7 Disorderly Conduct etc. 

7.8 Passports, Permits, etc. 

7.9 Labour law 

7.10 Training 

7.11 Working Hours 

7.12 Observance by Subcontractors 

7.13 Return of Labour etc. 

 
 
 
8.0 MATERIALS, PLANT AND 

WORKMANSHIP 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 5 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 تكلفة العينة 5.1
 تكلفة االختبارات 5.1
تكلفة االختبارات التي لم يرد بشأنها  5.1

 حكم
 التفتيش واالختبار 5.1
 االستبدال 5.5
مراقبة الطرف الثالث بما في ذلك  5.5

 الموردين وغيرهم من المقاولين
 وقعالوصول إلى الم 5.5
 فحص األعمال قبل تغطيتها 5.5

الكشف عن األعمال وعمل فتحات  5.15
 للفحص

 إزالة األعمال والمواد غير المالئمة 5.11
 تقصير المقاول في التقيد بالتزاماته 5.11
 عدم االعتراض 5.11

 إيقاف العمل 0.1

 إيقاف العمل 5.1
 يوما. 09إيقاف العمل لمدة تزيد عن  5.1

إنهاء العقد من طرف  01.1

 المالك

 وصف عام 15.1
 العقد الدفع في حالة إنهاء 15.1

موعد الشروع في األعمال  00.1

 والتأخيرات

 الشروع في األعمال 11.1
حيازة الموقع )الشروع في األعمال  11.1

 الموقعية(
 موعد إنجاز األعمال 11.1
 موعد التسليم 11.1
 التعجيل في التسليم 11.1

 التأخير و التمديد 00.1

 وصف عام 11.1
 اإلخطار بالتأخير ومهلة التمديد 11.1

حظر العمل الليلي أو  00.1

في يوم الجمعة داخل 

 المصفاة

 معدل سير األعمال 00.1

 

8.1 Quality of Materials, Plant and 
Workmanship and Tests 

8.2 Cost of Sample 
8.3 Cost of Tests 

8.4 Cost of Tests not provided for 

8.5 Inspection and Testing 

8.6 Substitution 

8.7 Control of Third Parties e.g. Vendors and 
other Contractors 

8.8 Access to Site 

8.9 Examination of Works before covering 

8.10 Uncovering and Making Openings 

8.11 Removal of Improper Work and Materials 

8.12 Default of Contractor in Compliance 

8.13 Failure to Disapprove 

 

9.0 SUSPENSION OF WORKS 
 
9.1 Suspension of Works 
9.2 Suspension Lasting more than 90 days 
 

10.0 TERMINATION BY THE OWNER 
10.1 General Description 
10.2 Payment if Contract is Terminated 
 
11.0 COMMENCEMENT TIME AND 

DELAYS 
 

11.1 Commencement of Works 

11.2 Possession at Site (commencement of 
site works) 

11.3 Time for Completion 
11.4 Delivery Time 
11.5 Expediting 
 
12.0 DELAY AND EXTENSION OF TIME 
12.1 General Description 
12.2 Notice of delay and extension of time 
13.0 NO NIGHT OR FRIDAY WORKS IN 

THE REFINERY 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 6 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 التعويض مقابل التأخير 00.1

 شهادة إنجاز األعمال 00.1

 الضمانات والمسؤوليات 00.1

 وصف عام 15.1
 تعريف "فترة الصيانة" 15.1
 العيوب التي تطرأ على األعمال 15.1
 تنفيذ أعمال اإلصالح ...إلخ 15.1
 تكاليف تنفيذ أعمال اإلصالح ...إلخ 15.1
اإلجراء المتبع حيال تخلف المقاول  15.5

 ةعن تنفيذ األعمال المطلوب
 المسؤولية ال تتأثر باالعتماد 15.5

 المقاول ُمطالب بالبحث والتقّصي 15.5

 القياسات 00.1

التغييرات واإلضافات  00.1

 والحذوفات

 التعديالت 15.1
 التغييرات غير المعتمدة 15.1
طلب المقاول بشأن إحداث تعديل في  15.1

 األعمال

 أوامر التعديل تتم خطيا 15.1
 قيمة التعديالت 15.1

 المطالبات 01.1

 وصف عام 15.1
 اإلشعار بالمطالبة 15.1

اإلنشائية المعدات  00.1

واألعمال المؤقتة 

 والمواد

اقتصار استعمال المعدات اإلنشائية  11.1
 وغيرها حصريا على األعمال

نقل األعمال/المرافق المؤقتة  11.1
 والمعدات اإلنشائية

المالك ليس مسؤوال عن أي أضرار  11.1
 بالمعدات اإلنشائية، إلخ.

استيراد وإعادة تصدير مرافق  11.1
 األعمال المؤقتة والمعدات اإلنشائية

 
14.0 RATE OF PROGRESS 
 
15.0 COMPENSATIONS FOR DELAYS 
 
16.0 CERTIFICATE OF COMPLETION OF 

WORKS 
 
 
 
 
17.0 GUARANTEES AND LIABILITIES 
17.1 General Description 
17.2 Definition of “Period of Maintenance” 
17.3 Defects in the Works 
17.4 Execution of Works of Repair etc. 
17.5 Cost of Execution of Works of Repair etc. 
17.6 Remedy on Contractor’s Failure to Carry 

out Works Required 
17.7 Responsibility Unaffected by Approval 
17.8 Contractor to Search 
 
 
 
18.0 MEASUREMENT 
 
19.0 ALTERATIONS, ADDITIONS AND 

OMISSIONS 
 
19.1 Variations 
19.2 Unauthorized Changes 
19.3 Contract’s Request for Variation in 

Works 
19.4 Orders for Variations to be in writing 
19.5 Value of variations 

20.0 CLAIMS 
 

20.1 General Description 
20.2 Notice of Claim 
 
21.0 CONSTRUCTION PLANT 

TEMPORARY WORKS AND 
MATERIALS 

 

21.1 Construction Plant etc. exclusive use 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 7 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 التسريح الجمركي ورسوم الجمارك 11.1
 المواد الزائد 11.5

الشهادات   -سعر العقد  00.1

 والمدفوعات

 سعر العقد 11.1
 عناصر التكلفة 11.1
 الكشوفات الشهرية لسير العمل 11.1
 الدفعات الشهرية 11.1
 الحسابات الختامية 11.1
 المبلغ المحتجز 11.5
 تسديد المبلغ المحتجز 11.5
 التسديد بالعملة األجنبية 11.5
 الدفعة المقدمة 11.5

إال من االعتماد ال يتم  00.1

خالل تقديم شهادة 

 الصيانة

تصحيح الشهادات  00.1

 واالمتناع عن إصدارها

 شهادة الصيانة        00.1

 انقطاع مسؤولية المالك 00.1

االلتزامات غير  00.1

 المستوفاة

اإلجراءات التصحيحية  00.1

 والصالحيات

 التصحيحية والصالحيات اإلجراءات 15.1
 التقييم وقت المصادرة 15.1
 الدفع بعد المصادرة 15.1

 
 اإلصالحات العاجلة 00.1

 القوة القاهرة 01.1

 القوة القاهرة 15.1
 نشوب الحرب 15.1
 نقل وإزالة المعدات اإلنشائية عند إنهاء العقد 15.1
 الدفع في حالة إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة 15.1

 
 

for the Works 
21.2 Removal of Temporary 

Works/Facilities and Construction Plant 
21.3 Owner not liable for Damage to 

Construction Plant etc. 
21.4 Import & Re-export of Temporary Work 

Facilities and Construction Plant 
21.5 Customs Clearance and Custom duties 
21.6 Surplus Materials 
 
 
 
 
22.0 CONTRACT PRICE – CERTIFICATE 

AND PAYMENTS 
22.1 Contract Price 
22.2 Cost Elements 
22.3 Monthly Progress Payment Certificates 
22.4 Monthly Payments 
22.5 Final Account 
22.6 Retention 
22.7 Payment of Retention Money 
22.8 Payment in Foreign Currency 
22.9 Advance Payment 
 
23.0 APPROVAL ONLY BY 

MAINTENANCE CERTIFICATE 
 
 
24.0 CORRECTION AND WITHHOLDING 

OF CERTIFICATES 
 
 
 

25.0 MAINTENANCE CERTIFICATE 
 
26.0 CESSATION OF OWNER’S 

LIABILITY 
 

27.0 UNFULFILLED OBLIGATIONS 
 
28.0 REMEDIES AND POWERS 
 
28.1 Remedies and Powers 
28.2 Valuation at Date of Forfeiture 
28.3 Payment after Forfeiture 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 8 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 
 تسوية النزاعات 00.1

 تسوية النزاعات والتحكيم 11.1
 إجراءات التحكيم 11.1

 اإلشعارات 00.1

 كيفية تقديم اإلشعارات الموجهة للمقاول 11.1
 ت الموجهة للمالككيفية تقديم اإلشعارا 11.1

 
 زيادة التكاليف 00.1

 الضرائب 00.1

 تحصيل الضرائب 11.1
 رسوم التسجيل وطوابع الدمغة 11.1
 الضرائب واستقطاعات الضمان االجتماعي 11.1
 ضريبة األرباح 11.1
 إحالة العوائد الضريبية 11.1

 

القانون الذي يحكم  00.1

 العقد

 القانون الذي يحكم العقد 11.1
 التقيد بالقوانين 11.1
 االرتشاء 11.1

 

 الوصول إلى الموقع 00.1

 إلى الموقعالوصول  15.1
 الطرق الخاصة باإلنشاءات 15.1
 المركبات المصّرح لها 15.1
 وقوف السيارات 15.1

 

الخدمات المقدمة من  00.1

 طرف المالك

 الموقع والخدمات الموقعية 15.1
 مخيم اإلقامة الخاص بالمقاول وخدماته 15.1

 
 
 
 

الخدمات المقدمة من  00.1

 طرف المقاول

 
29.0 URGENT REPAIRS 
 
30.0 FORCE MAJEURE 
 
30.1 Force Majeure 

30.2 Outbreak of War 

30.3 Removal of Construction Plant on 
Termination 

30.4 Payment in Event of Termination 
caused by Force Majeure 

 
31.0 SETTLEMENT OF DISPUTES 

31.1 Settlement of Disputes – Arbitration 
31.2 Arbitration Procedure 
 
32.0 NOTICES 
 

32.1 Service of Notices on Contractor 

32.2 Service of Notices on Owner 

 
33.0 INCREASED COSTS 
 
34.0 TAXES 
34.1 Taxation 

34.2 Registration Fee and Stamp Duties 
34.3 Taxes and Social Insurance 

Deductions 
34.4 Profit Tax 
34.5 Filing of Tax Returns 
 
35.0 GOVERNING LAW 
 
35.1 Law Governing Contract 
35.2 Compliance with Laws 
35.3 Bribery 
 
 
36.0 ACCESS TO SITE 
 
36.1 Access to the Site 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 9 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 السكن 15.1
 أحكام عامة 15.1
 المكاتب والمخازن 15.1
ت حراسةةةةةة المخةةةةةازن وفحةةةةةص المعةةةةةدا 15.1

 اإلنشائية
 الوقاية من الحريق 15.1
 المناولة في المخازن 15.5
 مسؤولية المقاول عن المواد 15.5

 اإلخطار عن الحوادث 15.5
 معدات إنقاذ الحياة 15.5

تاريخ سريان مفعول  00.1

 العقد
 

 تكامل العقد 01.1
 

 مقاطعة إسرائيل 00.1
 

التخليص الجمركي  00.1

على  والرسوم الجمركية

المعدات التي تنصب 

 بشكل دائم

 تعريفات وتفسيرات .0

 

 عريفاتت 0.0

التي -في هذا العقد ُيـقصد بالكلمات والتعبيرات  1.1.1
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OWNER 

 

37.1 Site and Site Services 
37.2 Contractor’s residential camp and 

services 
 

38.0 SERVICES SUPPLIED BY THE 
CONTRACTOR 

38.1 Housing 
38.2 General 
38.3 Offices, Stores, etc. 
38.4 Safeguarding of Stores and 

Examination of Construction Plant 
38.5 Fire Protection 
38.6 Handling of Stores 
38.7 Contractor’s Responsibility for 

Materials etc. 
38.8 Notice of Accidents 
38.9 Life Saving Apparatus 
 
 
39.0 EFFECTIVE DATE OF CONTRACT 
 
40.0 ENTIRETY OF CONTRACT 
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42.0 CUSTOM CLEARANCE AND PAYMENT 
OF CUSTOM  DUTIES LEVIED ON 
MATERIALS AND EQUIPMENT FOR 
PERMANENT INSTALLATION   

 

1.0 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

 
1.1 Definitions 
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االتحاد )الذي يضم مجموعة من األفراد أو 

ن يبرم  الشركات(، أو المؤسسة، أو الشركة ِممَّ

معهم العقد، أو وكالؤهم المخولون، أو 

كانت تشاركية،  خلفاؤهم، أو المتناَزل لهم. وإن

أو مشاركة، أو اتحاد أو ائتالف فإن 

" )في التعاقد( يكونان مسؤولْين معا الطرفين"

أو كال على حدة لإليفاء بالتزاماتهما بالعقد 

 المبين أدنــاه.

 
: هو الشخص، المقاول من الباطن - ت

أو التشاركية، أو المشاركة )بين شركتين أو 
من  أكثر(، أو االتحاد )الذي يضم مجموعة

األفراد أو الشركات( الذين يتنازل لهم المقاول 
 ".األعمالعن أي جزء من "

 

: هو اإلدارة التي يتم المهندس - ث
تعيينها، أو الشخص الذي يتم تعيينه بين الفينة 
واألخرى من طرف المالك ويخطر بشأنها أو 

" مهندسبشأنه المقاول ليتصرف بدوره كـ"
وفقا " والعقـدنيابة عن المالك ألغراض "

للصالحيات الممنوحة له ضمن حدود مؤسسة 
 المالك.

 
 

: هو الشخص الذي ممثل المهندس - ج
يعينه المالك للقيام بالواجبات المنصوص عليها 

 ( من هذا العقد.1في الفقرة )
 

وهي المشروع، ويشمل  :األعمال - ح
ذلك كافة التصميمات، واألعمال الهندسية، 
وأعمال التوريد، والتزويد، والتركيب، 
واإلنشاء، والتشييد، واالختبار، وبدء التشغيل 
وغيرها من األعمال والخدمات المطلوب القيام 

" والذي العقدبها من قبل المقاول بموجب "
 عليه اإليفاء بالتزاماته بمقتضاه.

 

1.1.1 In the Contract (as hereinafter defined) 
the following words and expressions 
shall have the meanings hereby 
assigned to them except where the 
context otherwise requires: 

 
a) ”The Owner” means the 

Azzawiya Oil Refining Company 
Incorporated, a company 
organised and existing under the 
Laws of the Libya (GSPLAJ) and 
its legal successors and/or 
assignees. 

 
b) ”Contractor” means the Person, 

Partnership, Joint Venture, 
Association, Corporation, or 
Company to whom the Contract 
is awarded or their Authorised 
Agents, Successors, Assignees, 
and if a Partnership, Joint 
Venture, Association, the Parties 
thereof shall be jointly and 
separately responsible for the 
fulfilment of the obligations of the 
Contractor hereunder. 

 
 
c) ”Sub-Contractor” means 

Person, Partnership, Joint 
Venture, Association, 
Corporation, or company to 
whom the Contractor assigns any 
part of the Works. 

 

d) ”The Engineer” is the 
Department or person who will be 
appointed from time to time by 
the Owner and notified in writing 
to the Contractor to act as the 
Engineer on the Owner’s behalf 
for the purposes of the Contract 
in accordance with the authority 
in effect within the Owner’s 
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: هي اآلالت، واألجهزة، المعدات - خ
والمواد، وكافة األمور المطلوب توفيرها من 

ستثناء المعدات با العقدطرف المقاول بموجب 
اإلنشائية التابعة للمقاول والمرافق المؤقتة 

 .األعماللغرض 
 

هو االتفاقية الموقعة بين  :العقـد - د
المالك والمقاول وكافة المستندات المخصصة 

 والمعّممة المدرجة في نموذج االتفاقية.
 
 
 

: هو المبلغ المستحق سعر العقد - ذ
ابل دفعه من طرف المالك للمقاول وفقا للعقد مق

 ".األعمالأداء "
 

: هي كافة المعدات اإلنشائية - ر

المعدات أو األمور أيا كانت طبيعتها والتي 

" أو األعماليتطلبها تنفيذ وإنجاز وصيانة "

" )كما يتم تحديدها فيما بعد(، األعمال المؤقتة"

وذلك باستثناء المواد أو غيرها من األشياء 

ن جزءا  من التي تكّون أو ُيقصد بها أن تكوِّ

 " الدائمة.األعمال"

 
: )أو مرافق العمل( األعمال المؤقتة - ز

وهي كافة األعمال المؤقتة والمرافق بما في 

ذلك المخيمات أيا كان نوعها والتي يتطلبها 

" وإنجازها وصيانتها، وال تدخل األعمالتنفيذ "

المقتنيات الشخصية الخاصة بمستخدمي 

 ".المرافق المؤقتةالمقاول ضمن "

 

هو الشهر الشمسي بالتقويم : رالشه - س
 وري )اإلفرنجي(.چريـچالـ

 

organisation. 
 
e) ”Engineer’s epresentative” means 

the Person appointed by the Owner 
to perform the duties that set forth in 
Clause 2 hereof the Contract. 

 
f) ”Works” (Project) shall mean 

any and all design, engineering, 
procurement, supply, installation, 
construction, erection, 
commissioning and start up and 
other works and services to be 
furnished by the Contractor under 
the Contract and the fulfilment of 
all its obligations hereunder. 

 
g) ”Plant” means the machinery, 

apparatus, materials and all things 
to be provided by the Contractor 
under the Contract excluding 
Contractor’s Construction Plant and 
Temporary Work/Facilities. 

 
h) ”Contract” means the 

Agreement signed between the 
Owner and the Contractor and all 
the specific and generic 
documents listed therein. 

 
i) ”Contract Price” means the 

Price payable by the Owner to 
the Contractor pursuant to the 
Contract for the performance of 
the Works. 

 
j) ”Construction Plant” means all 

equipment or things of 
whatsoever nature required in or 
about the execution, completion 
and maintenance of the Works or 
Temporary Works (as hereinafter 
defined) but does not include 
materials or other things intended 
to form or forming part of the 
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: هي كافة مستندات المشروع - ش

المستندات أيا كان نوعها و/أو المستندات التي 

يقدمها المقاول أو المقاول من الباطن و/أو التي 

تقع بحوزة المقاول و/أو المعلومات التي يتم 

إرسالها أو تبادلها مع المقاول قبل تنفيذ 

أثناء التنفيذ وبعده والتي تكّون جزءا األعمال و

المدرجة في مقدمة  العقدال يتجزأ من مستندات 

 نموذج االتفاقية.

ودون االقتصار على عموميةة مةا سةبق، فةإن مسةتندات 

المشةةروع تشةةمل الرسةةومات، والمواصةةفات، والبيانةةات 

الفنيةةة، واإلجةةراءات وهةةةي تخضةةع العتمةةاد المهنةةةدس 

/أو تحسةةةةةينات أو وألي تحةةةةةويرات تجةةةةةرى عليهةةةةةا و

إضةةافات تطةةرأ عليهةةا بمقتضةةى هةةذا العقةةد و/أو تكةةون 

 ضرورية الستكمال األعمال بنجاح.

: تعني الرسومات التي الرسومات - ص
تشكل جزءا من مستندات المشروع كما تعني 
أي تحويرات تجرى على هذه الرسومات من 
طرف المقاول وتكون معتمدة من طرف 

لتي يمكن المهندس خطيا، وكذلك الرسومات ا
تقديمها من حين آلخر على أن تكون معتمدة 

 من طرف المهندس خطيا.
 

: هو األرض وغيرها من الموقع - ض

األماكن التي يتم تنفيذ األعمال عليها أو تحتها 

أو فيها أو خاللها، وأية أراض ٍ أخرى أو 

أماكن يوفرها المالك ألغراض العقد مع أية 

وع أماكن أخرى قد تحددها مستندات المشر

permanent Works. 
 
k) ”Temporary Works/Facilities” 

means all temporary Works 
facilities including camp, of every 
kind required in or about the 
execution, completion and 
maintenance of the Works.  
Personal belongings of the 
Contractor’s employees shall not 
be considered as part of 
Temporary Facilities. 

 
l) ”Month” means Gregorian 

calendar month. 
 
 
m) ”Project Documents” mean any 

and all documents and/or 
documents provided by the 
Contractor or his sub-Contractor 
and/or coming under the 
possession of the Contractor 
and/or information transmitted or 
communicated to the Contractor 
before, during and after the 
execution of the Works and shall 
form an integral part of the 
Contract Documents listed in the 
Preamble and Form of 
Agreement. 
 

Without limitation to the generality of 
the foregoing the Project 
Documents include drawings, 
specifications, data technical 
information, procedures, and 
subject to Engineer’s approval, any 
modifications thereof and/or 
subsequent developments or 
additions thereto pursuant to the 
Contract and/or necessary of the 
successful completion of the Works. 

 
n) Drawings:  mean the Drawings forming 
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 تحديدا على أنها تشكل جزءا من الموقع.

 
يعني االعتماد الخطي،  :معتمد - ط

ويشمل ما يتبع ذلك من تأكيد كتابي على 
االعتماد الشفوي السابق، وتعني كلمة "اعتماد" 
م.  االعتماد الخطي الوارد على النحو الذي تقدَّ

 
: هي قائمة الكميات جدول الكميات - ظ

رة والمتكاملة التي تشك ل جزءا من المسعَّ
عرض المقاول الذي قدمه إلى المالك لغرض 

 إنجاز واستكمال األعمال.
 

: يقصد بها أي المواصفات - ع
مواصفات معتمدة وكافة المواصفات المعتمدة 

 التي تشكل جزءا من مستندات المشروع.
 
 
 

 المفرد والجمع 0.0
 

حيثما يقتضي السياق فإن الكلمات التي تدل على المفرد 
 مع أيضا، والعكس صحيح.فقط سوف تعني الج

 
 

 التفسير 0.0

الكلمات التي يفيد معناها األشخاص أو األطراف تعني 
كذلك الشركات والمؤسسات وأية مؤسسة لها صفة 
قانونية، والكلمات التي تعني جنسا ما تشمل أيضا 

 األجناس األخرى.
 
 

 ممثل المهندس 0

 واجبات وصالحيات ممثل المهندس 0.0

ي مراقبةةةة تتمثةةل واجبةةات ممثةةل المهنةةدس فةة 1.1.1

part of the Project Documents and 
modifications of such Drawings done by 
the Contractor and approved in writing 
by the Engineer and such other 
Drawings as may from time to time be 
furnished and approved in writing by 
the Engineer. 
 
o) ”Site” means the lands and other 

places on, under, in or through 
which the Works are to be 
executed or carried out and any 
other lands or places provided by 
the Owner for the purposes of the 
Contract together with such other 
places as may be specifically 
designated in the Project 
Documents as forming part of the 
Site. 

 
p) ”Approved” means approved in 

writing including subsequent 
written confirmation of previous 
verbal approval and “Approval” 
means approval in writing 
included as aforesaid 

 
q) ”Bills of Quantities” mean the 

priced and completed bills of 
quantities forming part of the 
Contractor’s offer to the Owner 
for the execution and completion 
of the Works. 

 
r) ”Specifications” mean any and 

all approved specifications 
forming part of the Project 
Documents. 

 
1.2 Singular and Plural 

 
Words importing the singular only also 
include the plural and vice-versa where the 
context requires. 
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المسةةةةتندات واإلشةةةةراف علةةةةى األعمةةةةال وفحةةةةص أيةةةةة 

مستندات أو خدمات أو مواد أو معةدات أو كلهةا معةا أو 

مستوى الصنعة التي يتم استخدامها في األعمال أو فيما 

يتعلةةق بهةةا. وليسةةت للمهنةةدس أيةةة صةةالحية فةةي إعفةةاء 

المقاول من أي من واجباتةه أو التزاماتةه التةي يقتضةيها 

أن يطلب منه أي عمةل يتسةبب فةي التةأخير  العقد أو في

أو في دفةع مبةالغ إضةافية مةن جانةب المالةك )إال عنةدما 

يكةةون هنةةاك نةةص صةةريح فيمةةا يلةةي مةةن هةةذه الشةةروط 

العامة أو فةي أي جةزء رخةر مةن العقةد(، أو فةي إحةداث 

 أي تغييرات في األعمال.

ويجةةوز للمهنةةدس مةةن حةةين إلةةى رخةةر أن يفةةوض ممثلةةه 

الممنوحةةة لةةه مةةن -ياته وسةةلطاته خطيةا بةةأي مةةن صةةالح

علةةى أن يةةزود المقةةاول بنسةةخة مةةن أي  -طةةرف المالةةك

تفويض خطي من هذا القبيةل. وبنةاء علةى ذلةك فةإن أي 

تعليمةةات أو اعتمةةادات خطيةةة يصةةدرها ممثةةل المهنةةدس 

للمقاول ضمن حدود هةذا التفةويض )دون غيةره( تعتبةر 

عةن ُملزمة للمقاول والمالك تماما كمةا لةو أنهةا صةدرت 

 المهندس ذاته. ويشترك دائما ما يلي:

إن عدم قيام ممثل المهندس برفض أي عمل أو  - أ

مواد أو معدات ال يخل بصالحية المهندس فيما بعد فةي 

رفض هذا العمل أو المواد أو المعدات أو في أمره بهدم 

هةةذا العمةةل أو إزالةةة هةةذه المةةواد أو فةةك هةةذه المعةةدات 

 المرفوضة.

لمقةةاول بالسةةبب الكةةامن فةةي حالةةة عةةدم اقتنةةاع ا - ب

وراء أي قةةةرار يصةةةدره ممثةةةل المهنةةةدس فةةةإن للمقةةةاول 

 
 

1.3 Interpretation 
 

Words importing persons or parties 
shall include firms and corporations 
and any organisation having legal 
capacity.  Words importing one gender 
also include other genders. 

 
2.0 ENGINEERS’ REPRESENTATIVE 
 
2.1 Duties and Powers of Engineer’s 

Representative 
 
2.1.1 The duties of the Engineer’s 

Representative are to monitor 
documents and supervise the Works 
and examine any documents, services 
and/or materials and/or equipment, to 
be used or workmanship employed in 
connection with the Works. The 
Engineer’s Representative shall have 
no authority to relieve the Contractor of 
any of his duties or obligations under 
the Contract nor, except as expressly 
provided hereunder or elsewhere in the 
Contract, to order any work involving 
delay or any extra payment by the 
Owner nor to make any variation of or 
in the Works. 

 

 
The Engineer may from time to time 
delegate in writing to the Engineer’s 
Representative any of the powers and 
authorities vested in the Engineer by 
the Owner and shall furnish to the 
Contractor a copy of all such written 
delegations of powers and authorities.  
Any written instruction or approval 
given by the Engineer’s Representative 
to the Contractor within the terms of 
such delegation (but not otherwise) 
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الحق فةي إحالةة األمةر إلةى المهنةدس ليقةوم هةذا األخيةر 

 بدوره إما بتأكيد القرار أو بإبطاله أو بتعديله.

 

 

 التنازل للغير والتعاقد من الباطن 0

 التنازل عن األعمال والتعاقد من الباطن 0.0

ازل عةةن أو يتعاقةةد مةةن ال يجةةوز للمقةةاول أن يتنةة 1.3.3
الباطن على هذا العقد أو على أي جزء منه أو على أية 
مزايا أو فوائد يجنيهما منه دون الحصةول علةى موافقةة 

الذي لن يمتنع عن هذه –خطية مسبقة من طرف المالك 
أنةةه يجةةوز للمالةةك  علةةى -الموافقةةة بةةدون مبةةرر مقبةةول

رفض أي شخص طبيعي أو قةانوني، أو أي شةريك، أو 
ؤسسةةة تجاريةةة، أو شةةركة، أو مقةةاول مةةن البةةاطن مةةن م

 المشاركة في األعمال.

 
علةةى الةةرغم مةةن موافقةةة المالةةك للمقةةاول علةةى  1.3.3

التنازل أو التعاقد من الباطن أو كليهما فإن هذه الموافقة 

ال تعفي المقاول أي من التزاماته ومسؤولياته أيةا كانةت 

ن أي طبيعتها بموجب العقد، ويكون المقاول مسؤوال ع

تصرف أو تقصير أو إهمال من طةرف المتنةازل لةه أو 

المقةةاول مةةن البةةاطن أو كليهمةةا، وكةةذلك الحةةال بالنسةةبة 

لوكالئهما وممثليهمةا وعمالهمةا تمامةا كمةا لةو كةان ذلةك 

التصرف أو التقصير أو اإلهمال من جانةب المقةاول أو 

وكالئه أو ممثليه أو عمالةه. ويكةون العقةد نافةذا وُملزمةا 

المتنازل له والمقاول من الباطن اللةذين يترتةب  لكل من

عليهما تنفيةذ األعمةال بةنفس األسةلوب الةذي ُيطلةب مةن 

 المقاول تنفيذه به.
 
 
 

shall bind the Contractor and the 
Owner as though it has been given by 
the Engineer.  Provided always as 
follows: 
 
 
 
a) Any failure of the Engineer’s 

Representative to disapprove any 
work, materials or Plant shall not 
prejudice the power of the 
Engineer thereafter to disapprove 
such work, materials or Plant and 
to order the pulling down, 
removal or breaking up thereof. 

 
b) Should the Contractor be 

dissatisfied by reason of any 
decision of the Engineer’s 
Representative, the Contractor 
shall be entitled to refer the 
matter to the Engineer who shall 
thereupon confirm, reverse or 
vary such decision. 

 
3.0 ASSIGNMENT AND SUB-

CONTRACTING 
 
3.1 Assignment of the Works, Sub-

contracting 

 
3.1.1 The Contractor shall not assign nor 

Sub-contract the Contract or any part 
thereof or any benefit or interest 
therein or thereunder without the prior 
written approval of the Owner which 
shall not be withdrawn or withheld 
without valid reasons provided that the 
Owner may reject any natural or legal 
Person, Associate, Firm, Company or 
Subcontractor to participate in the 
Works. 

 

3.1.2 Notwithstanding any consent by the 
Owner to any assignment and/or sub-
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يكون المقاول من  الاناط  مون وم ممنام المقناول  1.3.1

–دون غيننر . ويليننإن اننعن التعاقنند منن  الانناط  

 -بصرف النظر ي  ايتمناد  من  طنرف المالن  

لزمنننا للمالننن  ن وم تنشنننن يننننإ ي قنننة م يكنننون مم

 تعاقدية بي  المال  والمقاول م  الااط .

ودون اإلخ ل بما ساقن يتمتع المال  والمهنند           

وممثل المهند  يلى مي حال بننف  اممتيناتا  

والحقننوف ايمننا يتعلننق بتنفينن  اايمننال  مننا يننن  

يليإ العقد ال ي ينظم اايمنال المللنوت تنفين  ا 

ن ويلننى المقنناول من يننن  منن  طننرف المقنناول

 يلى ذل  تحديدا اي تعاقداتإ م  الااط .

يقةةةوم المقةةةاول بتجنيةةةب المالةةةك والمهنةةةدس  1.3.4

أضرار وبتعويضه عن  أيوممثل المهندس من 

كافة القضايا واإلجةراءات القانونيةة والمطالبةات 

والدعاوى، واألضرار أيا كان نوعهةا ممةا ينشةأ 

عةةةةةةن أي تصةةةةةةرف أو حةةةةةةذف مةةةةةةن جانةةةةةةب 

ن، أو وكالئهم ...إلخ التابعين للمقاول المستخدمي

من الباطن أو للمتنازل له أو لكليهما ضمن نفس 

 الحدود التي تسري على المقاول.

و  1.1.1دون اإلخةةةةالل بأحكةةةةام الفقةةةةرتين  1.3.3

أعةةاله تةةتم إحالةةة محتويةةات كةةل عقةةد مةةن  1.1.1

البةةاطن إلةةى المالةةك للتأكةةد مةةن مطابقتهةةا ألحكةةام 

 كذلك.هذه الفقرة وأحكام العقد 

 

 التنازل عن العقد من طرف المالك 0.0

contracting by the Contractor such 
consent shall not relieve the Contractor 
from any of his obligations, liabilities 
and responsibilities of whatever nature 
under the Contract and he shall be 
responsible for the acts, defaults and 
neglects of the assignee and/or sub-
contractor; their agents, 
representatives and workmen as fully 
as if they were the acts, defaults or 
neglects of the Contractor, his agents, 
representatives and workmen.  The 
Contract will be applicable and binding 
for the assignee and for Subcontractor 
who will execute the Works in the 
same manner as required from the 
Contractor. 

 

3.1.3 The Subcontractor will only be 
responsible to the Contractor and 
therefore no Subcontract, regardless of 
its approval by the Owner, will be binding 
for the Owner, nor will it create a 
contractual relationship between the 
Owner and the Sub-contractor. 

 
 

Without prejudice to the foregoing the 
Owner, the Engineer or Engineer’s 
Representative will however have the 
same privileges and rights in respect to 
the performance of the Works as 
provided for in the Contract governing 
the Works of the Contractor, and the 
Contractor will specifically stipulate so 
in his Sub-contracts. 

 

3.1.4 The Owner, the Engineer and the 
Engineer’s Representative shall be held 
harmless and be indemnified by the 
Contractor against all law suits, legal 
actions, claims, demands, and 
damages whatsoever arising from the 
acts or omissions of employees, 
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يكةةةون للمالةةةك الحةةةق فةةةي التنةةةازل عةةةن العقةةةد ألي مةةةن 

مؤسساته الفرعية أو الشةركات التابعةة لةه أو همةا معةا، 

دون موافقةة ليبيةا مؤسسة أخرى تنظمها سلطات  أيأو 

المقاول. ويوافق المقاول بموجب هذا على ما يدون فةي 

قوق المالك، ومزاياه، العقد من مالحظات وعلى كافة ح

وفوائده، وأعبائةه والتزامةات المالةك بموجةب ذلةك نحةو 

أية مؤسسة مةن المؤسسةات سةالفة الةذكر التةي يختارهةا 

 المالك.

 

 

 مجال العقد 0

 مجال العقد 0.0

تقننننديم  -دون امقتصنننناى يلننننى–يشننننمل مجننننال العقنننند 

التصنننميما ن والتفا ننننيل الهندسننننيةن وتننننواير المننننوادن 

قننديم  ااننة ىسننوما  اايمنننال والمعنندا ن والعمننالن وت

التفصيليةن والموا فا  )حيثما ين  العقد يلنى ذلن  ن 

و تيانننا  اإلىانننادا ن واإلوشننناءن واسنننتكمال اايمنننال 

و ننياوتهان وميمننال التفتننيت وامختانناى يلننى المننواد و 

ننعة ن و ن ل   المعدا  وموتوى المهاىة اي العمنل )الصن

ينةن واختانناىا  امختاناىا  ااولينةن وامختاناىا  النها 

بننندء التشنننايلن واختاننناىا  ااداءن وتننندىي  مونننت دمي 

المالنن  حونناما  ننو منصننوي يليننإ انني مجننال اايمننال 

والموا فا  وباستثناء ما ينن  العقند يلنى خ انإ ايمنا 

سننواء  ننان ذا  ننفة م قتننة مو -يتعلننق بتننواير  ننل اننيء 

يونننتلزمإ مداء اايمنننال واسنننتكمالها و نننياوتها  –دا منننة

لينننإ الرنننروىة التننني ينننن  يليهنننا العقننند مو بقننندى منننا تم

 توتنتجم منلقيا م  العقد.

توفير الرسومات المطلوبة لغرض التجميع  0.0

 والتشغيل

يتضمن العقد كذلك توفير الرسةومات سةواء مةن طةرف 
وكةةةةذلك كتيبةةةةات اإلرشةةةةادات،  المصةةةةّنعينالمقةةةةاول أو 

والتعليمةةات، وقةةوائم قطةةع الغيةةار، ومتطلبةةات السةةالمة، 
تلزمه التجميةةةع، والتركيةةةب، والتشةةةغيل، إلةةةخ. ممةةةا يسةةة

agents, etc. of Sub-contractor and/or 
assignee within the same limits as 
applicable for the Contractor. 

 
 
 
3.1.5 Without prejudice to the provisions of 

Clauses 3.1.2 and 3.1.3 above, the 
contents of each Sub-contract shall be 
submitted to the Owner to ensure that 
the same is in accordance with the 
provisions of this Clause as well as the 
provisions of the Contract. 

 
 
3.2 Assignment by the Owner 

 
The Owner shall have the right to 
assign the Contract to any of its 
affiliates and/or subsidiaries or to any 
other organisation set up by the 
Authorities of the Libya, without the 
consent of the Contractor.  The 
Contractor hereby consents to the 
notation of the Contract and all of 
Owner’s rights, benefits, interests, 
burdens and obligations thereunder, by 
the Owner, to any of the above-
mentioned organisations, at Owner’s 
option. 

 
4.0 EXTENT OF CONTRACT 
 
4.1 Extent of Contract 
  
 The Contract comprises supply of 

materials, construction, erection, 
repairs, completion and maintenance 
during guarantee period as particularly 
described in the Scope of Works and 
other documents forming part of the 
Contract and except in so far as the 
Contract otherwise provides the 
provision of all labours, materials, 
construction plant, temporary works 
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والصيانة حسب األحوال. ويجةب أن يغطةي ذلةك جميةع 
بمةةا فةةي ذلةةك البنةةود الخاصةةة  -فُةةرادى وُجملةةة   –البنةةود 

بالملكيةةةةة سةةةةواء كانةةةةت تلةةةةك الرسةةةةومات أو الكتيبةةةةات 
وغيرها مطلوبة بالتحديد في العقد أو لم تكن كذلك على 

 أن تكون ضمن مجال األعمال.

 

 دات العقدمستن 0

 لغة العقد 0.0

 -هنةا  –حرر هذا العقد باللغة اإلنجليزية وتةرجم نصةه 

إلى اللغة العربية، ويستوي النصان كالهمةا فةي سةريان 

المفعول ولهما نفس الوزن أو االعتبار في حالة حةدوث 

نزاعات ال يمكن رّدهةا. وتكلفةة الترجمةة المةذكورة رنفةا 

المسةتندات هي مسةؤولية المقةاول وعلةى نفقتةه. وتكةون 

 الفنية والمراسالت المعدة للعقد باللغة اإلنجليزية.

 

 المستندات اإليضاحية للطرفين 0.0

ايما يدا ما ين  يليإ العقد خ ف ذل  يكون لنصوي 

  ااولويننة يلننى ميننة الشررط الالمة ررتللقدمة رر ومحكننام  

وثيقة مخرى تشكل جزءا من  العقند. وبايتاناى منا سناقن 

لتنني تشننكل العقنند يلننى موهننا ت خنن  الموننتندا  العدينندة ا

إيرنننالل لللنننراي   ليهمنننان ولكننن  اننني حالنننة وجنننود مي 

غمننوأ مو تننناقن اعوننإ يننتم تووننيي ذلنن  وتعديلننإ منن  

طننرف المهننند  النن ي سننيقوم بننناء يلننى ذلنن  بع ننداى 

تعليماتننإ إلننى المقنناول ماااننرة مووننحا اللريقننة التنني 

يتعنني  بهننا تنفينن  اايمننال. ويشننترط دا مننا موننإ إذا ىمى 

ننننند  من املتننننزام بتلنننن  التعليمننننا  سننننوف يكلنننن  المه

and everything whether of a temporary 
or permanent nature required for the 
supply, construction, execution, 
completion and maintenance of the 
Works so far as the necessity for 
providing the same is specified in or 
reasonably to be inferred from the 
Contract. 

 
4.2 Provision of Drawings required for 

Assembly and Operation 
 
 The Contract comprises also the 

provision by the Contractor/ 
Manufacturers of any drawings, 
manuals, instructions, spare parts lists, 
safety requirements, etc. required for 
assembly, installation, operation and 
maintenance as applicable.  These 
must cover any and all items including 
proprietary items, whether or not such 
drawings, manuals, etc. are specifically 
called for in the Contract but are within 
the Scope of Works. 

 
5.0   CONTRACT DOCUMENTS 
 
5.1 Language 
 
 The Contract is written in the English 

language and shall be translated into 
the Arabic language. Both texts shall 
be equally valid and have the  same  
weight in the event of irrevocable 
conflicts.   

  
 The cost of the aforesaid translation 

will be the responsibility of the 
Contractor and at the Contractor’s 
expense. The technical documentation 
and correspondence prepared for the 
Contract shall be in English Language. 

 
5.2 Documents Mutually Explanatory 
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المقنننناول مصنننناىي  لننننم يتوقعهننننا ااخيننننر بوننننا   نننن ا 

الاموأ مو التناقن و نان لنإ مانرى معقنول يمنعنإ من  

توقُّعهان اعن يلى المهند  من يصدف يلنى ذلن ن ويلنى 

المال  من يودد   ا المالغ اإلوااي حواما يكون معقوم 

 لتالية     المصاىي .

 ة وجود مي غموأ مو تنناقن بني  الرسنوما واي حال

والموا نننفا  وقا منننة الكمينننا ن انننعن ترتيننن  ااولوينننة 

حوننن  اا مينننة مننن  بننني   ننن   المونننتندا  يكنننون موم 

للموا فا ن تليها الرسوما ن وتنتي قا مة الكمينا  اني 

اا ميننة  -حونن - نن ا  الترتينن  وُيغلَّةةبُ المرتاننة الثالثننةن 

كنم قنراى المهنند  اني غموأ مو تناقنن ويَح   ميلحل 

 استحقاف المقاول اي داعة إوااية.

 الرسومات والمواصفات 0.0

يقوم المقاول بتقديم كافة الرسومات والمواصفات الفنيةة 

التفصيلية الالزمة لتنفيذ األعمال التي تدخل ضةمن هةذا 

بمجمةوعتين مةن هةذه  -بالموقع–العقد. ويحتفظ المقاول 

ما مؤشر عليهما الرسومات والمواصفات، وتكون كلتاه

 بقلم الرصاص األحمر إلظهار التعديالت المعتمدة.

 

 

 قائمة"-هي-رسومات العمل "كما 0.0

يتم االحتفاظ بمجموعة من رسومات العمل التةي ُيعةدها 

-هةةي-المقةةاول علةةى هيئةةة مجموعةةة مةةن الرسةةوم "كمةةا

قائمة"، ويؤشةر عليهةا بقلةم الرصةاص األحمةر إلظهةار 

خالل فترة اإلنشاء. وعند  التعديالت المعتمدة التي تطرأ

االنتهةةةاء مةةةن األعمةةةال، تحةةةال هةةةذه الرسةةةومات إلةةةى 

 Except if and to the extent otherwise 
provided by the Contract, the provision 
of the General Conditions of Contract 
shall prevail over those of any other 
document forming part of the Contract.  
Subject to the foregoing, the several 
documents forming the Contract are to 
be taken as mutually explanatory of 
one another but in case of ambiguities 
or discrepancies, the same shall be 
explained and adjusted by the 
Engineer who shall thereupon issue to 
he Contractor instruction directing in 
what manner the Works is to be carried 
out.  Provided always that if in the 
opinion of the Engineer compliance 
with any such instructions shall involve 
the Contractor in any expense which 
by reason of any such ambiguity or 
discrepancy the Contractor did not and 
had reason not to anticipate, the 
Engineer shall certify and the Owner 
shall pay such additional sum as may 
be reasonable to cover such expenses. 

 
 In the event of there being any 

ambiguity or discrepancy between the 
Drawings, Specifications and Bill of 
Quantities the order of precedence of 
these documents shall be firstly the 
Specifications, secondly Drawings and 
thirdly the Bill of Quantities and this 
order of precedence shall prevail for 
the resolution of any ambiguity or 
discrepancy and shall govern the 
decision of the Engineer as to the 
entitlement of the Contractor to any 
additional payment. 

 
5.3 Drawings and Specifications 
 
 The Owner shall provide all drawings 

and technical Specifications for the 
Works included in this Contract except 
for such drawings and specifications 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 20 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

المهنةةةدس لالعتمةةةاد، وعلةةةى المقةةةاول عندئةةةذ تصةةةحيح 

الرسةةةومات األصةةةلية التةةةي بحوزتةةةه والمنسةةةوخة عةةةن 

 قائمة".-هي-رسومات العمل، وختمها بعبارة "كما

( شةةةفافة 1وعنةةد قبةةةول األعمةةال، تقةةةدم نسةةخة واحةةةدة )

قائمةة" إلةى المهنةةدس -هةةي-م "كمةاواضةحة مةن كةةل رسة

-( مةن رسةومات "كمةا1بالمقاس الكامل مع صورتين )

قائمة" و المواصفات بمقاسات اختيارية مع صورة -هي

واحدة على نموذج رقمةي. ويجةب تةوخي الحةذر بشةكل 

خةةةاص فةةةي اختيةةةار المقاسةةةات وطباعةةةة المالحظةةةات 

بالنسةةةبة لرسةةةومات العمةةةل ذات المقةةةاس الكامةةةل حتةةةى 

نسخ عنها ذات أحجام أصغر مةع االحتفةاظ  يتسنى عمل

 بوضوح تفاصيلها بالكامل.
 

 قائمة"-هي-بيانات "كما 0.0

( مجموعةات مةن أيةة 1يزود المقاوُل المهنةدَس بةثالث )

قائمةة" )مثةل أوراق -هةي-بيانةات أخةرى مةن نةوع "كمةا

المسةةح، ونتةةائج االختبةةارات... الةةخ( مةةن التةةي قةةد يةةتم 

والتةي تكةون مفيةدة  تطويرها أثناء سةير أعمةال اإلنشةاء

فةةي السةةنوات التاليةةة فةةي صةةيانة وتشةةغيل األعمةةال التةةي 

 ينجزها المقاول.

ويتم التأشير على التعديالت بةالقلم األحمةر علةى أسةاس 

يةةوم بيةةوم، وتكةةون متزامنةةة مةةع إنشةةاء المشةةروع. وفةةي 

اترة اإلوشاء تكون مجموية واحدة  جميع األوقات خالل

ة للمهنند   لمونايد م  الرسوما  الم انر يليهنا متاحن

المهننند  لفتننرا  قصننيرة م  مننة لاننرأ الدىاسننة مو 

امست دام اي مكتاإ مو لنوخ الاياوا  مو مست دامها اني 

قا مننة  انني مينندان العمننل. - نني-معاينننة اإلوشنناءا    مننا

ويننتم توننليم المجمننويتي  منن  الرسننوما  الم اننر يليهننا 

which are specifically mentioned in the 
Scope to be provided by the 
Contractor. The Contractor shall 
maintain on site two sets of such 
Drawings and Specifications, both 
marked up in red pencil to reflect 
approved changes. 

 
5.4 Working Drawings “As-Built” 
 
 A set of Working Drawings prepared by 

the Contractor shall be maintained as an 
“as-built” set by marking up in red pencil 
to reflect approved changes made during 
the course of construction.  Upon 
completion of the Works, these drawings 
shall be submitted to the Engineer for 
approval.  The Contractor shall then 
correct his original tracings of the 
Working Drawings and stamp each 
Drawing “As-Built”. 

 
 Upon acceptance of the Works one (1) 

legible reproduction “as-built” 
transparency of each Drawing shall be 
furnished to the Engineer in full size, 
along with 2 (two) copies of such “as-
built” Drawings and Specifications plus 
one copy on digital form.  Special care 
shall be exercised in selecting scales and 
printing notes for the full size Working 
Drawings so that fully legible reductions 
can be made. 

 
5.5 ”As-Built Data” 
 
 The Contractor shall provide to the 

Engineer three (3) sets of any other 
“As-Built” information (survey sheets, 
test results etc.) which may be 
developed during the course of the 
construction, and which will be useful 
in future years for maintenance and 
operation of the Works done by the 
Contractor. 
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 إلى المهند  يند إ داى اهادة اإلوجـات.

المحذوفة من كتالوجات الموردين األجزاء  0.0
 قائمة"-هي-وصحائف البيانات للمصنعين "كما

باسةةتثناء أي معةةدات يةةتم منحهةةا بةةدون مقابةةل أثنةةاء أو 

مباشرة إثَر تركيب المعدات المعتمدة أو البنود المصّنعة 

المعتمةةدة فإنةةه علةةى المقةةاول أن يةةزود المهنةةدس/ممثل 

ذوفةةةةة ( نسةةةةخ مةةةةن األجةةةةزاء المح1المهنةةةةدس بةةةةثالث )

المؤشر عليها من الكتالوجةات، و/أو صةحائف البيانةات 

الخاصةةةةة بةةةةالموردين أو المصةةةةنعين، و/أو صةةةةةحائف 

المصنعين الخاصة بتعليمات الصةيانة والتشةغيل ، و/أو 

كتيبةةات التشغيل/الصةةيانة. ويجةةب أن يؤشةةر علةةى تلةةك 

المواد بوضةوح بحيةث تظهةر رقةم الطةراز، واألحجةام، 

لةةةذي يةةةتم تركيبةةةه. ويقةةةوم والخصةةةائص... الةةةخ للبنةةةد ا

المهنةةدس/ممثل المهنةةدس بوضةةع التةةاريخ والخةةتم علةةى 

-هةةي-تركيبهةةا" أو "كمةةا-تةةم-هةةذه المةةادة بعبةةارة "كمةةا

 قائمة"، ثم يحتفظ بالمجموعات الثالث معا.

 السّرية 0.0

 ااننة المعلومننا  المنننخوذة منن  موننتندا  المشننرو  مو 

 ا خ اها مما يتم التعامل بنإ منع المقناول ايمنا يتصنل بهن

العقنند يلننى المقنناول من يعتار ننا انني غايننة الوننرية ن وم 

دون  يجننوت لننإ من ينشننر ا مو يفشننيها اي طننرف ثالنن 

 الحصول يلى موااقة خلية مواقة م  طرف المال .

 عهدة مستندات المشروع 0.0

تاقننى  ااننة موننتندا  المشننرو  التنني يقنندمها المالنن  إلننى 

إ المقنناول تحنند يهنندة المقنناول وحنند  النن ي يتعنني  يلينن

إىجايها إلى المال  حون  طلن  ااخينرن وقانل مو ينند 

 
 Changes shall be marked in red on a 

day-to-day basis and concurrent with 
construction of the Project.  At all times 
during the construction period, one set 
of the marked up Drawings shall be 
available to the Engineer/Engineer’s 
Representative for short periods as 
appropriate to study, to utilise in his 
office, to copy data, or utilise to check 
as-built construction in the field.  Both 
sets of the marked up Drawings will be 
turned over to the Engineer at the time 
of issue of the Completion Certificate. 

 
 
 
 
 
5.6 Catalogue, Cuts and manufacturer’s 

Data Sheets – “As-Built’’ 
 
 With the exception of any free issue 

equipment concurrent with or 

immediately after installation of 

approved equipment or approved 

manufactured items, the Contractor 

shall provide the Engineer/Engineer’s 

Representative with three (3) copies of 

marked up catalogue cuts, supplier or 

manufacturers data sheets, 

manufacturer’s maintenance and 

operating instruction sheets, and/or 

operating/maintenance manuals.  The 

material shall be clearly marked to 

show model number, sizes, 

characteristics etc. of the installed 

item.  The Engineer/Engineer’s 

Representative will date and stamp this 

material “As Installed” or As-Built” and 

he will retain all three sets. 
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 )ولي  بعد  إ داى اهادة إوجات اايمال.

و ااة مونتندا  المشنرو  التني يقندمها المقناول مو التني 

 تصننننننننير بحوتتننننننننإ تاقننننننننى انننننننني يهنننننننندة المقنننننننناول

ما لم ين  العقد يلى غير ذل . ولك  يكون مفهوما بنن 

منهننا تصنناي  الموننتندا  المنن  وىة مو مي جننزء مو وونن ة

تحد يهدة المال  مو المهند  مو ممثنل المهنند  حيثمنا 

 يملل  تزويد ا و مو توليمها واقا احكام العقد.

 ملكية مستندات المشروع 0.0

كافةةة مسةةتندات المشةةروع التةةي يقةةدمها المقةةاول أو التةةي 

تصبح بحوزته لغرض أداء األعمال تؤول ملكيتها على 

لةى المالةك مةع أي الفور إلةى المالةك، ويجةب إرجاعهةا إ

نسخ تم نسخها عنها مباشرة قبل إصدار شهادة اإلنجةاز 

أو حسب طلب المالك خالل تنفيذ األعمال، أو في حالةة 

 إنهاء هذا العقد ألي سبب مهما كان نوعه.

 

 استعراض واعتماد مستندات المشروع 0.01

باالسةةةتناد إلةةةى مجةةةال األعمةةةال، يقةةةوم المقةةةاول بإحالةةةة 

مهنةةةةدس/ممثل المهنةةةةدس مسةةةةتندات المشةةةةروع إلةةةةى ال

لغةةةةةرض استعراضةةةةةها واعتمادهةةةةةا بالعةةةةةدد والكيفيةةةةةة 

 المنصوص عليهما في العقد.

ويقوم المهندس أو ممثل المهنةدس بةرفض أي مسةتند ال 

يتمشةةى مةةع أحكةةام هةةذا العقةةد أو مةةع المعةةايير الهندسةةية 

السةةليمة، أو أي مسةةتند قةةد يتسةةبب فةةي إحةةداث ضةةرر 

 
5.7 Confidentiality 
 

 All information derived from the Project 
Documents or otherwise 
communicated to the Contractor in 
connection with this Contract shall be 
regarded by the Contractor as strictly 
confidential and shall not, without the 
prior written consent of the Owner, be 
published or disclosed to any third 
party.  

 

5.8 Custody of Project Documents 
 

 All Project Documents provided by the 
Owner to the Contractor shall remain 
under the sole custody of the Contractor 
who shall return the same to the Owner at 
the Owner’s request but not later than 
issuance of the Certificate of Completion of 
the Works. 

 All Project Documents produced by the 
Contractor or coming under his possession 
shall remain in custody of the Contractor 
unless it is otherwise provided for in the 
Contract.  It is however understood that the 
said Documents or any part or copy 
thereof shall be under the custody of the 
Owner or the Engineer or Engineer’s 
Representative whenever the same is 
required to be supplied and/or delivered in 
accordance with the provisions of the 
Contract. 

 
5.9 Ownership of Project Documents 
 
 All Project Documents produced by the 

Contractor or coming under his 
possession for the performance of the 
Works shall immediately become the 
Owner’s property and the same must 
be returned to the Owner, together with 
any copies made thereof, immediately 
before the issuance of Certificate of 
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 بالعمل.

مهنةةدس خطيةةا تعليقاتةةه أو ويةةدون المهنةةدس أو ممثةةل ال

اعتماده في حدود الوقت المبين في العقةد. وإذا لةم يتخةذ 

المهنةدس أي إجةةراء ضةةمن حةةدود هةةذا الوقةةت فةةإن ذلةةك 

ُيفّسةةةر علةةةى أنةةةه موافقةةةة مةةةن جانةةةب المهنةةةدس علةةةى 

 مستندات المشروع هذه.

ويقةةوم المهنةةدس أو ممثةةل المهنةةدس بتوقيةةع نسةةخ مةةن 

اضةةها أو التعليةةق مسةةتندات المشةةروع التةةي يةةتم استعر

عليها أو اعتمادها من طرف المهندس، مع توقيع نسخة 

 حسب المطلوب وإرجاعها إلى المقاول.

وللمهندس كامل الصالحيات والسلطات فةي الطلةب مةن 

المقاول وتوجيهه من حين إلى رخر أثناء سةير األعمةال 

أن يةةزوده بمزيةةد مةةن مسةةتندات المشةةروع حسةةبما تمليةةه 

بعةةة بشةةكل سةةليم وكةةاف وأيضةةا الضةةرورة لغةةرض المتا

 لغرض مراقبة تنفيذ العمال.

يكون المقاول مسةؤوال عةن أيةة تناقضةات أو أخطةاء أو 

فةةي مسةةتندات المشةةروع التةةي ُيةةدِخل عليهةةا  تحةةذو فةةا

بعض التفاصيل، سواء وافةق المهنةدس علةى ذلةك أم لةم 

 يوافق.

 

 

 

 مناولة مستندات المشروع 0.00

  طرينق النقنل مو تتم مناولة موتندا  المشرو  دا ما ي

Completion or at Owner’s request 
during the execution of the Works or in 
the event of termination of this 
Contract for any reason whatsoever. 

 
 
5.10 Project Documents for Review and 

Approval 
 
 The Contractor, pursuant to his Scope 

of Works shall submit the Project 
Documents to the Engineer/Engineer’s 
Representative for review and approval 
in the number and manner as provided 
in the Contract. 

 The Engineer or the Engineer’s 
Representative shall disapprove any 
document that does not comply with 
the provisions of the Contract, or with 
good Engineering practice or which 
can result in damage to the work. 

 The Engineer or the Engineer’s 
Representative shall signify the 
comments or approval in writing within 
the time specified in the Contract.  
Failure by the Engineer to take any 
action within this time shall be 
construed as approval by the Engineer 
of such Project Documents. 

 Copies of Project Documents 
reviewed, commented upon or 
approved by the Engineer shall be 
signed by the Engineer or the 
Engineer’s Representative, one copy 
duly signed shall be returned to the 
Contractor. 

 

 The Engineer shall have full power and 
authority to request and instruct the 
Contractor from time to time during the 
progress of the Works to supply such 
further Project Documents as shall be 
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 التوليم مما يتلل  التوقيع الفوىي بامست م.

وم ينننننننتم اسنننننننت دام مونننننننتندا  المشنننننننرو  لانننننننرأ 

 التصنيع اإلوشنناء مننا لننم يمصنندنف وي اننر يليهننا بعانناىة

  . صطحلبةسدخ ا هةلفيلالدصنيع/اإلنشةء 

 

االحتفاظ بنسخة من مستندات المشروع  0.00
 بالموقع

المشرو  المقدمنة إلنى  يتم امحتفاظ بنو ة م  موتندا 

المقاول مو غير ا من  مونتندا  المشنرو  المعتمندة من  

طرف المال  بالموقع وتكنون متاحنة اني جمينع ااوقنا  

المعقولة لارأ التفتيت وامسنتعمال من  قانل المهنند  

وممثنننل المهنننند  ومي اننن    خنننر ي ولنننإ المهنننند  

 خليا.

الرسومات والتعليمات اإلضافية من طرف  0.00
 المهندس

متع المهندس بكامل الصالحيات والسلطات في تزويد يت

المقةةةاول مةةةن وقةةةت إلةةةى رخةةةر خةةةالل سةةةير األعمةةةال 

بالرسةةةةةومات والتعليمةةةةةات اإلضةةةةةافية حسةةةةةبما تمليةةةةةه 

الضةةرورة لغةةرض تنفيةةذ واسةةتكمال األعمةةال وصةةيانتها 

بشةةكل مالئةةم وكةةاف ٍ وكةةذلك لغةةرض معالجةةة أي خلةةل 

تنفيةذ . وهةذه فيها، وعلى المقةاول أن ينفةذ وأن يلتةزم بال

الرسومات والتعليمات اإلضةافية سةوف تكةّون جةزءا ال 

 يتجزأ من مستندات المشروع.

الرسومات أو المعايير اإلضافية التي يطلبها  0.00
 المقاول

necessary for the purpose of proper 
and adequate follow-up and monitoring 
of execution of the Works. 

 The Contractor shall be responsible for 
any discrepancies, errors or omissions 
in the Project Documents elaborated 
by him, whether these have been 
approved, or not approved, by the 
Engineer. 

 
 
5.11 Handling of Project Documents 
 
 All handling of Project Documents shall 

be through transmittals which shall 
require immediate acknowledgement. 

 
 Project Documents shall not be utilized 

for fabrication/construction unless they 
are so certified and marked “Released 
for Fabrication/construction. 

 
 
 

5.12 One Copy of Project Documents to 
be kept on Site 

 
 One copy of the Project Documents 

furnished to the Contractor or such 
other Project Documents approved by 
the Owner, shall be kept on the Site 
and the same shall at all reasonable 
times be available for inspection and 
use by the Engineer and the 
Engineer’s Representative and by any 
other person authorized by the 
Engineer in writing. 

 

5.13 Further Drawings and Instructions 
by the Engineer 

 
 The Engineer shall have full power and 

authority to supply the Contractor from 
time to time during the progress of the 
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يقدم المقاول إخطارا خطيا كافيا إلى المهندس بشةأن أي 

رسومات أو مواصفات إضةافية يمكةن أن يتطلبهةا تنفيةذ 

 العقد. األعمال أو خالفه بموجب

 االلتزامات العامة للمقاول  0

 اتفاقية العقد 0.0

يقةةوم المقةةاول بنةةاء علةةى أحكةةام العقةةد بتنفيةةذ واسةةتكمال 

األعمةةال المبينةةة فةةي مسةةتندات العقةةد ويلتةةزم فةةي ذلةةك 

باسةةةةةتخدام المهندسةةةةةين والفنيةةةةةين وغيةةةةةرهم مةةةةةن ذوي 

المةةةؤهالت والكفةةةاءات، كمةةةا يلتةةةزم باسةةةتعمال المةةةواد 

حسةةةب النوعيةةةة والمعةةةايير  والصةةنعة فةةةي تنفيةةةذ العمةةل

 المنصوص عليها في مستندات العقد.

فةةي اتفاقيةةة  -عنةةدما ُيطلةةب منةةه ذلةةك–ويةةدخل المقةةاول 
العقد وينفذها حسب النموذج المرفق مع ما قد يلةزم مةن 

 تعديالت.

 ضمان حسن األداء 0.0

إبةةةال  ( يومةةةا مةةةن تةةةاريخ ثالثةةةون) 15 فةةةي خةةةالل

لحسةن  ، يقدم المقةاول ضةماناالمقاول بقبول العرض

األداء على هيئة خطاب ضمان غير مشروط وغيةر 

قابل لإللغاء صادر عن أو من خالل أحد المصارف 

% )عشةةرة فةةي 15بقيمةةة  ليبيةةاالتجاريةةة العاملةةة فةةي 

المائةةةة( مةةةن إجمةةةالي سةةةعر العقةةةد لتغطيةةةة التنفيةةةذ 

المطلوب للعقد. ويقّر المصةرف المةذكور بةأن يضةع 

خطةةاب تحةةت تصةةرف المالةةك مبلغةةا يسةةاوي قيمةةة 

الضةةةمان المصةةةرفي المةةةذكور أعةةةاله، كمةةةا يتعهةةةد 

Works such further drawings and 
instructions as shall be necessary for 
the purpose of the proper and 
adequate execution, completion and 
maintenance of the Works and 
remedying of any defects therein and 
the Contractor shall carry out and be 
bound by the same.  Such further 
drawings and instructions shall be an 
integral part of the Project documents. 

 
5.14 Further Drawings or Specification 

required by the Contractor 
 
 The Contractor shall give adequate 

notice in writing to the Engineer of any 
further drawing or specification that 
may be required for the execution of 
the Works or otherwise under the 
Contract. 

 

6.0 GENERAL OBLIGATIONS OF THE 
CONTRACTOR 

 
6.1 Contract Agreement 
 
 The Contractor shall upon and subject 

to the provisions of the Contract 
carryout and complete the Works 
shown upon the Contract Documents 
in compliance therewith employing 
qualified and competent engineers, 
technicians, and skilled workforce etc. 
and using materials, workmanship of 
the quality and standards therein 
specified. 

 The Contractor shall, when called upon 
so to do enter into and execute a 
Contact Agreement. 

 
6.2 Performance Bond 
 
 Within thirty (30) calendar days of the 

date of accepting the offer, the 
Contractor shall provide a Bond in the 
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المصةةرف بةةدفع كامةةل المبلةةغ إلةةى المالةةك بنةةاء علةةى 

أول طلب كتابي بةذلك بةدون الحاجةة إلةى إخطةار أو 

إجةةراء قةةانوني قضةةائي أو أي إجةةراء رخةةر أو تقةةديم 

دليةةل يثبةةت حصةةول الضةةرر، ودون النظةةر إلةةى أي 

أو  مةن طةرف المقةاول -اعتراض أيا كانت طبيعتةه 

علةةى المصةةرف أو علةةى المالةةك.  -أيةةة سةةلطة أخةةرى

ويخضع المصةرف المةذكور وكةذلك شةروط ضةمان 

حسةةن األداء المةةذكور العتمةةاد المالةةك. والحصةةةول 

-على ضمان حسن األداء هذا أو أي تمديد له يكون 

علةةى حسةةاب المقةةاول. وحينمةةا  -مةةن جميةةع الجوانةةب

و يةةزداد سةةعر العقةةد نتيجةةة الزيةةادة فةةي الكميةةات و/أ

العمةةل اإلضةةافي فةةإن قيمةةة ضةةمان حسةةن األداء هةةي 

األخرى تزداد وفقا لذلك. ويتم إصدار ضمان حسةن 

المرفةةةق طيةةةه  1األداء مطابقةةةا لنمةةةوذج العقةةةد رقةةةم 

لصةةالح المالةةك، ويبقةةى سةةاري المفعةةول حتةةى تةةاريخ 

 إصدار شهادة الصيانة النهائية بموجب العقد.

 تفتيش الموقع 0.0

رض بتفتةةيش موقةةع العمةةل يقةةوم المقةةاول قبةةل إحالةةة العةة

ويعلن عةن رضةاه عةن شةكل وطبيعةة الموقةع واألرض 

التةةي سةةيعمل عليهةةا وكميةةات وطبيعةةة األعمةةال والمةةواد 

الالزمةةةة السةةةتكمال األعمةةةال، ووسةةةائل الوصةةةول إلةةةى 

الموقةةع، ومةةا قةةد يحتاجةةه مةةن وسةةائل اإلقامةةة، ومةةوارد 

ووسةةائل الحصةةول علةةى مةةا يكفةةي مةةن العمةةال المهةةرة 

وكافةةة المةةواد التةةي تتطلبهةةا األعمةةال.  وغيةةر المهةةرة،

وبشةةةةكل عةةةةام، يصةةةةّرح بأنةةةةه قةةةةد حصةةةةل علةةةةى كافةةةةة 

المعلومةةةةةةات الضةةةةةةرورية فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق بالمخةةةةةةاطر، 

form of a Stand-by Letter of Credit 
(L/C) from/or through a recognised 
Commercial Bank operating in the 
Libya, for an amount equal to ten 
percent (10%) of the Contract Price on 
account of the due performance of the 
Contract.  The said Bank shall 
acknowledge to put at the disposal of 
the Owner an amount equal to the 
above Stand-by L/C and that the Bank 
undertakes to pay the amount in full to 
the Owner upon first written demand 
without necessity of warning, or any 
legal or judicial proceeding or any 
other action or proof of damage and 
without regard to any objection of 
whatever nature raised by the 
Contractor or other authority to the 
Bank or to the Owner.  The said Bank 
and the terms of the said Stand-by L/C 
are subject to the Owner’s approval. 
Obtaining such Stand-by L/C or any 
extension thereof shall be, in all 
respects, at the expense to the 
Contractor. Whenever the Contract 
Price is increased due to increase in 
quantities, and/or additional work, the 
value of the Stand-by L/C shall be 
increased accordingly.  The said 
Stand-by L/C shall be issued identical 
to Contract Form 1, attached herewith, 
in favour of the Owner and shall 
remain valid up to the date of issuance 
of the Final Maintenance Certificate 
under the Contract. 

 

. 
 
 

6.3 Inspection of Site 
 
 The Contractor shall before submission 

of the Offer inspect the Site and 
declares himself satisfied as to the 
form and nature of the Site, ground 
and the quantities and nature of the 
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والطةةوار ، وغيرهةةا مةةن الظةةروف التةةي قةةد تةةؤثر فةةي 

 تنفيذ األعمال.

وأي إهمال أو تقصير من جانب المقةاول فةي الحصةول 

ائل علةةةةى المعلومةةةةات الضةةةةرورية فيمةةةةا يتعلةةةةق بالمسةةةة

المذكورة رنفا أو أي أمور مةن شةأنها التةأثير علةى تنفيةذ 

واجباته )أي المقاول( لةن يعفيةه مةن المسةؤولية الكاملةة 

عةةن إتمةةام األعمةةال علةةى النحةةو الةةذي يرضةةي المالةةك 

 تماما، وبما يتطابق تماما وبشـّدة مع العقد.

 ضمان الجودة 0.0

يقةةّر المقةةاول بةةأن المالةةك يعتةةزم العمةةل بمقتضةةى معيةةار 
هةي اختصةار  ISO 9001 (ISOلجةودة رقةم: ريةزو ا

للمنظمة العالميةة للمعةايير(. ووفقةا لةذلك، ُيلةزم المقةاول 
،  5551نفسةةه بالعمةةل فةةي حةةدود إطةةار المعيةةار ريةةزو 

وللمالك الحق في مراجعةة التةزام المقةاول والتحقةق مةن 
 ذلك.

 ويتعهد المقاول على وجه الخصوص بما يلــي:

ام بمتطلبةةات تسةةجيل تبنةةي اإلجةةراءات وااللتةةز ( أ

 كافة االختبارات المطلوبة.

ةةع الشةةهادات الوثيقةةة  ( ب ضةةمان معةةايرة )وإمكانيةةة تتبه

 الصلة( بأجهزة القياس واالختبار.

االحتفةةاظ فةةي الموقةةع بنسةةخ مةةن القواعةةد التةةي تةةم  ( ت

الرجوع إليها في الوثائق الفنية التي يتضمنها هذا العقةد 

تصةرف  وجعلها متاحة لالطالع، وكذلك وضعها تحةت

 أفراد المالك.

 

 المراجعة من طرف المالك  0.0

ويطلب من كافة المتعاقدين من -يقوم المقاول  1.5.6

Works and materials necessary for the 
completion of the Works, the means of 
access to the Site and accommodation 
he may require, the sources and 
means of obtaining adequate supplies 
of skilled and unskilled labour and all 
materials for the Works and in general 
declares to have himself obtained all 
necessary information as to risks, 
contingencies and other circumstances 
which may influence or affect the 
execution of the Works. 

 
 Any neglect or failure on the part of the 

Contractor in obtaining necessary 
information on the foregoing or any 
matter affecting the execution of his 
duties shall not relieve him from the 
entire responsibility of the completion 
of the Works to the entire satisfaction 
of the Owner and in strict accordance 
with the Contract. 

 

 
6.4 Quality Assurance 
 
 The Contractor acknowledges that the 

Owner intends to work in accordance 
with the Model ISO 9001.  Accordingly 
the Contractor commits itself to 
working within the framework of ISO 
9001, and Owner shall be entitled to 
audit and verify Contractor’s 
Compliance. 

 
 In particular the Contractor undertakes 

to: 
 

a) adopt the procedures and comply 
with the requirements for the 
registration of all the required 
tests; 

 
b) guarantee the calibration (and the 

trace-ability of the relevant 
certificates), of the measuring 
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بإثبات واتباع  -الباطن معه، ويضمن أنهم يقومون
والمحافظة على الدفاتر واإليصاالت والحسابات 
المتعلقة باألعمال وفقا لمعايير المحاسبة الجيدة 

ارير التي تعّد من والمقبولة بشكل عام. وذلك يشمل التق
طرف موظفيه، والمراسالت، والتعليمات، والخطط، 
والرسومات، والواصالت، واألوامر، والمذكرات 
الداخلية، والبيانات التي تتم معالجتها، وما شابهها، 
فضال عن النظم المتعلقة بهذه األمور، واإلجراءات 
والضوابط التي يمكن أن تستدعيها مراجعة تفاصيل 

 عمال وعملية التحقق منها وإثباتها.تكاليف األ

ويقوم المقاول باتباع المستندات المذكورة رنفا 
والمحافظة عليها، وكذلك عليه أن يطلب من المتعاقدين 
من الباطن معه اتباعها والمحافظة عليها، وعليه أيضا 
أن يضمن ذلك طوال فترة تنفيذ األعمال ولمدة إضافية 

 هاء أو قبول األعمال.)ثالثة( أشهر بعد إن 1قدرها 
 

من أجل السماح بمراجعة تكاليف األعمال  1.5.6

والتحقق من المستندات المذكورة رنفا، يقوم المقاول 

ويطلب من مقاوليه من الباطن أن –بالموافقة على 

منح المالك وممثليه  -يوافقوا ويضمن موافقتهم على

المخولين فرصة مقابلة المقاول والمتعاقدين معه من 

خالل أوقات العمل المعقولة طوال فترة تنفيذ –الباطن 

)ثالث( سنوات بعد إنهاء األعمال أو  1األعمال، ولمدة 

وذلك لالطالع على نظام المحاسبة والمراقبة  -قبولها

المتبع من طرف المقاول والمتعاقدين معه من الباطن، 

وكذلك معاينة وتفتيش أية مستندات مطلوبة، وكذلك إذا 

من الضروري الحصول على نسخ من رأى المالك أنه 

هذه المستندات لغرض معاينة والتثبت من تكامل ودقة 

البنود المدرجة في الفواتير الصادرة من طرف 

 المقاول.
 

إذا اكتِشف من خالل إحدى المراجعات  1.5.6
والمعاينات وجود بعض األخطاء في فواتير المقاول، 
فإن المقاول يقوم بإصدار إشعار دائن بالخصوص أو 

and testing apparatus; 
 
c) maintain available at Site (and 

also at the disposal of the 
Owner’s personnel) copies of the 
codes referred to in the technical 
documentation included in the 
Contract. 

 
6.5 Auditing by the Owner 
 
6.5.1 The Contractor shall, and shall require and 

ensure that its Subcontractors, establish 
maintain and preserve, in accordance with 
good and generally accepted accounting 
practice, the books, vouchers and accounts 
relating to the Works, including reports made 
by its personnel, correspondence, 
instructions, plans, drawings, receipts, 
orders, memorandums, processed data and 
the like, together with related systems, 
procedures and controls, that may be 
necessary for a detailed auditing and 
verification of costs of Works. 

 

 The Contractor shall, and shall require and 
ensure that its Subcontractors, maintain 
and preserve such aforementioned 
documents throughout the duration of the 
Works and for a further period of three (3) 
years after the termination or Acceptance 
of the Works. 

 

6.5.2 In order to allow the auditing of the costs of 
the Works and the verification of the 
aforementioned documentation, the 
Contractor shall consent, and shall require 
and ensure that its Sub-contractors 
consent, to grant the Owner and its 
authorised representatives access during 
reasonable working hours throughout the 
execution of the Works and for a period of 
three (3) years after the termination or the 
acceptance of the Works, to interview 
Contractor and its Sub-contractors, to 
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 11غير ذلك من الفواتير ويعيد الدفعات الزائدة خالل 
)خمسة عشر( يوما من تاريخ الطلب الكتابي الذي قدمه 

 المالك إلى المقاول بالخصوص.
 
 
 
 
 

 كفاية العطاء 0.0

يعتبر المقاول مطلعا على كافة مستندات العقد، ومقتنعةا 

بكافة األحوال والظروف المؤثرة في قيمة العطاء، وأنه 

سةةعاره طبقةةا لتقييمةةه الخةةاص لهةةا. كمةةا يعتبةةر قةةد حةةدد أ

بصةةحة وكفايةةة  -قبةةل تقديمةةه العةةرض–المقةةاول مقتنعةةا 

العطاء الخةاص باألعمةال وأيضةا بالمعةدالت واألسةعار 

المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي العطةةةاء التةةةي سةةةتغطي كافةةةة 

التزاماتةةةةه بموجةةةةب العقةةةةد وجميةةةةع المسةةةةائل واألمةةةةور 

على الوجةه  الضرورية لتنفيذ وإتمام األعمال وصيانتها

 المطلوب.

 أداء األعمال بالشكل الذي ُيرضي المهندس 0.0

يقوم المقاول بتنفيذ، وإتمام، وصيانة األعمال مةع التقيةد 

التةةام بالعقةةد وعلةةى النحةةو الةةذي يرضةةى عنةةه المهنةةدس، 

كما يلتزم ويتمسك بشدة بتعليمةات المهنةدس وتوجيهاتةه 

بخصةةوص أيةةة مسةةألة تتصةةل باألعمةةال )سةةواء وردت 

مسةةةألة فةةةي العقةةةد أم لةةةم تةةةرد(. ويتلقةةةى المقةةةاول هةةةذه ال

التعليمةةةات والتوجيهةةةات مةةةن المهنةةةدس دون غيةةةره أو 

" مةةن هةةذه 6)حسةةب القيةةود المشةةار إليهةةا فةةي المةةادة "

 الشروط( من ممثل المهنــدس.

check the accounting and control system 
of the Contractor and its Sub-contractors, 
and to inspect and documentation required 
and if the Owner deems necessary, to 
have copies made of the said 
documentation in order to inspect and 
verify the completeness and accuracy of 
the items listed in the invoices issued by 
the Contractor. 

 

 

6.5.3  If during an audit inspection errors are 
found in the Contractor’s invoices, the 
Contractor shall issue relevant credit notes 
or other invoices and refund excess 
payments within 15 days from the Owner’s 
written request for the Contractor to do so. 

 
 
6.6 Sufficiency of Tender 
 
 The Contractor shall be deemed to have 

examined all Tender Documents and to 
have satisfied himself as to all the 
conditions and circumstances affecting the 
tender price and to have fixed his prices 
according to his own judgement for the 
same. The Contractor shall also be 
deemed to have satisfied himself before 
tendering as to the correctness and 
sufficiency of his Tender for the Works and 
of the rates and prices stated in the Tender 
shall cover all his obligations under the 
Contract and all matters and things 
necessary for the proper execution, 
completion and maintenance of the Works. 

 
6.7 Works to be to Satisfaction of the 

Engineer 

 The Contractor shall execute complete 
and maintain the Works in strict 
accordance with the Contract to the 
satisfaction of the Engineer and shall 
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 أسلوب وكيفية تنفيذ األعمال 0.0

جميع األعمال، والمواد، والمعدات واليد  1.8.6

لمقاول بمقتضى العاملة المطلوب توفيرها من طرف ا

( من هذه الشروط، وأسلوب، وكيفية، وسرعة 1المادة )

إنشاء وصيانة األعمال يجب أن تكون من النوعية 

 وتنفذ بالكيفية التي يعتمدها المهندس.

كافة بنود األعمال، والمواد، والمعدات التي  1.8.6

يقدمها المقاول باالستناد إلى هذا العقد يجب أن تكون 

وفر فيها أعلى مراتب الجودة مطابقة للمواصفات وتت

على مختلف أنواعها وأن تراعى مهارات الصنعة من 

 الدرجة األولى في تنفيذها بالكامل.

جميع بنود المعدات يجب أن تكون بالحجم  1.8.6

من –والسعة الكافيين، وأن تكون المواد مناسبة لتفي 

 بشروط التشغيل المنصوص عليها. -جميع الجوانب

وذج االتفاقية على ما لم ينص التمهيد ونم 1.8.6

خالف ذلك، فإن المقاول يبدأ في تنفيذ األعمال اعتبارا 

من تاريخ سريان العقد ويقوم بأداء األعمال بجد 

واجتهاد حتى يفي بكافة التزاماته وفقا ألحدث المعايير 

الهندسية واإلنشائية السليمة والجيدة شريطة أال يعفيه 

ـُده بهذه القواعد و المعايير من واجبه )أي المقاول( تقيه

في تنفيذ أي التزام رخر بجد واجتهاد وذلك بموجب 

 العقد.

( كافة 1يحفظ المقاول تحت عهدته وإشرافه: ) 1.8.5

المعدات ، واألدوات، والمواد الالزمة لتنفيذ األعمال 

سواء تم توفير هذه األشياء من جانب المقاول أو من 

 ( جميع أجزاء األعمال سواء كانت1جانب المالك. )

comply with and adhere strictly to the 
Engineer’s instructions and direction 
on any matter (whether mentioned in 
the Contract or not) concerning the 
Works. The Contractor shall take 
instructions and directions only from 
the Engineer or (subject to the 

limitations referred to in Clause 2 
hereof) from the Engineer’s 
Representative. 

 
6.8 Mode and Manner of Execution of 

the Works 
 
6.8.1 The whole of the Works, materials, 

plant and labour to be provided by the 
Contractor under Clause 4 hereof and 
the mode, manner and speed of 
construction and maintenance of the 
Works are to be of a kind and 
conducted in a manner approved by 
the Engineer. 

 
6.8.2 All items of the Works, materials or 

equipment furnished by the Contractor 
pursuant to this Contract shall be in 
accordance with the Specifications and 
shall be of the best quality of their 
respective kinds incorporating first-
class Workmanship throughout. 

 
6.8.3 All items of equipment shall be of 

sufficient size and capacity and proper 
materials to fulfil in all respects the 
operating conditions specified. 

 
6.8.4 Unless otherwise stated in the 

Preamble and Form of Agreement, the 
Contractor shall commence Works on 
the Effective Date of the Contract and 
will perform the Works diligently until all 
its obligations are fulfilled in 
accordance with the state of the art, 
good and sound engineering and 
construction practice provided that 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 31 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

أو جزء -األعمال جارية أو ُمنَجزة، باستثناء األعمال 

التي رلت ملكيتها إلى المالك ووضعها المالك  -منها

تحت عهدته وإشرافه عقب إصدار شهادة اإلنجاز وفقا 

 من هذه الشروط. 15للمادة 

يقوم المقاول باتخاذ الترتيبات الالزمة لنقل  1.8.1

 األعمال المعدات، والمواد، واألدوات الالزمة لتنفيذ

 -ودون االقتصار على–إلى الموقع بما في ذلك 

الترتيبات مع جهات االستيراد المحلية أو السلطات 

 الجمركية.

 

حيث يقتضي العقد موافقة المقاول فإن المقاول  1.8.6

ودون –ال يمتنع عن هذه الموافقة. وعلى أي حال 

ال يمتنع المقاول عن الموافقة  -االقتصار على ما ورد

 تابة المبررات المناسبة بالتفصيـل.دون ذكر وك

في حالة ما ينفذ المقاول األعمال أو أي جزء  1.8.8

منها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل 

المالك كما يقتضيه العقد، فإن أية تكاليف إضافية 

تكبدها المقاول أو نشأت عن تنفيذ هذه األعمال يجب 

ها من المالك أن يتحملها المقاول وال يتم استرجاع قيمت

 ألي سبب مهما كان نوعــه.

 

 

يعمل المقاول على تنظيم أموره وينشئ مقره في  1.8.0

وعليه أن يضمن ويتأكد  -على حسابه الخاص–الموقع 

من توفير ما  -وفقا لشروط توفير المواد المتفق عليها-

يكفي من األدوات، والمعدات، والمواد الالزمة وبحيث 

compliance to such rules and practice 
shall not relieve the Contractor from its 
duty to diligently execute any other 
obligation under the Contract.  

 
6.8.5 The Contractor shall preserve and have 

custody and control of (i) all equipment, 
tools and materials necessary to 
execute the Works, whether these be 
furnished by the Contractor or the 
Owner, and (ii) all parts of the Works, 
whether in progress or completed, with 
the exception of the Works or part 
thereof over which the Owner has 
taken Ownership and assumed custody 
and control following the issuance of 
the Completion Certificate as per 
Clause 16 hereof. 

 
6.8.6 The Contractor shall make the 

necessary arrangements for the 
transport to the Site of the equipment, 
materials and tools necessary for the 
execution of the Works, including but 
not limited to arrangements with local 
Import or Customs authorities. 

 
 
6.8.7 Where the Contract requires the 

Contractor’s agreement or consent, it 
shall not be unreasonably withheld. In 
any case, and without limitation to the 
foregoing, it shall not be withheld 
without proper written and detailed 
reasons. 

 
6.8.8 In the event the Contractor executes 

the Works or any part thereof without 
having obtained the Owner’s prior 
written approval as is required by the 
Contract, then any additional costs 
incurred in or arising from the 
execution of such Works shall be 
borne by Contractor and shall not be 
refunded by the Owner for any reason 
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ي الموقع كما يجب. وعلى تكون متاحة لتنفيذ األعمال ف

المقاول أن يضمن مقدرته على تقديم دليل من مستندات 

 ملكيته لكافة األدوات والمعدات والمواد سالفة الذكر.

 

 

يتم إنشاء وتجميع المرافق المؤقتة في  1.8.69

"المنطقة" المخصصة للمقاول على أن يتم تسييجها 

بشكل كاف. وإذا احتاج المالك لنقل المرافق المؤقتة 

لى مكان رخر فإن على المقاول االلتزام بتنفيذ هذا إ

عليها ُيّتـَفق الطلب ويعوضه المالك عن التكاليف التي 

 لقاء نقل هذه المرافق.

يتم إنشاء المرافق المؤقتة باستخدام المواد  1.8.66

التي يعتمدها المالك. ويتم إصالح أي ضرر يحصل 

 -أيا كان نوعه وألي سبب كان-لهذه المرافق المؤقتة 

 من طرف المقاول وعلى نفقته الخاصة.

كافة وسائل المواصالت ومعدات اإلنشاء  1.8.66

التي يستخدمها المقاول يجب أن تفي بجميع متطلبات 

الحكم  -دون االقتصار على–السالمة، وذلك يشمل 

الذي تم وضعه من  الذي ينص على معدات السالمة 

 طرف المالك.

ة إذا لم يلتزم المقاول بالمتطلبات المدرج 1.8.66

، فإنه يجوز للمالك أن يتعهد  5.5تحت هذه الفقرة 

بكافة اإلجراءات المطلوبة من المقاول بموجب الفقرة 

ويتم تحميل قيمة جميع التكاليف التي يتجشمها  5.5

المالك مقابل اتخاذ هذه اإلجراءات على المقاول، كما 

whatsoever. 
 
 
6.8.9 The Contractor shall, at its own cost, 

organise and establish itself at the Site 
and ensure that sufficient and 
adequate tools, equipment and 
material required for the proper 
execution of the Works, shall be 
delivered to the Site in accordance with 
agreed delivery terms, and are 
available for use in the Works at the 
Site.  The Contractor shall ensure that 
he is able to provide the Owner with 
documentary evidence of ownership of 
all the aforementioned tools, 
equipment and material. 

 
6.8.10 The Temporary Facilities shall be 

installed in the Area assigned to 
Contractor and it shall be adequately 
fenced. If the Owner should require 
the temporary facilities to be moved to 
another place, the Contractor shall 
comply with such request and the 
Owner shall reimburse the relevant 
costs agreed for such shifting. 

 
6.8.11 Temporary facilities shall be made 

using materials approved of by the 
Owner. The repair of damage of any 
kind made to the Temporary Facilities 
for any reasons whatsoever shall be 
executed by the Contractor at its own 
expense. 

 
6.8.12 All means of transportation and 

construction equipment used by the 

Contractor shall satisfy all safety 

requirements, including without 

limitation the provision for safety 

devices, prescribed by the Owner. 

 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 33 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

يمكن استقطاعها من المبالغ التي يمكن أن تكون أو 

 مقاول على المالك.تصبح مستحقة لل

المقاول مسؤول عن سالمة العمليات في  0.0
 الموقع

-يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن كفاية  1.0.6
متطلبات السالمة، والقواعد و/أو  -ويلتزم بكل وجميع

 التعليمات المرتبطة بأداء األعمال بموجب هذا العقد.
 

يكون المقاول مسؤوال عن تقديم التصميمات  1.0.6

سم باألمان، وعليه التقيد بأي والمواصفات التي تت

م إليه )أي المقاول(، ومراعاة الكفاية  برنامج سالمة ُيقدَّ

 والموثوقية في اتباعه.

يتحمل المقاول كامل المسؤولية وحده عن  1.0.6

استخدام أية أدوات، أو مواد، أو رالت أو معدات 

إنشائية من طرفه )أي المقاول( أو من طرف 

لى أي حال، يقوم المتعاقدين من الباطن معه. وع

 -قبل وطوال فترة استخدام هذه األشياء–المقاول دائما 

بفحص والتأكد من أن األدوات، أو المواد، أو اآلالت، 

أو المعدات اإلنشائية تتمشى مع كافة القوانين واللوائح 

 السارية المفعول.

 

 

التزام المقاول باإلخطار أو التبليغ عن  0.01
 التناقضات

ويتخةةةذ -المهنةةةدس فةةورا بشةةأن  يقةةوم المقةةاول بإخطةةار

أيةةة تناقضةةات، أو حةةذوفات، أو  -التةةدابير الالزمةةة لحةةل

أي غمةةةوض، أو شةةةكوك يواجههةةةا فةةةي أي وقةةةت فيمةةةا 

يتصةةل بالمسةةتندات المسةةلمة لةةه بموجةةب العقةةد. وعلةةى 

المقةةةاول أن يفحةةةص ويتحقةةةق مةةةن "المسةةةتندات الفنيةةةة" 

 
6.8.13 If the Contractor fails to comply with 

the requirements under this Clause 6.8 
the Owner may undertake all actions 
required of the Contractor under this 
Clause 6.8 and all costs incurred by 
the Owner in taking such action shall 
be back charged to the Contractor and 
may be deducted from such amounts 
that may be or become due from the 
Owner to the Contractor. 

 
 
6.9 Contractor Responsible for Safety 

of Site Operations 
 
6.9.1 The Contractor shall have full 

responsibility for the adequacy of, and 
shall comply with, any and all safety 
requirements, rules and/or instructions 
in conjunction with his performance of 
the Works under this Contract. 

 
6.9.2 The Contractor shall be responsible for 

the provision of safe design and 
specifications as well as for 
compliance, adequacy and reliability of 
any safety programme issued to the 
Contractor. 

6.9.3 The contractor shall have full and sole 
responsibility for the utilisation of any 
tools, materials, machines or 
construction equipment by the 
Contractor or its Subcontractors.  In 
any case, the Contractor will always 
check and ensure, before and 
throughout such utilisation, that the 
said tools, materials, machines or 
construction equipment meet all the 
laws and regulations in force. 

 
 
 
 
6.10 Contractor to Notify Discrepancies 
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 وكافة المعلومات األخرى التي يقدمها المالك، وعليه أن

( ُوجةةد أي شةةيء فةةي "المسةةتندات 1يقةةدم إخطةةارا إذا: )

الفنية" وغيرها من المعلومات مما يجعل تنفيذ األعمةال 

( تبةةين 1بشةةكل رمةةن وجيةةد معرضةةا للخطةةر، و/أو إذا: )

، توجود أخطاء، أو نواقص، أو تناقضات، أو حةذو فةا

أو غموض، أو نزاعات قانونية في "المسةتندات الفنيةة" 

ت الفنية" وغيرها من "مستندات العقد" أو بين "المستندا

قبل الشروع في الجزء المعني من األعمال. وعقب هذا 

اإلخطةةار، يقةةوم المهنةةدس باتخةةاذ القةةرار المناسةةب دون 

ودون تقييةةدها بةةأي شةةكل -المسةةاس بالتزامةةات المقةةاول 

في تنفيذ األعمةال بالشةكل المطلةوب وفةي  -من األشكال

 الزمن المحـدد.

 

 لتنفيذ العمل ودليل اإلجراءات الجدول الزمني 0.00

يتعهد المقاول بإتمام األعمال وأي جزء منها  1.66.6

في التواريخ ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه الخاص 

 بالمشروع والمبين في العقــد. 

، يحيةةل المقةةاول توقيةةع العقةةدم مةةن تةةاريخ ايةةا  7وخةالل 

برنامجا مفصال بتنفيذ  -لغرض االعتماد–إلى المهندس 

ل شةةامال لمعمةةال الهندسةةية، والتوريةةد، وتسةةليم األعمةةا

المعةةدات، وأعمةةال اإلنشةةاء، واالختبةةارات، ونشةةاطات 

 بدء التشغيل.

ويجب أن يوضح الجدول الزمني لمعمةال هةذا تسلسةل 

ومةةدة جميةةع النشةةاطات التةةي يجةةب تنفيةةذها مةةن طةةرف 

المقةةاول حتةةى يتقيةةد بالجةةدول الزمنةةي لمعمةةال. ويةةتم 

زمنةةي الخةةاص باألعمةةال علةةى تحةةديث هةةذا الجةةدول ال

 األقل مرة كل شهر ما لم يحدد المالك خالف ذلك.

 
 The Contractor shall notify the 

Engineer promptly and subsequently 
take necessary measures to resolve 
any discrepancies, omissions, 
ambiguities or doubts he has at any 
time with respect to documents 
delivered to him under the Contract.  
The Contractor shall examine and 
verify the Technical Documentation 
and all other information provided by 
the Owner and shall notify if (i) there is 
anything in the Technical 
Documentation and other information 
that might compromise the good and 
safe execution of the Works, and/or if 
(ii) there are any errors, deficiencies, 
contradictions, omission, ambiguities 
or conflicts with law in the Technical 
Documentation or between the 
Technical Documents, and the other 
Contract Documents, before 
proceeding with relevant part of the 
Works.  Following such notification, the 
Engineer shall make the necessary 
decision without prejudice to and 
without in anyway limiting Contractor’s 
obligations to execute the Works in a 
proper and timely manner.  

 
6.11 Schedules of Work Execution and 

Procedure Manual 
 
6.11.1 The Contractor undertakes to complete 

the Works and any part thereof the 
dates and in accordance with the 
agreed Project Schedule set out in the 
Contract. 
 
 
Within seven (7) calendar days of the 
date of signing of the Contract, the 
Contractor shall submit to the Engineer 
for his approval a detailed programme 
of Works Execution, including 
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وال تعفةةي إحالةةة هةةذا الجةةدول الزمنةةي إلةةى المهنةةدس أو 

ممثل المهندس واعتماده من طرف أي منهما وال تقةديم 

مثل هذه التفاصيل المقةاوَل مةن أي واجةب مةن واجباتةه 

 أو مسؤولياته بموجب العقـد.

وتوجيةةه ومراقبةةة سةةير  وتوقهةةعلةةة وعلةةى المقةةاول جدو

األعمال وفقا للجدول الزمنةي لمعمةال. وعلةى المقةاول 

ةةةل األعمةةةال إذا  أيضةةةا تةةةدارك أيةةةة تةةةأخيرات، وأن يعجِّ

تطلب األمر حتى تتوافةق مةع الجةدول الزمنةي لمعمةال 

سواء كان سبب هةذه التةأخيرات راجعةا إلةى المقةاول أو 

تكةةاليف الناتجةةة لةم يكةةن كةذلك. ويتحمةةل المقةةاول كافةة ال

عةن هةةذا اإلجةراء المطلةةوب بمةا فةةي ذلةك ولةةيس قصةةرا 

علةةى العمةةل اإلضةةافي، و/أو تشةةغيل عمةةال إضةةافيين، 

و/أو اسةةتخدام معةةدات إنشةةائية إضةةافية أو غيرهةةا مةةن 

 المــوارد.

 

 

( من تاريخ سريان 1خالل شهر واحد ) 1.66.6
العقد، يقوم المقاول بإحالة دليل اإلجراءات إلى 

ه، على أن يظهر هذا الدليل التفاصيل المهندس العتماد
التنظيمية الخاصية بالمقاول وأمور تنسيق النشاطات 
بين الطرفين المبينة في هذه الوثيقة وذلك فيما يتصل 
بكامل أداء وإدارة تنفيذ األعمال من طرف المقاول. 
ويجب أن يحدد دليل اإلجراءات هذا بالتفصيل التنسيق 

فة المراحل، ويجب أن والتفاعل بين الطرفين في كا
إدارات: المشروعات،  -دون االقتصار على-يخاطب 

والهندسة، والمشتريات، والتدريب، وأيضا جهات 
 التوثيق، وغيرها.

 
 
 
 

 تنقيـح البرنامج 0.00

Engineering, Procurement, Delivery of 
main equipments, Construction, 
Commissioning and Start-up activities. 
 
This Program of Works must show the 
sequence and duration of all activities 
that must be performed by the 
Contractor in order to comply with the 
Schedule of Works. Such Program of 
Works shall be updated at least once a 
month unless otherwise specified by 
the Owner. 
 
The submission to and approval by the 
Engineer or Engineer’s Representative 
of such programme or the furnishing of 
such particulars shall not relieve the 
Contractor of any of his duties or 
responsibilities under the Contract. 

The Contractor shall schedule, forecast 
and control progress of the Works in 
accordance with the Schedule of 
Works. The Contractor shall anticipate 
any delays and accelerate the Works if 
required to meet the Schedule of 
Works whether or not such delays are 
caused by the Contractor. All additional 
costs of such required action, including 
but not limited to the working of over 
time, employment of additional labour 
and/or the use of additional 
construction equipment or otherwise 
resources shall be borne by the 
Contractor. 

 
 

6.11.2 Within one (1) month of the Effective 
Date of the Contract, the Contractor 
shall submit to the Engineer for 
approval a Procedure Manual featuring 
the detailed organisation of the 
Contractor and which co-ordinates the 
activities of the Parties hereto in 
respect of the overall performance and 
administration of the Contractor.  Such 
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إذا تبين للمهندس في أي وقت أن التقدم الفعلي لمعمال 

-5ال يتمشى مع البرنامج المعتمد المشار إليه في الفقرة 

، فإنه يحق للمهندس أن يطلةب مةن 11ي الفقرة أو ف 11

المقاول تقديم برنةامج مةنقح يوضةح التعةديالت الطارئةة 

على البرنامج األصةلي والتةي تكةون ضةرورية لضةمان 

إنجةةاز األعمةةال أو أي قسةةم منهةةا ضةةمن حةةدود الوقةةت 

المخصص إلنجاز األعمال كمةا هةو محةدد فةي الجةدول 

مديةةد الزمنةةي الزمنةةي للمشةةروع أو فةةي حةةدود مهلةةة الت

 من هذه الشروط العامة. 11الذي تسمح به المادة 

 المسؤولية ال تتأثر باالعتماد 0.00

إن اعتماد المهندس لبرنامج المقةاول الخةاص بنشةاطات 

 و 11-5الهندسة، والتوريد، واإلنشةاءات وفقةا للفقةرتين 

، وموافقة المالك على الجةداول الزمنيةة المقترحةة 5-11

فةي المقةاول مةن أي واجةب مةن من جانب المقاول ال تع

 واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.

 

 التقارير 0.00

وإحالتةه  -يقوم المقاول بإعداد تقريةر باللغةة اإلنجليزيةة 
إلى المالك قبيل يوم العمل السادس من كةل شةهر خةالل 

علةةى أن يحتةوي هةةذا التقريةةر علةةى  -فتةرة سةةريان العقةةد
 األقل على ما يلي:

في وضع المشةروع مةن ناحيةة  تفاصيل التقدم الفعلي ( أ

األعمةةال الهندسةةية، والتوريةةد، واإلنشةةاء إزاء الجةةدول 

الزمني للمشروع، مع تحديد وضع التوريد لكافة البنةود 

 الرئيسية.

Procedure Manual shall specify in 
detail the co-ordination between and 
the interaction of the Parties in all 
phases and shall address, but not be 
limited to Project Management, 
Engineering, Procurement, Training, 
Documentation etc. 

6.12 Revision of Programme 
 

Should it appear to the Engineer at any 

time that the actual progress of the 

Works does not conform with the 

approved programme referred to in 

Clause 6.11 or in Clause 14, the 

Engineer shall be entitled to require the 

Contractor to produce a revised 

programme showing the modifications 

to the original programme necessary to 

ensure completion of the Works or any 

section within the time for completion 

as defined in the Project Schedule or 

extended time granted pursuant to 

Clause 12 herein. 

6.13 Responsibility Unaffected by 
Approval 
 
Approval by the Engineer of the 
Contractor’s Programme for 
Engineering, Procurement and 
Construction Activities in accordance 
with Clauses 6.11 and 6.12 and the 
consent of the Owner to the 
Contractor’s proposed schedules shall 
not relieve the Contractor of any of his 
duties or responsibilities under the 
Contract. 

 
6.14 Reports 

 
The Contractor shall prepare and 
submit to the Owner by the 6th working 
day of each month during the term of 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 37 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

 

سةةةةردا ملخصةةةةا بمراحةةةةل التطةةةةوير واإلنشةةةةاء  ( ب

الماضةةية وحتةةى تةةاريخ التقريةةر، بمةةا فةةي ذلةةك وصةةف 

لرئيسةية التقدم الحاصةل فةي األعمةال، وقائمةة بالمعةالم ا

التي تم إنجازها وتواريخ إنجازها، وقائمة بةالمواد التةي 

تةةم تركيبهةةةا بشةةةكل دائةةةم ضةةةمن أعمةةةال الموقةةةع والتةةةي 

صةةةارت ملكيتهةةةا ريلةةةة إلةةةى المالةةةك، مةةةع تقةةةديم صةةةور 

فوتوغرافية تبين سةير األعمةال اإلنشةائية وأيضةا التقةدم 

الحاصةةل فةةي بنةةود قائمةةة النةةواقص اعتبةةارا مةةن تةةاريخ 

 دئي.القبول المب

 
 

 

تفاصيل بتلك النشاطات التي ال تزال في الوقت  ( ت

الجةةاري متخلفةةة عةةن الجةةدول الزمنةةي للمشةةروع، مةةع 

يمكن أن تةؤثر علةى  التيتسليط الضوء على النشاطات 

الجدول الزمني للمشروع، ثم ذكر اإلجراء التصةحيحي 

 المطلوب وتحديد الطرف المسؤول عن هذا اإلجراء.

فةةراد العةةاملين بةةالموقع تفاصةةيل بعةةدد ومةةؤهالت األ ( ث

م أعمةةال التشةةييد بمةةا فةةي ذلةةك  علةةى نحةةو يةةومي، وتقةةده

الرسةةومات البيانيةةة والصةةور الفوتوغرافيةةة. ويجةةب أن 

تعةةرض التقةةارير بشةةكل واضةةح العمةةل الةةذي تةةم تنفيةةذه 

خةةالل الشةةهر السةةابق، والمرحلةةة الفعليةةة مةةن األعمةةال 

مقارنةةةة بالجةةةداول الزمنيةةةة لسةةةير األعمةةةال المطلةةةوب 

يةةذها خةةالل الشةةهر السةةابق وأيضةةا مقارنةةة بالجةةدول تنف

الزمنةةةي للمشةةةروع، وكةةةذلك يجةةةب أن توضةةةح الوقةةةائع 

the Contract, a report in English 
containing at least the following : 

 
(i) Details of actual progress and 

Project status for Engineering 
Procurement and Construction,  
against the Project Schedule 
and specifying the status of 
procurement for all major 
items. 

 
(ii) A narrative summary for the 

development and construction 
history to date, including 
description of progress 
achieved, list of Key 
Milestones accomplished and 
related dates and a list of 
materials which have been 
permanently incorporated into 
the Works at the Site, the title 
to which has passed to the 
Owner, together with 
photographs of construction 
progress and, from the date of 
Provisional Acceptance, 
progress achieved with the 
Punch List Items. 

 
(iii) Details of those activities which 

are currently behind the 
Project Schedule, and will 
highlight activities that have 
the potential of affecting the 
Project Schedule together with 
suggested corrective action 
required and the party 
responsible for such action. 

 
(iv) Details of the number and 

qualification of the Site 
personnel daily employed and 
erection progress, including 
charts and photographs. The 
reports shall clearly 
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يغطيهةا  التةييمكن أن تحدث خالل الفتةرة  التيالمميزة 

التقرير المذكور والعمل المتداَرك المطلوب أداؤه خالل 

 الشهر القادم.

جةةدول زمنةةي بالرسةةومات التةةي يةةتم تحةةديثها:  ( ج

المنقحةةة والرسةةومات المعةةدة مةةن  تفاصةةيل التصةةميمات

 طرف المقاول خالل تقدم األعمال.

يقةةةةوم المقةةةةاول بتقةةةةديم كافةةةةة المعلومةةةةات األخةةةةرى  ( ح

والتقارير التةي لهةا عالقةة باألعمةال والمشةروع حسةبما 

 يطلبه المالك.

 

 إشراف المقاول 0.00

يقوم المقاول باإلشراف الالزم خالل فترة تنفيذ األعمال 

د ذلةك حسةبما يمكةن أن يعتبةره وطوال الفترة الواقعة بع

المهندس ضروريا إليفاء المقاول بالتزاماته على الوجه 

المطلةةةوب وذلةةةةك بموجةةةةب العقةةةد. ويجةةةةب أن يتواجةةةةد 

المقاول ووكيله المخّول أو ممثله الذي يعتمةده المهنةدس 

خطيا )علما بأن هذا االعتماد يمكن سحبه في أي وقت( 

نفيةذ األعمةال بشكل مستمر في المكان الذي يجري فيه ت

باإلضافة إلى "موقع األعمال"، ويجب أن يخصص كل 

وقته لإلشةراف علةى األعمةال. وهةذا الوكيةل أو الممثةل 

المخول يتلقى نيابة عن المقاول التوجيهةات والتعليمةات 

" 3مةن المهنةدس أو )حسةب القيةود الةواردة فةي المةةادة "

من هذه الشروط( ممثل المهندس. وإذا سةحَب المهنةدس 

بعةد أن يسةتلم إخطةارا خطيةا -االعتماد فإن المقاول هذا 

يقةةوم حالمةةا يةةتمكن بإبعةةاد وكيلةةه أو  -بسةةحب االعتمةةاد

demonstrate the work 
performed during the past 
month, and the actual stage of 
the Works compared with the 
progress schedules to be 
performed during the past 
month and compared with the 
Project Schedule, special 
events which may have 
occurred during the period of 
the said report and the 
anticipated work to be 
performed during the coming 
month. 

 
(v) Updated Drawings Schedule: 

details of revised designs and 
drawings prepared by the 
Contractor during the progress 
of the Works. 

 
vi) The Contractor shall submit all 

such other information and 
reports in relation to the Works 
and the Project as the Owner 
may require. 

 
6.15 Contractor’s 

Superintendence 
 

The Contractor shall give or provide all 
necessary superintendence during the 
execution of the Works and as long 
thereafter as the Engineer may 
consider necessary for the proper 
fulfilment of the Contractor’s 
obligations under the Contract. The 
Contractor and his authorized agent or 
representative approved in writing by 
the Engineer (which approval may be 
at any time withdrawn) is to be 
constantly on the place where the 
Works are being performed as well as 
on Site and shall give his whole time to 
the superintendence of the Works. 
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ممثلةةه عةةن مكةةان تنفيةةذ األعمةةال )مةةع اعتبةةار متطلبةةات 

استبداله كما يلةي ذكةره(، وعليةه أال يسةتخدمه بعةد ذلةك 

بأية صفة في مكان تنفيذ األعمةال، وأن يسةتبدله بوكيةل 

 هندس.رخر يعتمده الم

كمةةا سةةبقت -وباإلضةةافة إلةةى وكيةةل المقةةاول أو ممثلةةه 

فإن تعيين األفراد العاملين المعنيةين  -اإلشارة إليه أعاله

بالمشروع يخضع العتماد المهندس قبةل أن يبةدءوا فةي 

 تنفيـذ األعمال التعاقديــة.

 

 

 مستخدمو المقاول 0.00

يقوم المقاول في مقره، أو في مقر المقاول من البةاطن، 

ي الموقةةع الةةذي لةةه صةةلة بتنفيةةذ وإنجةةاز وصةةيانة أو فةة

 األعمال بتوفير واستخدام اآلتــي:

األفراد المؤهلين والقادرين فقط في مجاالت مهنهم،  ( أ

والمسةةةاعدين الفنيةةةين مةةةن ذوي المهةةةارة والخبةةةرة فةةةي 

مجاالت عملهةم، وكةذلك الةوكالء المسةاعدين، ورؤسةاء 

فةةةاءة العمةةةل، والمشةةةرفين الةةةذين يجةةةب أن يتمتعةةةوا بالك

الكافية حتةى يتمكنةوا مةن القيةام باإلشةراف الةالزم علةى 

 األعمال التي يطلب منهم اإلشراف عليها.

نسةةبة معقولةةة مةةن المسةةاعدين الفنيةةين ممةةن لةةديهم  ( ب

إلمام باللغة اإلنجليزية فيمةا يتصةل بةأداء العمةل. وعلةى 

المقةةاول أن يةةوفر مترجمةةا بةةالموقع فةةي جميةةع األوقةةات 

ريةةةة حتةةةى يضةةةمن توصةةةيل حينمةةةا تكةةةون األعمةةةال جا

 واستيعاب كافة المعلومات والتوجيهات.

 

Such authorized agent or 
representative shall receive on behalf 
of the Contractor directions and 
instruction from the Engineer or 
(subject to the limitations of Clause 2 
hereof) the Engineer’s Representative. 
If such approval is withdrawn by the 
Engineer, the Contractor shall, as soon 
as is practicable (having regard to the 
requirements of replacing him as 
hereinafter mentioned), after receiving 
written notice of such withdrawal, 
remove the agent or the representative 
from the place of execution of the 
Works and shall not thereafter employ 
him again on the place of execution of 
Works in any capacity and shall 
replace him by another agent approved 
by the Engineer. 
 
In addition to the Contractor’s Agent or 
his representative referred to above, 
the appointment of personnel involved 
shall be subject to the approval of the 
Engineer prior to their commencement 
of Works on the Contract. 

 

 
6.16 Contractor’s Employees 
 

The Contractor shall provide and 
employ at the Contractor’s on his 
Subcontractor’s place or on the Site in 
connection with the execution, 
completion and maintenance of the 
Works : 
 

a) Only such qualified personnel 
competent in their respective 
discipline,  technical assistants as 
are skilled and experienced in 
their respective callings and such 
sub-agents, foremen and leading 
hands as are competent to give 
proper supervision to the Works 
they are required to supervise. 
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العمال المهرة، وشبه المهرة، وغير المهرة حسةبما  ( ت

تسةةتدعيه الحاجةةة لتنفيةةذ األعمةةال وإنجازهةةا وصةةيانتها 

 على الوجه المطلوب وفي الوقت المطلوب كذلك.

جداول زمنية دورية تةنظم العمةل و/أو سةاعات  ( ث

حيةةةث يتقيةةةدون بهةةةا وال العمةةةل لمسةةةتخدمي المقةةةاول ب

يتجةةاوزون مةةا تةةنص عليةةه القةةوانين المحليةةة الخاصةةة 

بحماية العمال وكذلك االتفاقيات الجماعية حةول العمةال 

حيثما يسري مفعولها. وال يجوز لمستخدمي المقاول أن 

يعملةةوا خةةالل الوقةةت اإلضةةافي إال عنةةد الحصةةول علةةى 

لةك موافقة خطية مسبقة من قبل المهندس وأال يتجاوز ذ

الحةةدود التةةي يسةةمح بهةةا القةةانون وأيةةة اتفاقيةةات حةةول 

العمةةال )مةةع النقابةةات المحليةةة( تكةةون سةةارية المفعةةول 

ومعمةةوال بهةةا. وال ُيسةةمح ألي مسةةتخدم مةةن مسةةتخدمي 

المقةةاول أن يعمةةل خةةالل الوقةةت اإلضةةافي باسةةتثناء مةةا 

 ُينصه عليه في هذه الشروط العامة.

 

يطلب من يتمتع المهندس بحقه في أن يرفض و ( ج

المقاول دون تأخير إبعاد أي شةخص يسةتخدمه المقةاول 

فةةي أو بخصةةوص تنفيةةذ وصةةيانة األعمةةال ممةةن يةةرى 

المهندس أنه يسيء التصةرف، أو ال يتمتةع بالكفةاءة، أو 

يتسةةةةم باإلهمةةةةال والتسةةةةيب فةةةةي أداء واجباتةةةةه بالشةةةةكل 

المطلةةوب، أو مةةن يعتبةةر المهنةةدس أن اسةةتخدامه غيةةر 

استخدام مثل هؤالء األشخاص مرغوب فيه. وال يجوز 

مةةرة أخةةرى فةةي أداء األعمةةال دون الحصةةول علةةى إذن 

خطي من طرف المهندس. ويتعين اسةتبدال أي شةخص 

 يةةةةتم إبعةةةةةاده عةةةةةن أداء األعمةةةةةال بأسةةةةةرع مةةةةةا يمكةةةةةن

ببـديل يتمتةع بالكفةاءة ويعتمةده المهنةدس، وتكةون تكلفةة 

 اإلبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد واالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبدال علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

 

b) A reasonable proportion of the 
technical assistants shall have a 
Working knowledge of the 
English language. The Contractor 
shall have available on Site, at all 
times when Works is in progress, 
an interpreter to ensure the 
proper transmission and 
comprehension of all information 
and instructions. 

 
c) Such skilled, semi-skilled and 

unskilled labour as is necessary 
for the proper and timely 
execution, completion and 
maintenance of the Works. 

 
d) Regular working schedules 

and/or hours for the Contractor’s 
employees shall comply with and 
shall not exceed what is provided 
for in local labour protection laws 
and collective labour agreements 
where applicable. Contractor’s 
employees may work overtime 
only upon the Engineer’s prior 
written agreement and only within 
the limits allowed by the law and 
any applicable labour agreements 
(with local Unions) in force. No 
employee of Contractor shall be 
allowed to work overtime except 
as provided for herein. 

 
e) The Engineer shall be at liberty to 

object to and require the 
Contractor to remove forthwith 
from the Works any persons 
employed by the Contractor in or 
about the execution and 
maintenance of the Works who, 
in the opinion of the Engineer, 
misconduct himself or is 
incompetent or negligent in the 
proper performance of his duties 
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 نفقـة المقـاول.

ام هذه الفقةرة علةى أي مسةتخدم مةن تسري كافة أحك ( ح

مسةةتخدمي المقةةاول مةةن البةةاطن أو وكيلةةه كمةةا لةةو كةةان 

 المستخدم أو الوكيل من مستخدمي المقاول أو وكالئه.

 

 

 

 

 البدء في تنفيـذ األعمال 0.00

يكةةون المقةةاول مسةةؤوال عةةن البةةدء فةةي تنفيةةذ األعمةةال 

بشةةكل صةةادق وعلةةى نحةةو مناسةةب وذلةةك فيمةةا يتعلةةق 

يشير  التيوخطوط ومستويات االستناد  بالنقاط األصلية

إليهةةةا المهنةةةدس خطيةةةا، وعةةةن تةةةوخي الدقةةةة فةةةي بةةةدء 

المسةةتويات الموضةةعية والقياسةةات وتعةةديل أبعةةاد جميةةع 

أجةةزاء األعمةةال، كمةةا يكةةون مسةةؤوال عةةن تةةوفير كافةةة 

 أدوات القياس والمسح، واألجهزة، والعمالة

الالزمة لهذا الغةرض. وإذا ظهةر أو تبةين فةي أي وقةت 

أثنةةاء سةةير األعمةةال وجةةود أي خطةةأ فةةي المواضةةع أو 

المستويات أو القياسات أو تحديد األبعةاد ألي جةزء مةن 

أجةةةزاء األعمةةةال فإنةةةه يتعةةةين علةةةى المقةةةاول أن يقةةةوم 

بتصةةحيح هةةذا الخطةةأ علةةى نفقتةةـه الخاصةةة بمجةةرد أن 

يطلةةةب منةةةه المهنةةةدس أو ممثةةةل المهنةةةدس ذلةةةك وذلةةةك 

ممثةل المهنةدس،  بالشكل الذي يرضى عنه المهنةدس أو

علما بأن قيام المهندس أو ممثل المهندس بفحةص بدايةة 

االنطةةالق ألي خةةط أو مسةةتوى ال يعفةةي المقةةاول بةةأي 

شكل من األشكال من مسةؤوليته عةن دقةة هةذا الخةط أو 

المستوى، وعلى المقاول أن يعتني بحماية وصيانة كافة 

عالمةةةةات المسةةةةح المةةةةوقعي، والقضةةةةبان اإلرشةةةةادية، 

لحدود وغير ذلك من األمور المستخدمة فةي وعالمات ا

or whose employment is 
otherwise considered by the 
Engineer to be undesirable and 
such persons shall not be again 
employed upon the Works 
without the written permission of 
the Engineer. Any person so 
removed from the Works shall be 
replaced as soon as possible by 
a competent substitute approved 
by the Engineer. The cost of such 
removal and replacement is to be 
borne by the Contractor. 

 
f) All of the provisions of this Clause shall 

apply to any of the employees or agent 

of Subcontractors as if they were the 

Contractor’s own employees. 

 

6.17 Setting-Out 
 
The Contractor shall be responsible for 
the true and proper setting-out of the 
Works in relation to original points, 
lines and levels of reference given by 
the Engineer in writing and for the 
correctness (of the setting out) of the 
position levels, dimensions and 
alignment of all parts of the Works and 
for the provision of all necessary 
instruments, appliances and labour in 
connection therewith.  If at any time 
during the progress of the Works any 
error shall appear or arise in the 
positions, levels, dimensions or 
alignment of any part of the Works, the 
Contractor on being required so to do 
by the Engineer or Engineer’s 
Representative shall at his own 
expense rectify such error to the 
satisfaction of the Engineer or 
Engineer’s Representative.  The 
checking of any setting-out or any line 
or level by the Engineer or Engineer’s 
Representative shall not in any way 
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 بدء تنفيـذ األعمال.

 األضرار الناجمة عن الحفـر 0.00

إذا حصةةةةلت تعريةةةةة و/أو ضةةةةرر لةةةةبعض الكوابةةةةل أو 
مواسير المياه وغير ذلك أثناء تنفيذ أعمةال الَحفةر، فةإن 
على المقاول في الحال أن يوقف العمةل المةذكور ويبلةغ 

لمسةةةألة، وبعدئةةةذ، المهنةةةدس والجهةةةات المعنيةةةة بتلةةةك ا
يتوجب عليه تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التةي لهةا 
عالقةةة بهةةذه المسةةألة، وعليةةه أن يقةةوم بإصةةالح وتةةرميم 
 تلك الكوابل أو المواسير وغيرها على نفقته الخاصة.

 

 السالمة واألمــن 0.00

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن كفاية كل  1.31.3

 ا والتقيةةةةةةةدوجميةةةةةةةع متطلبةةةةةةةات السةةةةةةةالمة وقواعةةةةةةةده

بها و/أو التوجيهات الصادرة بخصوص تنفيةذ األعمةال 

 بموجب العقد.

يلتزم المقاول طوال مدة سير األعمةال بةأن  1.60.6
يحترم تماما سالمة جميع األشخاص العةاملين بةالموقع، 
وأن ُيبقةي الموقةةع )طالمةا كةةان هةذا الموقةةع تحةت نطةةاق 
سةةةيطرته( واألعمةةةال )طالمةةةا كانةةةت غيةةةر منجةةةزة أو 

ن طرف المالك( في وضع مرتب ومنظم كما مشغولة م
ينبغةةةي بحيةةةث تكفةةةل عةةةدم تعةةةرض هةةةؤالء األشةةةخاص 
للخطر، ومن بين تلةك األشةياء المتعلقةة باألعمةال عليةه 
أن يةةةوفر علةةةى نفقتةةةه ويحةةةافظ علةةةى وجةةةود اإلضةةةاءة 
الكاملة، والمراقبة، والتسييـج الواقي، وإشارات التحذير 

ا تةةةدعو مةةةن الخطةةةر، وكةةةذلك الحراسةةةة حيثمةةةا وحينمةةة
الحاجة أو حيثما يقتضي ذلك المهنةدس أو تقتضةي ذلةك 
أية تشريعات مختصة أو غيرها من السلطات وذلك من 
أجل حمايةة األعمةال، أو لغةرض سةالمة وراحةة النةاس 

 المتواجدين، أو غيرهم.
 

يةةوفر المقةةاول علةةى نفقتةةه الخاصةةة اإلضةةاءة  1.60.6

الالزمة حةول األعمةال ، واألعمةال المؤقتةة، والمةواد ، 

والمعةةدات اإلنشةةائية. كمةةا عليةةه أن يةةوفر كةةل العالمةةات 

واألضةةواء كلمةةا طلةةب المهنةةدس ذلةةك. وعلةةى المقةةاول 

relieve the Contractor of his 
responsibility for the correctness 
thereof and the Contractor shall 
carefully protect and preserve all 
bench marks, sight rails, pegs and 
other things used in setting out the 
Works. 

 
 
6.18 Damages during Excavation 
 
 In case cables, water pipes, etc. are 

uncovered and/or damaged during 
performance of excavation works, the 
Contractor shall immediately cease the 
said work and inform the Engineer and 
the competent authorities thereof and 
shall, then, carry out all instructions 
and directions in respect thereto and 
repair and make good the same, at his 
own cost. 

 
6.19 Safety and Security 
 
6.19.1 The Contractor shall have full 

responsibility for the adequacy of, and 
shall comply with, any and all safety 
requirements, rules and/or instructions 
in conjunction with his performance of 
the Works under the Contract. 

 
6.19.2 The Contractor shall, throughout the 

progress of the Works, have full regard 
for the safety of all persons on the Site 
and shall keep the Site (so far as the 
same is under his control) and the 
Works (so far as the same are not 
completed or occupied by the Owner) 
in an orderly state appropriate to the 
avoidance of danger to such persons 
and shall inter alia in connection with 
the Works provide and maintain at his 
own cost all lights, guards, fencing, 
warning signs and watching when and 
where necessary or required by the 
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أيضةةا أن يةةوفر علةةى نفقتةةه الخاصةةة كافةةة مسةةتلزمات 

الحراسة والصيانة المطلةوبتين لمةا سةبق ذكةره، وكةذلك 

كافةة الخةةدمات األخةرى، وحمايةةة ودعةم جميةةع األمةةاكن 

مةال المقةاول أو غيةرهم التي تشكل خطرا سواء على ع

مةةن األشةةخاص حتةةى يةةتم تسةةليم األعمةةال إلةةى المالةةك 

باسةةةتثناء مةةةا إذا قةةةرر المهنةةةدس االسةةةتغناء عةةةن هةةةذه 

 الخدمات.
 

 التةةيعلةةى المقةةاول أن يتقيةةد بقواعةةد السةةالمة  1.60.6

يضةةةةعها المالةةةةك، وبلةةةةوائح األمةةةةن والمةةةةرور السةةةةارية 

 بالموقــع.

 

 

 

 

 

 العناية باألعمــال 0.01

بدايةةة األعمةةال حتةةى نهايتهةةا كامةةل  يتحمةةل المقةةاول مةةن

المسةةؤولية عةةن العنايةةة بهةةذه األعمةةال، والعنايةةة أيضةةا 

بكافة األعمال المؤقتة. وإذا حصل أي ضرر أو خسارة 

أو إصةةابة لمعمةةال أو ألي جةةزء منهةةا أو ألي أعمةةال 

مؤقتة ألي سبب مهما كان نوعه باستثناء ظروف القوة 

( من هذا العقد، فإن 15القاهرة كما هو مبين في المادة )

على المقاول إصالحه على نفقته الخاصةة بحيةث تكةون 

األعمال عند اإلنجاز في حالة جيدة ومتطابقة من جميع 

الجوانب مع متطلبات العقد. كما يكون المقاول مسةؤوال 

عةةن أي ضةةرر يلحةةق باألعمةةال يرجةةع سةةببه إليةةه مةةن 

اء قيامه بأية عملية ُيجريها لغرض التقيةد بالت زاماتةه جرَّ

 ( من هذه الشروط العامة.15بموجب المادة )

وعلى المقاول أن يعتنةي عنايةة كاملةة باألعمةال القائمةة 

Engineer or by any competent 
statutory or other authority for the 
protection of the Works or for the 
safety and convenience of the public or 
others. 

 
 
6.19.3 The Contractor shall at his own cost 

make provision for lighting the Works, 
Temporary Works, materials and 
Construction Plant and shall provide all 
such marks and lights as may be 
required by the Engineer.  He shall 
also provide at his own cost every 
description of watching and 
maintenance required in connection 
with the foregoing and all other 
services and for protecting and 
securing all places dangerous whether 
to the Contractor’s Workmen or to 
other persons until the Works shall 
have been handed over to the Owner 
unless the Engineer shall decide that 
such services are no longer required. 

 
6.19.4 The Contractor shall comply 

with Owner’s Safety Rules, 
security and traffic regulations 
currently enforced at the Site. 

 
6.20 Care of Works 

 
From the commencement to the 
completion of the Works, the Contractor 
shall take full responsibility for the care 
thereof and for all Temporary Works 
and in case any damage, loss or injury 
shall happen to the Works or to any 
part thereof or to any Temporary Works 
from any cause whatsoever, save and 
except the Force Majeure 
circumstances as defined in Clause 30 
of this Contract, shall at his own cost 
repair and make good the same so that 
on completion, the Works shall be in 
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الخاصة بالمالك وفي حالة حدوث أي ضرر أو خسةارة 
ألي سبب أيةا كةان نوعةه ويرجةع سةببه إلةى المقةاول أو 
المتعاقةةةةدين معةةةةه مةةةةةن البةةةةاطن أو نتيجةةةةة تصةةةةةرفات 

اقدين معه من الباطن فةإن مستخدميه أو مستخدمي المتع
على المقاول إصالح ذلك الضرر أو الخسارة إلى الحةد 

 الذي يرضى عنه المهندس.

ةةـق القةةانون الليبةةي علةةى  وبخصةةوص هةةذه الفقةةرة، ُيطبَّ

مسةةؤولية المقةةاول أو المتعاقةةدين معةةه مةةن الباطةةـن فيمةةا 

 يخص العناية باألعمــال.

 

 

 

 

 التأميــن على األعمــال 0.00

بةةةدون تحديةةةد التزاماتةةةه ومسةةةؤولياته – يقةةةوم المقةةةاول

لةةدى إحةةدى  -مةةن هةةذه الشةةروط 15-5بموجةةب الفقةةرة 

بتةةأمين مةةا يلةةي أدنةةاه  ليبيةةاشةةركات التةةأمين الليبيةةة فةةي 

وذلةةك باسةةم المالةةك، والمقةةاول، والمتعاقةةدين معةةه مةةن 

الباطن، وغيرهم من األطراف المعنية باألعمةال مقابةل 

طر التةةةةي كافةةةةة الخسةةةةائر واألضةةةةرار )خةةةةالف المخةةةةا

أعاله( التي قد تنجم عن أي سبب  15-5استثنتها الفقرة 

يكون هو مسؤوال عنه بمقتضى شروط العقد، وبالشةكل 

الةةذي يغطةةي المالةةك والمقةةاول وغيرهمةةا مةةن األطةةراف 

خالل فترة إنشاء األعمال، ويغطةيهم كةذلك أثنةاء "فتةرة 

الصيانة" مقابةل الخسةارة أو الضةرر اللةذان ينشةآن عةن 

قبل البدء في "فترة الصةيانة"، ومقابةل أي  سبب حاصل

خسارة أو ضرر يتسبب فيهما المقاول مةن جةّراء قيامةه 

بةةأي عمليةةات ينفةةذها لغةةرض التقيةةد بالتزاماتةةه بموجةةب 

 ( من هذه الشروط العامة:15المادة )

 

good order and condition and in 
conformity in every respect with the 
requirements of the Contract.  The 
Contractor shall also be liable for any 
damage to the Works occasioned by 
him in the course of any operation 
carried out by him for the purpose of 
complying with his obligations under 
Clause 17 hereof. 
 
The Contractor shall take full care of 
the Owner’s existing works and in the 
case of any damage, loss from any 
cause whatsoever occasioned by the 
Contractor, his Subcontractors or by 
the action of his or his subcontractor’s 
employees, shall at his own cost repair 
and make good the same to the 
satisfaction of the Engineer. 
 
In respect of this clause, Libyan law 
shall apply on the responsibility of the 
Contractor or his Subcontractors for the 
care of the Works. 

 
 
6.21 Insurance of Works etc. 
 

Without limiting his obligations and 
responsibilities under Clause 6.20 
hereof, the Contractor shall insure with 
a Libyan Insurer in Libya in the joint 
names of the Owner, The Contractor, 
his Subcontractors and other parties 
involved in the Works against all loss 
or damage from whatever cause 
arising (other than the risks excluded in 
Clause 6.20 above) for which he is 
responsible under the terms of the 
Contract and in such manner that the 
Owner, the Contractor and other 
parties are covered during the period 
of construction of the Works and are 
also covered during the Period of 
Maintenance for loss or damage 
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"األعمال" و"األعمال المؤقتة" إلى حد القيمة الكاملة  ( أ

يةةذها بةةين الحةةين السةةتبدال هةةذه "األعمةةال" التةةي يةةتم تنف

 واآلخــر.

 

المةةواد، والمعةةدات اإلنشةائية، وغيةةر ذلةةك وكةذلك  ( ب

من األشياء التي يتم جلبها إلى "موقع العمل" من طرف 

المقةةاول، والمتعاقةةدين مةةن البةةاطن معةةه، وغيرهمةةا مةةن 

األطةةةراف المعنيةةةة باألعمةةةال إلةةةى حةةةد القيمةةةة الكاملةةةة 

يةر ذلةك الستبدال هةذه المةواد، والمعةدات اإلنشةائية، وغ

من األشةياء. ويسةري مفعةول هةذه التأمينةات مةع إحةدى 

يعتمةةدها المالةةك  التةةيشةةركات التةةأمين وفةةق الشةةروط 

)الةةذي ال يمتنةةع عةةن اعتمادهةةا بةةدون مبةةرر معقةةول(، 

أن يقدم إلى المهنةدس  -حيثما يطلب منه-وعلى المقاول 

أو ممثةةل المهنةةدس وثيقةةة )بوليصةةة( أو وثةةائق التةةأمين، 

األقسةةاط الحاليةةة ، ويشةةترط فةةي كةةل  وإيصةةاالت تسةةديد

ودون تحديد التزاماته ومسةؤولياته المةذكورة –األحوال 

أنةةه ال يوجةةد فةةي هةةذه الفقةةرة مةةا يجعةةل المقةةاول  -رنفةةا

مسةؤوال عةةن التةةأمين مقابةةل ضةةرورة إصةةالح أو إعةةادة 

إنشاء أي أعمال تم إنشاؤها باستخدام مواد أو صنعة ال 

 تتطابقان مع متطلبات العقــد.

 

 األضرار التي تلحق باألشخاص والممتلكات 0.00

ت وبقدر  1.66.6 يقوم المقاول )باستثناء ما إذا نصَّ
ما تنص شروط العقد على خالف ذلك( بتعويض 
واالستمرار في تعويض المالك وممثل المهندس 
وغيرهما من المقاولين والمقاولين من الباطن مع 

arising from a cause occurring prior to 
the commencement of the Period of 
Maintenance and for any loss or 
damage occasioned by the Contractor 
in the course of any operations carried 
out by him for the purpose of 
complying with his obligations under 
Clause 17 hereof: 

 
a) The Works and Temporary Works 

to the full replacement value of 

such Works executed from time 

to time; 

   And 
   
b) The Materials, Construction Plant 

and other things brought into the 
Site by the Contractor and his 
Subcontractors and other parties 
involved in the Works,  to the full 
replacement value of such 
Materials, Construction Plant and 
other things to their full replacement 
value. Such insurances shall be 
effected with an Insurer and in 
terms approved by the Owner 
(which approval shall not be 
unreasonably withheld) and the 
Contractor shall whenever required 
produce to the Engineer or 
Engineer’s Representative the 
Policy or Policies of Insurance and 
the receipts for payment of the 
current premiums. Provided always 
that, without limiting his obligations 
and responsibilities as aforesaid, 
nothing in this Clause contained 
shall render the Contractor liable to 
insure against the necessity for the 
repair or reconstruction of any 
Works constructed with materials or 
Workmanship not in accordance 
with the requirements of the 
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أفرادهم العاملين وأي شخص رخر مقابل كافة الخسائر 
مطالبات عن اإلصابات أو الضرر الذي يلحق بأي وال

أشخاص أو أية ممتلكات أيا كان نوعها مما قد ينشأ عن 
أو تبعا إلنشاء األعمال وصيانتها، ومقابل كافة 
المطالبات، والمطالب، والدعاوى، واألضرار، 
والتكاليف، واألعباء، والمصاريف،  أيا كان نوعها مما 

ترط في جميع األحوال له صلة أو ارتباط بذلك. ويش
أنه ال يوجد ضمن هذه المحتويات ما يمكن اعتباره 
يجعل المقاول مسؤوال عن أو مسؤوال بصدد أو 

 بتعويض المالك مقابل أي طلب تعويض أو   ُمطالَبا
ضرر يمكن أن ينشأ عن تاريخ البدء في تنفيذ األعمال 
وحتى إصدار شهادة اإلنجاز، وكذلك أثناء فترة 

 ترة الضمان بموجب العقد.الصيانة وف
 

تبلغ قيمة التأمين بموجب هذه الفقرة بالتحديد  1.66.6
 (. EURO 001110111مليونـي يورو ) يورو 

 

 
 

 
 

 تأمين الطرف الثالـث 0.00

قبل البدء في تنفيذ األعمال، يقوم المقاول  0.00.0

-5 )بدون تحديد التزاماته ومسؤولياته بموجب الفقرة

ضرر أو من هذه الشروط( بالتأمين مقابل ال 11

يمكن أن تلحق بأية ممتلكات  التيالخسارة  أو اإلصابة 

)بما في ذلك ممتلكات المالك( أو التي تلحق باألشخاص 

)بما في ذلك أي مستخدم من مستخدمي المالك( وذلك 

مما ينشأ عن تنفيذ األعمال أو األعمال المؤقتة أو في 

تنفيـذ العقد من تاريخ البدء وحتى إصدار شهادة 

ز وكذلك أثناء فترتـي الصيانة والضمان بموجب اإلنجا

 العقد.

 

 الحد األدنى من تأمين الطرف الثالث 0.00.0

يسري هذا التأمين مع إحدى شركات التأمين ووفق 

Contract. 

6.22 Damage to Persons and Property 
 

6.22.1 The Contractor shall (except if and so 
far as the Conditions of Contract 
provides otherwise) indemnify and 
keep indemnified the Owner, 
Engineer’s Representative, other 
Contractors and their sub-contractors 
together with their personnel and any 
other person against all losses and 
claims for injuries or damage to any 
persons or any property whatsoever 
which may arise out of or in 
consequence of the construction and 
maintenance of the Works and against 
all claims, demands, proceeding, 
damages, costs, charges and 
expenses whatsoever in respect of or 
in relation thereto, which may arise 
from the commencement date of the 
Works until the issuance of last 
Maintenance Certificate under the 
Contract. 

6.22.2 The value of Insurance under this 
clause shall be limited to  amount     
EURO 2,000,000.00 (EURO Two 
Million). 

6.23 Third Party Insurance 

 
6.23.1 Before commencing execution of the 

Works, the Contractor (without limiting 
his obligations and responsibilities 
under Sub-clause 6.22 hereof) shall 
insure against any damage, loss or 
injury which may occur to any property 
(including that of the Owner) or to any 
persons (including any employee of the 
Owner) by or arising out of the 
execution of the Works or Temporary 
Works or in the carrying out of the 
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الشروط التي يعتمدها المالك )الذي ال يمتنع عن 

الموافقة بدون مبرر معقول( وبقيمة ال تقل عن 

كلما -ول )مليون واحد( يورو، ويقدم المقا 15550555

إلى المهندس أو ممثل المهندس وثيقة  -منه ذلك ُطلِب

)بوليصة( أو وثائق التأمين وإيصاالت تسديد األقســاط 

 الحاليــة.

 تأمين المسؤولية عن المركبات اآللية 0.00.0

يعمل المقاول والمتعاقدون معه من الباطن على نفاذ 
واستمرار نفاذ وثائق التأمين الكافية لتغطية جميع 

يستخدمها المقاول والمتعاقدون  التيبات اآللية المرك
معه من الباطن أو غيرهم من األشخاص المعنيين 

 باألعمال.
 

الحوادث أو اإلصابات التي يتعرض لها  0.00.1
 العمال

ال يكون المالك مسؤوال عن أي أضرار أو تعويضات 
تستحق الدفع قانونيا فيما يتعلق بوقوع أي حادث أو 

مما يتعرض له أي  -ذلكأو ما يترتب عن -إصابة 
عامل أو غيره من األشخاص الذين يستخدمهم المقاول 
أو المقاول من الباطن باستثناء الحوادث أو اإلصابات 
الناجمين عن أي تصرف أو تقصير من جانب المالك 
أو وكالئه أو مستخدميه، وعلى المقاول أن يعوض 
ويستمر في تعويض المالك إزاء كافة هذه األضرار 

سالفا(، وأيضا إزاء ُذِكر ويضات )باستثناء ما والتع
كافة المطالبات، والمطالب، والدعاوى، والتكاليف، 
واألعباء، والمصاريف أيا كان نوعها مما له صلة أو 

 عالقة بهذه األمور.
 
 
 

 التأمين على العمال 0.00

يؤّمن المقاول والمتعاقدون معةه مةن البةاطن مقابةل هةذه 

يعتمةةدها  التةةيلتةةأمين المسةةؤولية لةةدى إحةةدى شةةركات ا

Contract from the commencement date 
until the Completion Certificate and 
during the Maintenance & Guarantee 
Period of the Contract. 

 
6.23.2 Minimum Amount of Third Party 

Insurance 

 Such insurance shall be effected with 
an insurer and in terms approved by 
the Owner (which approval shall not be 
unreasonably withheld) and for at least 
EURO 1,000,000 (EURO One Million) 
and  the Contractor shall, whenever 
required, produce to the Engineer or 
the Engineer’s Representative the 
Policy or Policies of Insurance and the 
receipts for payment of the current 
premiums. 

 
6.23.3 Automobile Liability Insurance 
 
 The Contractor and his Subcontractors 

shall effect and maintain adequate 
Automobile Insurance Policies for all 
vehicles used by the Contractor, his 
Subcontractors or by other persons 
involved in the Works. 

 
6.24 Accident or Injury to Workmen 

 
The Owner shall not be liable for any 
damages or compensation payable at 
law in respect or in consequence of 
any accident or injury to any Workman 
or other person in the employment of 
the Contractor or any of his 
Subcontractor save and except an 
accident or injury resulting from any act 
or default of the Owner, his agents or 
employees and the Contractor shall 
indemnify and keep indemnified the 
Owner against all such damages and 
compensation (save and except as 
aforesaid) and against all claims, 
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المالك )الذي ال يمتنع عن االعتماد بدون مبرر معقول( 

ويستمر في هذا التأمين طوال الفترة التةي َيسةتخدم فيهةا 

أشخاص في تنفيذ  أيهو أو المتعاقدون معه من الباطن 

للمهنةةدس أو ممثةةل  -منةةهُطلِةةب متةةى -األعمةةال، ويقةةّدم 

تسةديد القسةط  المهندس وثيقة التةأمين المةذكور وإيصةال

الحالي. ويشترط في كافة األحوال أن يتم اإليفاء بالتزام 

علةةى  -كمةةا ورد فةةي هةةذه الفقةةرة–المقةةاول إزاء التةةأمين 

أي أشةخاص يةتم اسةتخدامهم مةةن طةرف أي مقةاول مةةن 

 البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطن وذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق

قيةةام المقةةاول مةةن البةةاطن بالتةةأمين إزاء المسةةؤولية فيمةةا 

يفية التي تعةّوض المالةك يتصل بهؤالء األشخاص وبالك

بموجب وثيقة التأمين، ولكن على المقاول أن يطلب من 

هةةةذا المقةةةاول مةةةن البةةةاطن أن يقةةةّدم للمهنةةةدس أو ممثةةةل 

هةةذه الوثيقةةة الخاصةةة بالتةةأمين  -عنةةد الطلةةب–المهنةةدس 

 وإيصال تسديد القسط الجاري.

 

 

 المسؤوليات المقابلة 0.00

بلةة بحيةث أن تشمل وثيقة التأمين فقرة بالمسةؤولية المقا
ةةـنْين  التةأمين سةوف ينطبةق علةى المقةاول والمالةك كمؤمَّ

 مستقلْين.

اإلجراء المتبع في حالة تقصير المقاول في  0.00
 التأمين

إذا قّصةةر المقةةاول فةةي العمةةل علةةى سةةريان واسةةتمرار 
 سةةةةةريان التةةةةةأمين المشةةةةةار إليةةةةةه فةةةةةي الفقةةةةةرات مةةةةةن

مةن هةذه الشةروط العامةة أو أي تةأمين  11-5إلى  5-11
قد ُيطلب منه العمةل علةى سةريانه بموجةب شةروط رخر 

العقد فإنةه يجةوز للمالةك عندئةذ ٍ وفةي أي حةال مةن هةذه 
األحوال العمل على سريان واستمرار سريان أي تأمين 
من هذا القبيل والقيةام بتسةديد القسةط أو األقسةاط حسةب 

demands, proceeding, costs, charges 
and expenses whatsoever in respect 
thereof or in relation thereto. 
 

6.25 Workmen Compensation 

The Contractor  and his 
Subcontractors shall insure against 
such liability with an Insurer approved 
by the Owner (which approval shall not 
be unreasonable withheld) and shall 
continue such Insurance during the 
whole of the time that any persons are 
employed by him or his Subcontractors 
on the Works and shall, when required, 
produce to the Engineer or Engineer’s 
Representative such Policy of 
Insurance and the receipt for payment 
of the current premium. Provided 
always that, in respect of any persons 
employed by any sub-Contractor, the 
Contractor’s obligation to insure as 
aforesaid under this sub-clause shall 
be satisfied if the subcontractor shall 
have insured against the liability in 
respect of such persons in such 
manner that the Owner is indemnified 
under the policy, but the Contractor 
shall require such Subcontractor to 
produce to the Engineer or the 
Engineer’s Representative when 
required such Policy of Insurance and 
the receipt for payment of the current 
premium. 

 
 

6.26 Cross Liabilities 
  

The insurance policy shall include a 
cross liability clause such that the 
Insurance shall apply to the Contractor 
and to the Owner as separate 
insurances. 

 
6.27 Remedy on Contractor’s Failure to 

Insure 
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يتطلبها ذلك الغرض، ثةم َيخِصةم أي مبةالغ  التيالحاجة 
تصةبح مسةتَحقة عليةه للمقةاول، أو مستحقة أو يمكةن أن 

 يستردها على صورة دين مستَحّق له على المقاول.

 إصدار اإلشعارات ودفع الرسوم 0.00

يقةةةدم المقةةةاول كافةةةة اإلشةةةعارات ويسةةةدد كافةةةة الرسةةةوم 

المطلوب تسةديدها بموجةب أي قةانون أو تشةريع محلةي 

أو غيةةةره مةةةن القةةةوانين واللةةةوائح أو أي قةةةانون ثةةةانوي 

محليةةة أو غيرهةةا مةةن السةةلطات يصةةدر عةةن أي جهةةة 

التشريعية وذلك فيمةا يتعلةق بتنفيةذ األعمةال أو األعمةال 

المؤقتة، وكذلك بموجب القواعد واللوائح الصةادرة عةن 

تتأثر أو يمكةن أن  التيجميع الهيئات العامة والشركات 

تتأثر ممتلكاتها بأي شةكل مةن األشةكال بتنفيةـذ األعمةال 

 أو أي أعمال مؤقتــة.

 

 زام بالتشريعات واللوائحااللت 0.00

علةةى المقةةاول أن يتقيةةد مةةن جميةةع الجوانةةب بأحكةةام أي 

قانون تشريعي أو قانون من القوانين المشار إليهةا رنفةا، 

وكذلك اللوائح والقوانين الثانوية الصادرة عن أي جهةة 

محلية أو غيرها من السةلطات التشةريعية ممةا يمكةن أن 

مؤقتةةة، وكةةذلك يطبةةق فةةي شةةأن األعمةةال أو األعمةةال ال

عليه أن يتقيد بمثل هذه القواعةد واللةوائح الصةادرة عةن 

الجهةةات العامةةة والشةةركات كمةةا سةةبقت اإلشةةارة إليهةةا، 

وأن يسةةةتمر فةةةي تعةةةويض المالةةةك مقابةةةل أي غرامةةةات 

ومسؤوليات أيا كةان نوعهةا ممةا يةنجم عةن إخاللةه بةأي 

 قانون تشريعي، أو قانون، أو الئحة، أو قانون ثانوي.

 ات الحفري 0.01

ةةةـمة أو  كافةةةة الحفريةةةات والقطةةةع النقديةةةة واألدوات القيِّ

األثريةةة وبقايةةا المبةةاني وغيرهةةا مةةن اآلثةةار أو األشةةياء 

 
If the Contractor shall fail to effect and 
keep in force the insurance referred to 
in sub-clauses 6.21 to 6.25 hereof or 
any other insurance which he may be 
required to effect under the terms of 
the Contract, then and in any such 
case the Owner may effect and keep in 
force any such insurance and pay such 
premium or premiums as may be 
necessary for that purpose and deduct 
any monies due or which may become 
due to the Contractor or recover the 
same as a debt due from the 
Contractor. 
 

6.28 Giving of Notices and Payment of 
Fees 

 
The Contractor shall give all notices 
and pay all fees required to be given  
or  paid by any National  or  State 
Statute Ordinance or other  
Law or any Regulation or By-law of any 
local or other duly constituted authority 
in relation to the execution of the 
Works or of any Temporary Works and 
by the Rules and Regulations of all 
public bodies and companies whose 
property or rights are affected or may 
be affected in any way by the Works or 
any Temporary Works. 
 
 

 
6.29 Compliance with Statutes, 

Regulations etc. 

The Contractor shall conform in all 
respects with the provisions of any 
such Statute Ordinance or Law as 
aforesaid and the Regulations or By-
laws of any local or other duly 
constituted Authority which may be 
applicable to the Works or to any 
Temporary Works and with such rules 
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لها أهمية جيولوجية أو أثرية ممةا يةتم اكتشةافه فةي  التي

موقع العمل يتم اعتبارها بين المالك والمقاول على أنها 

ات ملةةك تةةام للمالةةك، وعلةةى المقةةاول أن يتخةةذ االحتياطةة

التةةةي تتسةةةم بالمسةةةؤولية لمنةةةع عمالةةةه أو غيةةةرهم مةةةن 

األشةةخاص مةةن نقةةل هةةذه األشةةياء أو إتالفهةةا، وأن يقةةوم 

فةةور اكتشةةافها وقبةةل تحريكهةةا مةةن مكانهةةا إبةةال  ممثةةل 

المهنةةةدس عةةةن هةةةذا االكتشةةةاف، ثةةةم ينفةةةذ أوامةةةر ممثةةةل 

المهنةةدس بشةةأن تةةدبير أمةةر هةةذه المكتشةةفات وذلةةك علةةى 

 نفقة المالك.

 

 

 اءة والضرائب المستحقة عليهاحقوق البر 0.00

يتعهةد المقةةاول بحمايةةة المالةةك مةن وتعويضةةه عةةن كافةةة 

حةق  أيالمطالبات والدعاوى الخاصة والمتعلقة بخةرق 

مةةةةةن حقةةةةةوق البةةةةةراءة، أو التصةةةةةميمات أو العالمةةةةةات 

التجارية أو األسماء أو غير ذلك من الحقوق المحفوظة 

مل أو المواد فيما يتعلق بالمعدات اإلنشائية، أو رالت الع

المسةةةتخدمة فةةةي األعمةةةال أو فيمةةةا يتعلةةةق بتنفيةةةذها أو 

األعمةةال المؤقتةةة أو فةةي أي منهةةا، كمةةا يتعهةةد المقةةاول 

بحمايةةةة المالةةةك مةةةن وتعويضةةةه عةةةن كافةةةة المطالبةةةات، 

والتكاليف، واألعباء، والمصاريف أيةا كةان نوعهةا ممةا 

له صلة بذلك. وباستثناء ما ُينصه على خالف ذلك، فإن 

قاول يقوم بتسةديد كافةة رسةوم الحمولةة وغيرهةا مةن الم

الضرائب واإليجارات والمدفوعات أو التعويضات )إن 

ُوجدْت( وذلك مقابل الحصول على الحجارة والحصباء 

والطةةين أو غيةةر ذلةةك مةةن المةةواد الالزمةةة لمعمةةال أو 

 األعمال المؤقتة أو ألي منها.

 التعارض مع حق المرور واألمالك المجاورة 0.00
يةةة أيةةع العمليةةات الالزمةةة لتنفيةةذ األعمةةال وإلنشةةاء جم

and regulations of public bodies and 
companies as aforesaid and shall keep 
the Owner indemnified against all 
penalties and liabilities of every kind for 
breach of any such Statute Ordinance 
or Law Regulation or By-law.  

 

6.30 Fossils etc. 
 
 All fossils, coins, articles of value or 

antiquity and structures and other 
remains or things of geological or 
archaeological interest discovered on 
the Site of the Works shall as between 
the Owner and the Contractor, be 
deemed to be the absolute property of 
the Owner and the Contractor shall 
take responsible precautions to 
prevent his Workmen or any other 
persons from removing or damaging 
any such article or thing and shall 
immediately upon discovery thereof 
and before removal acquaint the 
Engineer’s Representative of such 
discovery and carry out, at the 
expense of the Owner, the Engineer’s 
Representative’s orders as to the 
disposal of the same. 

 

6.31 Patent Rights and Royalties 
 
 The Contractor shall save harmless 

and indemnify the Owner from and 
against all claims and proceedings for 
or on account of infringement of any 
patent right, design, trademark or 
name or other protected rights in 
respect of any Construction Plant, 
Machine works or Material used for or 
in connection with the Works or 
Temporary Works or any of them and 
from and against all claims, demands, 
costs, charges and expenses 
whatsoever in respect thereof or in 
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أعمال مؤقتة سوف يةتم تنفيةذها مةا دام التقيةد بمتطلبةات 

العقد يسةمح بةذلك وبالقةدر الةذي ال تتعةارض فيةه بةدون 

داع ٍ أو بصةورة غيةر مناسةبة مةع راحةة الجميةع أو مةع 

ُسبل استعمال وشغل الطرق وممةرات المشةاة العامةة أو 

بة للممتلكةةات سةةواء التةةي فةةي حيةةازة الخاصةةة أو بالنسةة

المالةةك أو فةةي حيةةةازة غيةةره، ويلتةةةزم المقةةاول بحمايةةةة 

المالةةةةك وتعويضةةةةةه فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بكافةةةةةة المطالبةةةةةات، 

والدعاوى، والتكاليف، واألتعاب، والمصاريف أيا كةان 

نوعهةةا ممةةا ينشةةأ عةةن أو يتصةةل بةةأي مةةن هةةذه األمةةور 

 وبالقدر الذي يكون المقاول مسؤوال عنه.

وم المقاول بإجراء عملياتةه بالقةدر الةذي يتجنةب فيةه ويق

أي تعةةةارض مةةةع المنشةةةآت القائمةةةة )مرافةةةق التشةةةغيل( 

 بموقع العمل، وعليه التقيد بأي لوائح سارية المفعول.

 

 

 إتاحـة الفرص للمقاولين اآلخريـن 0.00

يقةةةوم المقةةةاول وفقةةةا لمتطلبةةةات المهنةةةدس بإتاحةةةة كافةةةة 

 ام أيالفةةةةةةةةرص المعقولةةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةةذ األعمةةةةةةةةال أمةةةةةةةة

وعمالةةه وكةةذلك  -ممةةن يسةةتخدمهم المالةةك-مقةةاول رخةةر 

عمال أية جهةة أخةرى لهةا سةلطة تشةريعية كافيةة الةذين 

يمكن استخدامهم فةي تنفيةذ األعمةال فةي أو قةرب موقةع 

أي أعمةةال غيةةر ُمْدرجةةة فةةي العقةةد أو فةةي أي عقةةد قةةد 

يدخل فيه المالةك فيمةا يتصةل باألعمةال أو يكةون ملحقةا 

بناء على –ألمر، فإنه إذا أتاح المقاول بها. ومهما يكن ا

ألي  -طلب خطةي مةن المهنةدس أو مةن ممثةل المهنةدس

relation thereto. Except where 
otherwise specified, the Contractor 
shall pay all tonnage and other 
royalties, rent and other payments or 
compensation (if any) for getting stone 
and gravel, clay or other materials 
required for the Works or Temporary 
Works or any of them. 

6.32 Interference with Traffic and 
Adjoining Properties 

 
 All operations necessary for the 

execution of the Works and for the 
construction of any Temporary Works 
shall, so far as compliance with the 
requirements of the Contract permits, 
be carried on so as not to interfere 
unnecessarily or improperly with the 
public convenience or the access to 
use and occupation of public  or private 
roads and footpaths or to or of 
properties whether in the possession of 
the Owner or of any other person and 
the Contractor shall save harmless and 
indemnify the Owner in respect of all 
claims, demands, proceedings, 
damages, costs, charges and 
expenses whatsoever arising out of or 
in relation to any such matters in so far 
as the Contractor is responsible 
thereof.The Contractor shall so 
conduct his operations so as to avoid 
any interference with the existing 
plants (Operating facilities) on Site and 
shall comply with any regulations in 
force. 

 
6.33 Opportunities for other Contractors 

 
The Contractor shall, in accordance 
with the requirements of the  
Engineer, afford all reasonable 
opportunities for carrying out their 
Works to any other Contractor 
employed by the Owner and their 
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مقاول رخةر أو للمالةك أو أليةة جهةة مةن هةذا القبيةل أيةة 

طرق أو ممرات تقع مسةؤولية صةيانتها علةى المقةاول، 

أو سةةمح باسةةتعمال أي سةةقالة مةةن سةةقاالت المقةةاول أو 

أيةة خدمةة أخةرى غيرها من المنشةآت بةالموقع، أو قةدم 

أيةةا كانةةت طبيعتهةةا ألي مةةن هةةؤالء، فةةإن المالةةك يةةدفع 

للمقاول مقابل هذا االستعمال أو هذه الخدمة المبلغ الذي 

 يراه المهندس معقوال.

 التنسيق بالموقع 0.00

على المقاول أن يشارك في االجتماعةات المشةتركة مةع 

المهندس وممثل المهنةدس أو مةع أي منهمةا وكةذلك مةع 

آلخةةةرين العةةةاملين بةةةالموقع وذلةةةك لتحقيةةةق المقةةةاولين ا

 التعاون والفعالية في أداء األعمال والعمليات بالموقع.

 توفير موارد المقاول 0.00

باستثناء ما ينّص عليه العقد خالف ذلةك، يقةوم المقةاول 

علةةةى نفقتةةةه الخاصةةةة بتةةةوفير وتزويةةةد كافةةةة المعةةةدات 

 اإلنشائية ومواد األعمال المؤقتة سواء لمعمال المؤقتةة

أو الدائمة، وكذلك اليةد العاملةة )بمةا فةي ذلةك المشةرفين 

علةةى العمةةال(، ووسةةائل النقةةل مةةن وإلةةى الموقةةع وفةةي 

األعمةةال وحولهةةا، وغيةةر ذلةةك مةةن األشةةياء مةةن كةةل مةةا 

 يلزم لغرض إنشاء األعمال وإنجازها وصيانتها.

المحافظة على نظافة الموقع،وإخالؤه عند  0.00
 االنتهاء من تنفيذ األعمال

علةى المقةاول طةوال فتةرة تنفيةذ األعمةال تنظيةف يتعين 

المرافق المؤقتة وأماكن تنفيذ األعمال علةى نحةو يةومي 

وبالقةةدر الةةذي يوافةةق عليةةه المهنةةدس، كمةةا يتعةةين علةةى 

Workmen and to the Workmen of the 
Owner and of any other duly 
constituted authorities who may be 
employed in the execution on or near 
the Site of any Works not included in 
the Contract or of any contract which 
the Owner may enter into in connection 
with or ancillary to the Works. If 
however the Contractor, on the written 
request of the Engineer or the 
Engineer’s Representative, make 
available to any such other Contractor 
or to the Owner or any such authority, 
any roads or ways for the maintenance 
of which the Contractor is responsible 
or permit the use by any such of the 
Contractor’s scaffolding or other plant 
on the Site or provide any other service 
of whatsoever nature for any such, the 
Owner shall pay to the Contractor in 
respect of such use or service such 
sum or sums as shall in the opinion of 
the Engineer be reasonable. 

 
6.34 Site Co-ordination 
 

The Contractor shall participate in joint 
meetings with the Engineer and/or 
Engineer’s Representative and other 
Contractors employed on the Site to 
ensure co-operation and efficiency of 
the Site Works and operations. 

 
6.35 Supply of Contractor’s Resources 

 
Except where otherwise specified in 
Contract, the Contractor shall at his 
own expense supply and provide all 
the Construction Plant, Temporary 
Works materials both for the 
Temporary and for permanent Works, 
labour (including the supervision 
thereof), transport to or from the Site 
and in and about the Works and other 
things or every kind required for the 
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و كةذلك –المقاول أن يحافظ على خلةو الطةرق المؤديةة 

إلةةى أمةةاكن تنفيةةذ األعمةةال  -الطةةرق المجةةاورة الموِصةةلة

لةةةى حةةةد سةةةواء مةةةن المةةةواد، وإلةةةى ممتلكةةةات المالةةةك ع

والنفايات، واآلالت، والمعدات اإلنشائية. وال ُيسمح في 

أي حال من األحوال بوضع أيةة مةواد ومعةدات إنشةائية 

في أية منطقة غير تلك المنةاطق التةي يحةددها ويتةـيحها 

 المالك لذلك الغرض.
 

يةةتم إخةةالء الموقةةع وازالةةة االعمةةال المؤقتةةة الةةى الحةةد 

يال مةةع ممثةةل المهنةةدس، وايةةة مبةةاني المتفةةق عليةةه تفصةة

مؤقتة، وانشاءات وغيرها من المرافق، بناء على طلب 

المهندس، ويجب تسليمها الى المالك عقةب االنتهةاء مةن 

االعمال المتعاقد عليها وذلك حسب االتفاق بشأن تسديد 

 مقابلها.

 العمــال 0

 التعهد بالعمال 0.0

عمةةال يتخةةذ المقةةاول ترتيباتةةه الخاصةةة لتعيةةين جميةةع ال

سواء كانوا محليين أو غيرهم، ويوفر لهم وسةائل النقةل 

والسكن، ووجبات الطعام، ودفع مقابل ذلك باسةتثناء مةا 

 ينص العقد عليه خالفا لذلك.

 توفير الماء والكهرباء 0.0

مةع أخةذه -يقوم المقاول كلما أمكنه ذلك وبشةكل معقةول 

بتةوفير كميةة كافيةة مةن  -في االعتبار الظروف المحليةة

ء بةالموقع لغةرض الشةرب وغيةره وكةذلك الكهربةاء الما

السةةتخدام مةةوظفي المقةةاول وعمالةةه، وذلةةك علةةى النحةةو 

 الذي يرضى عنه ممثل المهندس.

 المشروبات الكحولية أو المخدرات 0.0

يلتةةزم المقةةاول بعةةدم تصةةنيع أي مشةةروبات كحوليةةة أو 

construction and completion and 
Maintenance of the Works. 
 

6.36 Keeping the Site Clean and 
Clearance of Site on Completion 

 

 Throughout the execution of the 
Works, the Contractor shall clean the 
Temporary Facilities and the Works 
areas daily to an extent agreed with 
the Engineer and shall keep all the 
access and adjacent roads (both to the 
Work areas and to the properties of the 
Owner) free from materials, scraps, 
machinery and construction 
equipment.  Under no circumstances 
shall any materials and construction 
equipment be placed in areas other 
than those specified and made 
available for that purpose by the 
Owner. 

 

 The extent of Site clearance and 
removal of all Temporary Works shall 
be as agreed in detail with the 
Engineer’s Representative and any 
Temporary buildings, structures and 
other facilities may, if so required by 
the Engineer, be handed over to the 
Owner on completion of the Contract, 
subject to agreement on payment of 
the same. 

7.0 LABOUR 
 

7.1 Engagement of Labour 
  

The Contractor shall make his own 
arrangements for the engagement of 
all labour, local or otherwise, and save 
in so far as the Contract otherwise 
provides for the transport, housing, 
meals and payment thereof. 

 
 
7.2 Supply of Water & Electricity 
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مخةةةةةةدرات أو اسةةةةةةتيرادها أو بيعهةةةةةةا أو إعطائهةةةةةةا أو 
فيهةا خةالف ذلةك، كمةا يلتةزم  مقايضتها، أو أي تصرف

بعةةدم اإلذن أو السةةماح للمتعاقةةدين معةةه مةةن البةةاطن أو 
وكالئه أو مستخدميه باستيرادها أو بيعهةا أو إهةدائها أو 

 مقايضتها أو التصرف فيهــا.

 األسلحة والذخائر 0.0

يلتةةةزم المقةةةاول بعةةةدم إعطةةةاء أيةةةة أسةةةلحة أو ذخةةةائر أو 
ي شةخص مقايضتها أو التصرف فيها خالف ذلةك مةع أ

أو أشخاص أيا كان نوع هذه األسةلحة أو الةذخائر، كمةا 
 يلتزم بعدم اإلذن أو السماح بذلك كما ورد رنفا.

 األعياد والمناسبات الدينية 0.0

على المقاول أن يراعي كما ينبغي في كافة تعامالته مع 

العمةال الةذين فةةي خدمتةه جميةع األعيةةاد وأيةام الراحةةة ، 

 وغير ذلك من التقاليد.والمناسبات الدينية الرسمية 

 األوبئــة 0.0

انني حالننة اوتشنناى محنند اامننراأ الوبا يننة يتعنني  يلننى 

المقاول من يتقيد وينف  اللوا ي وااوامر والمتللاا  التي 

قنند تصنندى ينن  الدولننةن مو الجهننا  اللايننة المحليننةن مو 

الونننللا  الصنننحية لانننرأ التعامنننل منننع  ننن ا المنننرأ 

 الوبا ي والقراء يليإ.

 الف للنظام السلوك المخ 0.0

يلتةةةةزم المقةةةةاول فةةةةي جميةةةةع األوقةةةةات باتخةةةةاذ كافةةةةة 
االحتياطات المعقولةة للحيلولةة دون حةدوث أي سةلوك 
غير قانوني يتسم بالشغب، أو أي سةلوك يخةل بالنظةام 
مةةةةن قبةةةةل مسةةةةتخدميه أو فيمةةةةا بيةةةةنهم، وذلةةةةك بهةةةةدف 
المحافظةةةة علةةةى األمةةةن والهةةةدوء وحمايةةةة األشةةةخاص 

اورة لموقةع األعمةال مةن والممتلكات في المنطقة المجة
 هذه التصرفات.

 
The Contractor shall in so far as is 
reasonably practicable having regards 
to local conditions, provide on the Site 
to the satisfaction of the Engineer’s 
Representative an adequate supply of 
drinking and other water as well as 
electricity for the use of the 
Contractor’s staff and workforce. 

 
7.3 Alcoholic Liquor or Drugs 

 
The Contractor shall not manufacture, 
import, sell, give, barter or otherwise 
dispose of any alcoholic liquor or drugs 
or permit or suffer any such 
importation, sale, gift, barter or 
disposal by his sub-Contractors, 
agents or employees. 
 

7.4 Arms and Ammunition 
 

The Contractor shall not give, barter or 
otherwise dispose of to any person or 
persons any arms or ammunition of 
any kind or permit or suffer the same 
as aforesaid. 
 

7.5 Festivals and Religious Customs 
 
The Contractor shall, in all dealings 
with labour in his employment have 
due regard to all recognised festivals, 
days of rest and religious or other 
customs. 

 
 
7.6 Epidemics 

 
In the event of any outbreak of illness 
of an epidemic nature, the Contractor 
shall comply with and carry out such 
regulations, orders and requirements 
as may be made by the Government or 
the local medical or sanitary authorities 
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 جوازات السفر والتصاريح 0.0

يكةةون المقةةاول مسةةؤوال عةةن تحصةةيل جةةوازات السةةفر، 
والتأشيرات، وتصاريح العمل، وتصاريح اإلقامةة، ومةا 
شةةابهها مةةن مسةةتندات حسةةبما تطلبةةه مةةن حةةين آلخةةر 

 السلطات الوطنية والمحلية.

لةةةى وعلةةةى المقةةةاول أن يتةةةولى إجةةةراءات الحصةةةول ع
ديةةه ومسةةتخدمي المتعاقةةدين  التأشةةيرات لموظفيةةه ومورِّ
معةةه مةةن البةةاطن أو ألي مةةنهم وذلةةك بوقةةت كةةاف قبةةل 
موعد البدء في تنفيذ األعمال حتى يمكن تالفي حصول 

يفعل الشيء نفسةه  أنأي تأخير في هذه الموعد، وعليه 
بالنسبة لتصاريح العمل، وتصاريح اإلقامة، والتصاريح 

 ح الدخول(، ...إلخ.النفطية )تصاري

 قانون العمـل 0.0

على المقاول أن يتقيد في عالقته بعماله المتعاقدين معةه 
بقانون العمل الليبي بما في ذلك األحكةام المتعلقةة بالحةد 
األدنةةى مةةن األجةةور، والسةةالمة، والظةةروف الصةةحية، 

 وساعات العمل.

ويكون المقةاول مسةؤوال عةن تكةاليف موظفيةه العةاملين 
: مرتبةةةةةاتهم، ومسةةةةةاهمات الضةةةةةمان مثةةةةةل ليبيةةةةةافةةةةةي 

 االجتماعي، ...إلخ.

 التدريــب 0.01

بناء علةى طلةب المالةك يقةوم المقةاول بتةوفير المةوظفين 

والتسةةةهيالت الالزمةةةة لتةةةدريب مةةةوظفي المالةةةك وفقةةةا 

 لشروط العقد المتعلقة بهذا الغرض.

 ساعات العمل 0.00

مةةن هةةذه  5-5دون اإلخةةالل بةةالحكم الةةوارد فةةي الفقةةرة 
علةةةةى المقةةةةاول أن يطبةةةةق تعليمةةةةات الشةةةةروط العامةةةةة 

المهنةةةةدس بخصةةةةوص سةةةةاعات العمةةةةل، حيةةةةث يتةةةةألف 
األسبوع االعتيةادي مةن سةتة أيةام عمةل يشةكل كةل يةوم 

سةةاعات عمةةل، بينمةةا يةةوم الجمعةةة هةةو راحةةة  15منهةةا 

for the purpose of dealing with and 
overcoming the same. 

 
7.7 Disorderly Conduct etc 
 
 The Contractor shall at all times take 

all reasonable precautions to prevent 
any unlawful riotous or disorderly 
conduct by or among his employees 
and for the preservation of peace and 
protection of persons and property in 
the neighbourhood of the Works 
against the same. 

 
7.8 Passports, Permits etc. 
 

The Contractor shall be responsible for 
the provision of passports, visas, work 
permits, residence permits and all such 
documents as may be required from 
time to time by the national and local 
authorities. 
 
The Contractor shall arrange visas for 
his personnel and/or his vendor, 
Subcontractor’s personnel in sufficient 
time in advance to avoid delay in the 
Works and shall do the same for work 
permits, residence permits, desert 
passes etc. 

 
7.9 Labour Law 

 
The Contractor shall, in his dealings 
with contract labour, comply with the 
Libyan Labour Law including the 
provisions relating to minimum wages, 
safety and sanitary conditions and 
hours of Work. 

The Contractor shall be responsible for 
his personnel costs in Libya, such as: 
salaries, INAS contributions, etc. 

 
7.10 Training 
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 أسبوعية.

مراعاة التقيد باألحكام من طرف المقاولين  0.00

 من الباطن

معةه مةن يكـون المقاول مسؤوال عن مراعاة المتعاقدين 

 الباطن لمحكــام السابقـــة.

 كشف العمال 0.00

يقدم المقاول إلى ممثل المهندس أو يحيةل إلةى مكتبةه 

كشةةفا مفصةةال وفةةق النمةةوذج والفتةةرات الزمنيةةة التةةي 

يحددها ويصفها المهندس ويجةب أن يوضةح الكشةف 

أسةماء األفةراد المشةرفين وعةةدد الفئةات المختلفةة مةةن 

ل بةةالموقع مةةن حةةين العمةةال الةةذين يسةةتخدمهم المقةةاو

آلخةةر والبيانةةات المتعلقةةة بالمعةةدات اإلنشةةائية التةةي 

 يمكن أن يطلبها ممثل المهندس.

 

 

نعــة 0  المواد، والمنشآت، والصَّ

نوعيةةةة المةةةواد، والمنشةةةآت، والصةةةنعة، مةةةع  0.0
 إجراء االختبارات

تكةةون جميةةع المةةواد، والمنشةةآت، والصةةنعة مةةن أجةةود 

يمةات المهنةدس، وأن األنواع المبينة في العقد ووفةق تعل

يتم إخضاعها من وقت آلخر لالختبارات التي يأمر بها 

المهندس بمكان التصةنيع أو التفصةيل أو بموقةع العمةل، 

أو في غير ذلك من األمةاكن التةي قةد يحةددها العقةد، أو 

في أي واحد من أو جميع هذه األمةاكن. وعلةى المقةاول 

وقةةةةود، تقةةةةديم المسةةةةاعدة، والمةةةةّد بالكهربةةةةاء وأنةةةةواع ال

 
At the request of the Owner, the 
Contractor shall provide personnel and 
facilities for training of Owner’s 
personnel in accordance with any 
Terms of the Contract for this purpose. 

 
7.11 Working Hours 

 
Without prejudice to the provision of 
sub-clause 7.9 herein, the Contractor 
shall conform to the Engineer’s 
instructions with respect to the working 
hours.  The normal working week is six 
(6) days of ten (10) working hours each 
day, Friday being a rest day. 
 

7.12 Observance by 
Subcontractors 

 
The Contractor shall be responsible for 
observance by his Subcontractors of 
the foregoing provisions. 

 
7.13 Return of Labour etc. 
 

The Contractor shall deliver to the 
Engineer’s Representative or at his 
office, a return in detail in such form 
and at such intervals as the Engineer 
may prescribe showing the supervisory 
staff and the numbers of the several 
classes of labour from time to time 
employed by the Contractor on the Site 
and such information regarding 
Construction Plants as the Engineer’s 
Representative may require. 
 

 
8.0 MATERIALS, PLANT AND 

WORKMANSHIP 
 
8.1 Quality of Materials, Plant and 

Workmanship and Tests 
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ومعةةدات المخةةازن، واآلالت، والعمةةال، والمةةواد وذلةةك 

مما يقتضيه في العةادة إجةراء الفحوصةات، والقياسةات، 

واالختبارات على المنشآت، وكذلك الوزن النوعي ألي 

مواد تسةتخدم وكمياتهةا، وتقةديم عينةات مةن المةواد قبةل 

إدخالها في األعمال ، وذلةك إلجةراء االختبةارات عليهةا 

كةةةةن أن يختةةةةاره ويطلبةةةةه المهنةةةةدس وممثةةةةل حسةةةةبما يم

 المهندس أو أيه واحٍد منهما.

 تكلفة العينــة 0.0

يتم تقديم كافة العينةات مةن طةرف المقةاول وعلةى نفقتةه 
 الخاصة وفقا للمواصفات الفنيـــة.

 تكلفة االختبارات 0.0

يتحمةةل المقةةاول تكلفةةة إجةةراء أي اختبةةار إذا كةةان هةةذا 

 االختبار:

ه بوضةةةةوح فةةةةي مسةةةةتهدفا أو منصوصةةةةا عليةةةة 8.6.6
 المواصفات أو في غيرها من مستندات العقـد.

ُيخّصص في المواصةفات )وذلةك يقتصةر علةى  8.6.6
حالةة إجةةراء اختبةةار تحةةت الحمولةةة، أو إجةةراء اختبةةار 
للتثـبهت من مالءمةة أي عمةل تةم إنجةازه أو تةم إنجةازه 
جزئيا وتناسبه مع األغراض المسةتهدف تحقيقهةا( بمةا 

حتةى يتسةنى للمقةاول أن  في يكفي من التفاصيل وذلةك
يحةةدد سةةعر ذلةةك أو يسةةمح بتحديةةد السةةعر فةةي العطةةاء 

 المقدم من طرفه.

 تكلفة االختبارات التي لم يرد بشأنها حكم 0.0

 إذا كان االختبار الذي يطلبــه المهنــدس:

غير مستهدف أو غير منصوص عليةه بالكيفيةة  8.6.6

 الواردة سلفا؛ أو:

غيةةةر مخصةةةص )كمةةةا فةةةي األحةةةوال المةةةذكورة  8.6.6

 
 All materials, Plant and Workmanship 

shall be of the best of their respective 
kinds described in the Contract and in 
accordance with the Engineer’s 
instructions and shall be subjected 
from time to time to such tests as the 
Engineer may direct at the place of 
manufacture of fabrication or on the 
Site or at such other place or places as 
may be specified in the Contract or at 
all or any such places. The Contractor 
shall provide such assistance, 
electricity, fuels, stores instruments, 
machines, labour and materials as are 
normally required for examining, 
measuring and testing the Plant and 
the quality weight or quantity of any 
material used and shall supply 
samples of material before 
incorporation in the Works, for testing 
as may be selected and required by 
the Engineer and/or Engineer’s 
Representative. 

 
 
 
8.2 Cost of Sample 
 

All samples shall be supplied by the 
Contractor at his own cost in 
accordance with the technical 
Specifications. 
 

8.3 Cost of Tests 
 
The cost of making any test shall be 
borne by the Contractor if such test is: 

 
8.3.1 Clearly intended by or provided for in 

the Specification or other Project 
Documents. 

 
8.3.2 Particularised in the Specifications (in 

case only or a test under load or of a 
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 ه(؛ أو:أعال

رغم كونه مسةتهدفا أو منصوصةا عليةه، إال أن  8.6.6

المهندس قد طلةب إجةراءه مةن قبةل شةخص مسةتقل 

في أي مكان خالف موقع األعمال أو مكان تصنيع 

أو تفصةةيل المةةواد التةةةي تةةم اختبارهةةةا، فةةإن تكلفةةةة 

إجةةةراء هةةةذا االختبةةةار يتحملهةةةا المقةةةاول إذا أظهةةةر 

أحكةةةام االختبةةار أن صةةنعة المةةواد ال تتطةةابق مةةع 

العقةةد أو مةةع تعليمةةات المهنةةدس، ويتحمةةل المالةةك 

 التكلفة فيما عدا ذلك.

 
 

 التفتيش واالختبار 0.0

 يوافــق المقـاول علـــى ما يلـــي:

أن تتم كافةة أعمةال التفتةيش واالختبةار كمةا هةو   8.5.6
مطلةةوب فةةي المواصةةفات وفةةي مسةةتندات العقةةد المرفقةةة 

 بهذه الشروط.

ذات، والمواد، أن تخضع المنشآت وجميع التنفي 8.5.6

والتجهيةةزات التةةي يزودهةةا المصةةنعون للتفتةةيش الشةةامل 

مةةةن طةةةرف المقةةةاول فةةةي جميةةةع األوقةةةات وفةةةي جميةةةع 

األمةةةةاكن عنةةةةد أو قةةةةرب أو أثنةةةةاء عمليةةةةات التصةةةةنيع، 

 والتسليم، والتركيب والنصب واإلنشاء.

يكةةون المقةةةاول مسةةؤوال عةةةن تفتةةيش واختبةةةار  8.5.6

قانون والمعةايير األجزاء المكّونة للمنشآت كما يتطلبه ال

العالميةة. وباإلضةةافة إلةةى ذلةةك، يكةةون المقةةاول مسةةؤوال 

عن تنفيذ أية مواصفات تفتيش واختبةار يسةتلزم تنفيةذها 

من طرف المقاول وذلك لغرض اكتشاف أية انحرافةات 

عن المواصفات، أو لغرض اكتشاف أي خلل أو عطب 

في المعدات، أو فةي المةواد، أو فةي الصةنعة فةي الوقةت 

سةةةب لتالفةةةي أي تةةةأخير فةةةي إنجةةةاز أي جةةةزء مةةةن المنا

المنشةةأة أو فةةي إنجةةاز المنشةةأة بكاملهةةا، أو فةةي تحقيةةق 

test to ascertain whether the design of 
any finished or partially finished work is 
appropriate for the purposes which it 
was intended to fulfil) in sufficient detail 
to enable the Contractor to price or 
allow for the same in his tender. 

 
 

8.4 Cost of Tests not provided for  
 
 If any test is ordered by the Engineer 

which is either : 
 
8.4.1 Not so intended by or provided for; or 
 
8.4.2 (in the cases above mentioned) not so 

particularised; or 
 
8.4.3 (though so intended or provided for) 

ordered by the Engineer to be carried 
out by an independent person at any 
place other than the Site or the place 
of manufacture or fabrication of the 
materials tested, then the cost of such 
test shall be borne by the Contractor if 
the test shows the Workmanship or 
materials not to be in accordance with 
the provisions of the Contract or the 
Engineer’s instructions but otherwise 
by the Owner. 

 
8.5 Inspection and Testing 
 
 The Contractor agrees: 
 
8.5.1 That all inspections and tests shall be 

made as required by the Specifications 
and Project Documents attached 
hereto. 

 
8.5.2 That the Plant and all performances, 

materials and equipment furnished by 
the manufacturers shall be subject to 
full inspection by the Contractor at all 
times and places in or around or during 
the process of manufacture, delivery, 
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المنشةةأة لمتطلبةةات السةةالمة وتةةوفير منتجةةات األغةةراض 

التجاريةةة التةةي تتمشةةى مةةع نوعيةةة التصةةميمات ووفةةق 

 اإلمكانيات التصميمية المحددة في المواصفات.

معةةةا للمهنةةةدس أو ممثةةةل المهنةةةدس أو لكليهمةةةا  8.5.6
الحةةق فةةي جميةةع األوقةةات فةةي التفتةةيش علةةى أو الشةةهادة 
على إجراء االختبار صحبة المقاول على أي جةزء مةن 
األعمال في أي مكان توضع فيةه المعةدات أو المةواد أو 
يتم تحضةيرها وتجهيزهةا أو فةي موقةع األعمةال. وقيةام 
المهندس أو ممثةل المهنةدس أو كليهمةا معةا بةالتفتيش أو 

ُر على أنةه قبةول ألي عدمه أو الشها دة أو عدمها ال يفسَّ
عمةةل مةةن "األعمةةال" أو أليةةة خدمةةة مةةن الخةةدمات، وال 
يعفي المقاول من مسؤولياته عةن البنةود المةذكورة التةي 
يجب أن تتطابق مع المواصفات، وأن تكةون خاليةة مةن 

 العيوب وقادرة على أداء وظائفها المطلوبة.
 

مهنةةةدس إذا كانةةةت المواصةةةفات أو تعليمةةةات ال 8.5.5
و/أو ممثل المهندس تتطلب إجراء أي تفتةيش أو شةهادة 
علةةةةى أي اختبةةةةار مةةةةن طةةةةرف المهنةةةةدس و/أو ممثةةةةل 
المهنةدس فإنةةه علةى المقةةاول إفةادة المهنةةدس و/أو ممثةةل 
المهندس في وقت كاف قبل ذلةك عةن اسةتعداده إلجةراء 
التفتةةيش أو االختبةةار المةةذكورين، وعندئةةذ سةةوف يقةةوم 

هنةةةدس علةةةى الفةةةور بةةةإجراء المهنةةةدس و/أو ممثةةةل الم
 التفتيش أو الشهادة على االختبارات المذكورة.

ضةةةمن المقةةةاول الكميةةةة، والنوعيةةةة، واألبعةةةاد،  8.5.1
والتشةةةةطيب المناسةةةةب لجميةةةةع  ،والمالءمةةةةة، والصةةةةنعة

المةواد والمعةةدات. ويجةةب أن تكةون نوعيةةة كافةةة المةةواد 
 والمعدات التي يتم شراؤها من الطراز األول.

 
شةةهد علةةى االختبةةار النهةةائي علةةى المقةةاول أن ي 8.5.6

 لجميع المواد ويقوم باعتماده.

يجةةب إرفةةاق شةةحن المةةواد والمعةةدات بتقةةارير  8.5.8

يقوم المقاول بالتصديق  التياالختبار وشهادات التفتيش 

 عليها.

األحكةةام التةةي تشةةبه فةةي جوهرهةةا تلةةك التةةي تةةم  8.5.0

installation and erection. 
8.5.3 The Contractor shall be responsible for 

inspecting and testing of the 
component parts of Plant required by 
Law and international standards. In 
addition, the Contractor shall be 
responsible of whatever inspecting and 
testing Specifications require the 
Contractor to perform for discovering 
any deviations from Specifications or 
any defective equipment, materials or 
workmanship in such time as to avoid 
any delay in completion of any part of 
Plant or of entire Plant and in Plant 
achieving the capability of safety 
producing for commercial purposes 
products meeting design quality at 
design capacity as specified in 
Specifications. 

8.5.4 The Engineer and/or the Engineer’s 
Representative shall have the right at all 
times to inspect, or witness, the test 
alongwith the Contractor of, any part of 
the Works at any place where equipment 
or materials are located or in preparation, 
or at Site. Inspection or non inspection or 
witnessing or non-witnessing by the 
Engineer and/or the Engineer’s 
Representative shall not be construed as 
acceptance of any of the Works or 
Services nor as relieving Contractor of its 
responsibilities for said items complying 
with Specifications and being free from 
defects and capable of performing their 
respective functions. 

 
8.5.5 If Specifications or the Engineer and/or 

the Engineer’s Representative 
instructions require any inspection or 
any test to be witnessed by the 
Engineer and/or the Engineer’s 
Representative,  the Contractor shall 
advise the Engineer and/or the 
Engineer’s Representative sufficiently 
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أعاله يتم تطبيقها هي األخةرى  5-8في الفقرة  توقهُعها
ن. وتقةةع علةةى المقةةاول مسةةؤولية إدراج علةةى المصةةنِّعي

 فقرات كافية في جميع أوامر الشراء.
فةةي حالةةةة حةةدوث ضةةةرر يتسةةبب فيةةةه  8.5.69

المقةةاول فيمةةا يخةةص أي بنةةد تةةم تفتيشةةه واختبةةاره فةةإن 
جميع التكاليف الناجمة عن إعادة التفتةيش أو االختبةار 
للبنةةد الةةذي تةةم إصةةالحه أو اسةةتبداله إثةةر هةةذا الضةةرر 

 مقاول وضمن مسؤوليته.تكون على نفقة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستبدال 0.0

ال ُيسمح بموجب هذا العقد  بةأي اسةتبدال فةي المةواد أو 

المعدات المحددة إال عند الحصول على تفةويض كتةابي 

 خاص من المهندس بمقتضى "أمر تعديل" رسمي.

 

مراقبة الطرف الثالث بما في ذلك الموردين  0.0

 وغيرهم من المقاولين

ؤوال عةن حمايةة مصةالح المالةك عنةد يكون المقاول مسة

 التعامل مع طرف ثالث في مسائل تتعلق بالمشروع.

مةةا  -تقتصةةر علةةى أندون -وتشةةمل التزامةةات المقةةاول 

يلةةي: االستفسةةارات، وتقيةةيم العةةروض، والمفاوضةةات، 

وأوامر الشراء، وتحديد التعاقد، والتسةهيل، واختبةارات 

in advance, of its readiness for said 
inspection or test, and the Engineer 
and/or the Engineer’s Representative 
will then promptly perform said 
inspection or witness said tests. 

 
8.5.6 The Contractor shall ensure the 

quantity, quality, dimensions, fit up, 
workmanship and proper finishing of all 
materials and equipment. All 
purchased materials and equipment 
must be of first class quality. 

 
8.5.7 The Contractor shall witness and 

approve final testing of all materials. 
 
8.5.8 Shipment of materials and equipment 

shall be accompanied by test reports 
and inspection certificates to be 
endorsed by the Contractor. 

 
8.5.9 Provisions similar in substance to 

those foreseen under this sub-clause 
8.5 above shall be applied also to 
manufacturers. It is the Contractor’s 
responsibility to insert adequate 
clauses in any and all Purchase 
Orders. 

 
 
8.5.10 In the event damage is caused by the 

Contractor to any item which has been 
inspected or tested, then all costs 
incurred in any repeat inspection or 
test of the repaired or replaced item 
following such damage, shall be to the 
Contractor’s account and 
responsibility. 

8.6 Substitution 
 

No substitution of specified materials 
or equipment will be permitted under 
this Contract except on specific written 
authority of the Engineer, pursuant to a 
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كةةةام العقةةةد التفتةةةيش، ...إلةةةخ. ويقةةةوم المقةةةاول وفقةةةا ألح

بتسديد مقابل أي أضرار تحصل نتيجة تخلفه بةأي حةال 

 من األحوال عن اإليفاء بالتزاماته.

 الوصول إلى الموقع 0.0

من حق المهندس أو شخص يفوضه الوصول في جميع 

األوقةةات إلةةى مكةةان األعمةةال وإلةةى الموقةةع وإلةةى جميةةع 

يجةري فيهةا تجهيةز األعمةال أو  التةيالورش واألمةاكن 

حصةةةول منهةةةا علةةةى األعمةةةال، أو األشةةةياء التةةةي يةةةتم ال

المصةةنعة، أو اآلالت لغةةرض األعمةةال، وعلةةى المقةةاول 

أن يقةةدم كافةةة التسةةهيالت والمسةةاعدات للحصةةول علةةى 

 حق الوصول إلى هذه األماكن.

 فحص األعمال قبل تغطيتها 0.0

ألغةةراض اإلشةةراف، ال يجةةوز تغطيةةة أي عمةةل مةةن 

مهنةدس األعمال أو حجبةه عةن األنظةار دون موافقةة ال

أو ممثةةةل المهنةةةدس، وعلةةةى المقةةةاول إتاحةةةة الفرصةةةة 

الكاملة للمهندس أو ممثل المهندس لفحةص وقيةاس أي 

عمةةل علةةى وشةةك أن ُيغطةةى أو ُيحَجةةب عةةن األنظةةار، 

وكةةذلك فحةةص القواعةةد أو األسةةس قبةةل إقامةةة األعمةةال 

الدائمة عليها. وعلى المقاول أن يوجه اإلخطار الالزم 

ت هةةةذه األعمةةةال أو هةةةذه لممثةةةل المهنةةةدس كلمةةةا كانةةة

تصةةةةبح جةةةةاهزة  أنالقواعةةةةد جةةةةاهزة أو علةةةةى وشةةةةك 

يكةةةةون  أنللفحةةةةص، ويتعةةةةين علةةةةى ممثةةةةل المهنةةةةدس 

ر لغةرض إجةراء فحةص  متواجدا دون تأخير غير مبرَّ

وقياس هذه األعمال أو فحص هذه القواعد إال إذا رأى 

أن تواجةةده غيةةر ضةةروري وعليةةه فةةي تلةةك الحالةةة أن 

 ُيبلغ المقاول بذلك.

formal Variation Order. 

 
8.7 Control of Third Parties e.g. 

Vendors and other Contractors 
 

 The Contractor shall be responsible for 
the protection of the Owner’s interests 
when dealing with third parties on 
matters regarding the Project. 

 
 The Contractor’s obligations included, 

but are not limited to the following: 
inquiries, bid evaluations, negotiations, 
purchase order, Contract definition, 
expediting, inspections, etc. The 
Contractor shall pay in accordance 
with the provisions of the Contract for 
any damages incurred by any failure in 
fulfilling his obligations. 

 
8.8 Access to Site 

 
The  Engineer  and  any person  
authorised by him shall at all times 
have access to the Works and to the 
Site and to all Workshops and places 
where the Works are being prepared or 
from where materials, manufactured 
articles or machinery are being 
obtained for the Works and the 
Contractor shall afford every facility for 
and every assistance in or in obtaining 
the right to such access. 
 

8.9 Examination of Works before 
covering-up 

 
For supervision purposes no Works 
shall be covered up or put out of view 
without the approval of the Engineer or 
the Engineer’s Representative and the 
Contract shall afford full opportunity for 
the Engineer or the Engineer’s 
Representative to examine and 
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 الكشف عن األعمال وعمل فتحات للفحص 0.01

يقةةوم المقةةاول بالكشةةف عةةن أي جةةزء أو أجةةزاء مةةن 

األعمةةةال أو عمةةةل فتحةةةات فيهةةةا أو خاللهةةةا حسةةةب 

توجيهات المهندس مةن وقةت آلخةر، ثةم يقةوم بإعةادة 

هةةذا الجةةزء أو هةةذه األجةةزاء إلةةى سةةابق وضةةعها أو 

 يقوم بإصالحها بالشكل الذي يرضى عنه المهندس.

تغطية أي جزء أو أجةزاء مةن هةذه األعمةال وإذا تمت 

أعةاله   5-5أو تم حجبها بعد التقيةد بمتطلبةات الفقةرة 

وفقةا للعقةد، فةإن نفقةات الكشةف  ُنفةذتْ ووجد أنهةا قةد 

عنهةةةةا وإزالةةةةة تغطيتهةةةةا، وعمةةةةل الفتحةةةةات فيهةةةةا أو 

خاللهةةةةةا، وكةةةةةذلك إعادتهةةةةةا إلةةةةةى سةةةةةابق وضةةةةةعها 

لك وإصالحها تكون على حساب المالك. وفيما عدا ذ

من األحوال، يتحمل المقاول جميع هذه النفقات التةي 

تكون قابلة ألن يستردها المالةك منةه أو أن يخصةمها 

المالك من أي مبلغ مسةتحق أو يصةبح مسةتحقا عليةه 

 لصالح المقاول.

 

 

 إزالة األعمال والمواد غير المالئمة 0.00

تكون للمهندس أو لممثل المهنةدس أثنةاء سةير  8.66.6

يصدر أمةرا كتابيةا مةن  األعمال الصالحية في أن

 حين آلخر بما يلي:

إزالة أي مواد من الموقع خالل األوقةات المحةددة  ( أ

فةةي األمةةر إذا رأى المهنةةدس أو ممثةةل المهنةةدس أن 

 هذه المواد غير مطابقة للعقد ؛

measure any work which is about to be 
covered up or put out of view and to 
examine foundations before permanent 
Works are placed thereon. The 
Contractor shall give due notice to the 

Engineer’s Representative whenever 
any such work or foundations is or are 
ready or about to be ready for 
examination and the Engineer’s 
Representative shall without 
unreasonable delay, unless he 
considers it unnecessary and advises 
the Contractor accordingly, attend for 
the purpose of examining and 
measuring such Works or of examining 
such foundations. 

 
 
 
8.10 Uncovering and Making Openings 
 

The Contractor shall uncover any part 
or parts of the Works or make 
openings in or through the same as the 
Engineer may from time to time direct 
and shall reinstate and make good 
such part or parts to the satisfaction of 
the Engineer. 

 
If any such part or parts have been 

covered up or put out of view after 

compliance with the requirements of 

sub-clause 8.9 hereabove and are 

found to be executed in accordance 

with the Contract, the expenses of 

uncovering, making openings in or 

through, reinstating and making good 

the same shall be borne by the Owner 

but in any other case all such 

expenses shall be borne by the 

Contractor and shall be recoverable 

from him by the Owner or may be 
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 استبدالها بمواد أو منشآت مناسبة ؛ ( ب

 

إزالةةةة أي أعمةةةال يةةةرى المهنةةةدس أو ممثةةةل  ( ت

و المنشةةأة أو المهنةةدس أنهةةا مةةن حيةةث المةةواد أ

الصنعة غير مطابقة للعقد، وإعادة تنفيذها كما 

يجب )حتى ولو سبق اختبارها أو تسديد دفعةة 

 مالية مؤقتة مقابلها(.

 

 -كجةةزء مةةن التزاماتةةه-يقةةوم المقةةاول  8.66.6

باإلشراف، وإجةراء التفتةيش، واالختبةار، أو أي مةن 

ذلك على أي أعمةال، مةواد، ومعةدات، وصةنعة فيمةا 

ا يخص المتعاقدين معه من الباطن يخصه وكذلك فيم

بالقدر الذي يضمن معةه ويشةهد فيةه بالكامةل أن هةذه 

األعمال التي تةم تنفيةذها، وأن هةذه المةواد والمعةدات 

تةةةم تصةةةنيعها و/أو تزويةةةدها و/أو تركيبهةةةا أو  التةةةي

نصبها وصةنعتها هةي مةن أفضةل األنةواع والمعةايير 

دسةية وفقا للمواصفات الخاصة بها ووفقا لمسس الهن

السةةليمة، وأنهةةا متكاملةةة ومتسةةقة مةةن جميةةع الوجةةوه 

لغةةةرض إنشةةةائها للمالةةةك بالشةةةكل المقبةةةول. ويلتةةةزم 

المقةةاول فةةي الحةةال باتخةةاذ اإلجةةراء المناسةةب حيةةال 

رفةةةض أو إزالةةةة واسةةةتبدال األعمةةةال غيةةةر السةةةليمة، 

والمةةواد والمعةةدات غيةةر الصةةالحة أو التةةي بهةةا خلةةل 

تةةةةأخير علةةةةى دون تحميةةةةل أي تكةةةةاليف إضةةةةافية أو 

 المالك.

 

 

 

deducted by the Owner from any 

money due or which may become due 

to the Contractor. 

 
8.11 Removal of Improper Work and 

Materials 
 

8.11.1 The Engineer/Engineer’s 
Representative shall, during the 
progress of the Works, have power to 
order in writing from time to time: 

 
i) the removal from Site within 

such times as may be 
specified in the order of any 
materials which in the opinion 
of the Engineer/Engineer’s 
Representative are not in 
accordance with the Contract; 

 
b) the substitution of proper and 

suitable materials or Plant; and  
 

c) the removal & proper re-
execution (notwithstanding any 
previous test thereof or interim 
payment therefor) of any Works 
which in respect of materials, 
Plant or Workmanship is not in 
the opinion of the 
Engineer/Engineer’s 
Representative in accordance 
with the Contract. 

 
8.11.2 The Contractor, as part of his 

obligation, shall supervise, inspect 

and/or test any Works,, materials, 

equipment and workmanship of his or 

his Subcontractors so as to ensure a 

certify fully that their performance 

done, material and equipment 

manufactured and/or supplied and/or 

installed or erected and workmanship 
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 تقصير المقاول في التقيد بالتزاماته 0.00

األمةةر، فإنةةه يحةةق إذا قّصةةر المقةةاول فةةي تنفيةةذ هةةذا 

 للمالةةةةةةةةةك اسةةةةةةةةةتخدام أشةةةةةةةةةخاص رخةةةةةةةةةرين فةةةةةةةةةي

تنفيذ هذا األمر ويتم تحميةل كافةة  -والدفع لهم مقابل-

النفقةةات المترتبةةة عةةن ذلةةك، أو الطارئةةة بسةةبب ذلةةك 

ك باسةترداد مقابلهةا على المقاول، وسةوف يقةوم المالة

منه )أي من المقاول( بخصمها من أي مبلغ مسةتحق 

 أو يمكن أن يصبح مستحقا للمقاول على المالك.

 عدم االعتراض 0.00

إذا لةةم يقةةم المهنةةدس أو مةةن ينةةوب عنةةه بنةةاء علةةى 

أعةاله بةرفض أي أعمةال، أو مةواد،  (11-5)الفقرة 

أو منشةةةأة فةةةإن ذلةةةك ال يعنةةةي المسةةةاس بصةةةالحية 

مةن ينوبةه فةي رفةض هةذه األعمةال أو  المهندس أو

 المواد أو المنشأة فيما بعد.
 

 

 إيقاف األعمال 0

 إيقاف األعمال 0.0

على المقاول فور صدور أمر كتابي من المالك إليه 

أن يوقف سير األعمال أو أي جزء منها حسب المدة 

الزمنية أو الفترات الزمنية وبالشكل الذي يراه 

اف هذه األعمال أن المالك ضروريا، وعليه أثناء إيق

يصون ويحمي األعمال على أكمل وجه بالقدر الذي 

 يراه المالك ضروريا.

وفي حالة إيقاف األعمال وفقا لهذه الفقرة يحق 

للمقاول أن يتلقى تعويضا إضافيا معقوال مقابل 

supplied are of best quality and 

standard in accordance with their 

respective specification and sound 

engineering practice, consistently 

complete in all respects for the 

purpose of the Plant to the Owner, in 

acceptable manner. It is Contractor’s 

obligation to immediately take proper 

action for rejection or removal and 

replacement of improper Works, 

defective materials and equipment 

without any extra costs or delay to the 

Owner. 

 
8.12 Default of Contractor in Compliance 
 

In such cases of default on the part of 
the Contractor in carrying out such 
order, the Owner shall be entitled to 
employ and pay other persons to carry 
out the same and all expenses 
consequent therein or incidental 
thereto shall be borne by the 
Contractor and shall be recoverable 
from him by the Owner or may be 
deducted by the Owner from any 
money due or which may become due 
to the Contractor. 

  
8.13 Failure to Disapprove  
 

Failure of the Engineer or any person 
acting under him pursuant to sub-
clause 8.11 here-above to disapprove 
any Works, materials or Plant shall not 
prejudice the power of the Engineer or 
any of them subsequently to 
disapprove such Works, materials or 
Plant. 
 
 

9.0 SUSPENSION OF WORKS 

9.1 The Contractor shall, on the written 
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إيقاف هذه األعمال وهذه المهلة الزمنية المعقولة 

إال إذا كان ألداء األعمال حسبما يراه المالك مناسبا 

 إيقاف هذه األعمال :

 قد نص عليه العقد خالف ذلك؛ 1.9.9

 ضروريا لتنفيـذ األعمال كما ينبغـي؛ 1.9.9

 

ضروريا بسبب الظروف الجوية التي تؤثر في  1.9.9
سالمة األعمال أو جودتها أو بسبب بعض 

 التقصير من جانب المقاول؛

األعمال أو أي جزء ضروريا من أجل سالمة  1.9.9

المقاول السترداد أي تكلفة  منها، شريطة عدم استحقاق

إضافية إال إذا قدم إخطارا كتابيا بنيته في مطالبة المالك 

)ثالثين( يوما من األمر، ويقوم المالك  69خالل 

بتسوية وتحديد هذه الدفعة اإلضافية الواجب تسديدها 

اول مقابل هذه المطالبة حسبما يراه المالك منصفا للمق

 ومعقوال.

)تسعين(  01تزيد عن إيقاف األعمال لمدة  0.0
 يوما

إذا توجب بناء على أمر كتابي صادر عن المالك 

)يشار إليه في هذه الفقرة بعبارة "أمر 

اإليقاف"( إيقاف سير األعمال أو أي جزء 

منها لمدة أو فترات متتالية تبلغ في مجملها 

)تسعين يوما(. أو إذا كان المالك قد  09

قل من أصدر مسبقا أمر إيقاف لمدة استمرت أ

يوما  09يوما، ثم أصدر خالل أقل من  09

order of the Owner, suspend the 
progress of the Works or any part 
thereof for such time or times and in 
such manner as the Owner may 
consider necessary and shall, during 
such suspension, properly protect and 
secure the Works as far as is 
necessary in the opinion of the Owner. 

 
 In the event of suspension of the 

Works in accordance with this Clause, 
the Contractor shall be entitled to 
receive such reasonable additional 
compensation as may be necessary for 
the additional cost arising out of such 
suspension and such reasonable 
extension of time for the performance 
of the Works as may be judged by the 
Owner to be appropriate unless such 
suspension is: 

 
9.1.1 Otherwise provided for in the Contract; 

or 
 
9.1.2 Necessary for the proper execution of 

the Works; or 
 

9.1.3 Necessary by reason of Weather Conditions 

affecting the safety or quality of the Works or 
by some default on the part of the Contractor; 
or 

 
 

9.1.4 Necessary for the safety of the Works 
or any part thereof. Provided that the 
Contractor shall not be entitled to 
recover any such extra cost unless he 
gives notice in writing of his intention 
to claim to the Owner within thirty (30) 
days of the order, the Owner shall 
settle and determine such extra 
payment to be made to the Contractor 
in respect of such claim as shall in the 
opinion of the Owner be fair and 
reasonable. 
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من تاريخ انتهاء فترة اإليقاف تلك أمر إيقاف 

رخر سواء فيما يخص األعمال بكاملها أو 

)حيثما يقتصر أمر اإليقاف السابق على جزء 

من األعمال( فيما يخص أو يتضمن ذلك 

الجزء، وفي تلك الحالة وفي أية حالة من هذا 

ول أن يقدم إخطارا خطيا القبيل يجوز للمقا

)ثالثين(  69إلى المالك طالبا فيه اإلذن خالل 

يوما من تاريخ استالمه باالستمرار في تنفيذ 

األعمال أو في تنفيذ ذلك الجزء منها الذي تم 

إيقاف سيره، وإذا لم يتم منح هذا اإلذن خالل 

تلك الفترة فإنه يجوز للمقاول عن طريق 

فس الكيفية أن إخطار كتابي رخر يقدمه بن

يختار التعامل )دون أن يكون ملزما بذلك( مع 

اإليقاف الذي يؤثر على جزء من األعمال فقط 

على أساس أنه حذف لذلك الجزء بموجب 

( من هذه الشروط العامة، أما 15المادة )

عندما يؤثر اإليقاف على األعمال بكاملها على 

أساس أنه تخـل من طرف المالك عن العقد 

(.69ـم تطبيق المــادة )فإنه يت  

 إنهاء العقد من طرف المالك 01

للمالك الحق من غير قيد أو شرط في إنهاء  01.0

األعمال الخاضعة لهذا العقد عن طريق تقديم إشعار 

( يوما، حيث 15خطي منه للمقاول مهلته ثالثون )

أدناه مسألة  1-15ستحكم األحكام الواردة في الفقرة 

لمقاول. وعندما يستلم تسوية التزامات المالك نحو ا

ما لم ينص إشعار –المقاول هذا اإلشعار يجب عليه 

أن يوقف األعمال فورا  -اإلنهاء على خالف ذلك

وأن يبذل كل جهد ممكن إللغاء كافة االلتزامات 

القائمة بشروط يرضى عنها المالك وأن يتخذ بشكل 

 
9.2 Suspension Lasting more than 90 

days 
 

If, on the written order of the Owner (in 
this sub-clause referred to as a 
“Suspension Order”), the progress of 
the Works or any part thereof should 
be suspended for a period or 
consecutive periods amounting in all to 
ninety (90) days or if the Owner, 
having previously issued a Suspension 
Order for a period which has lasted 
less than 90 days, should issue, with in 
less than 90 days from the expiration 
of that period of suspension, a further 
Suspension Order either in respect of 
the Whole of the Work or (where the 
previous Suspension Order has 
affected only a part) affecting or 
including that part, then and in any 
such case the Contractor may serve a 
written Notice on the Owner requiring 
permission, within thirty (30) days from 
the receipt, thereof to proceed with the 
Works or that part thereof in regard to 
which progress is suspended and, if 
such permission is not granted within 
that time, the Contractor, by a further 
written Notice so served, may (but is 
not bound to) elect to treat the 
suspension where it affects part only of 
the Works as an omission of such part 
under Clause 19 hereof of where it 
affects the whole Works as an 
abandonment of the Contract by the 
Owner, Clause 10 will apply. 

 
 
 
10.0 TERMINATION BY THE OWNER 

 
10.1 The Owner may at his discretion 
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عام كافة الخطوات المعقولة لتقليل التكاليف الناجمة 

 اإلنهاء إلى حدها األدنــى.عن هذا 

 الدفع في حالة إنهاء العقد 01.0

إذا توجب إنهاء العقد بخالف ما تنص عليه  10.2.1

( فيما بعد، فإن المبلغ المستحق 15المادة )

دفعه للمقاول يتم االتفاق عليه وتسويته بين 

الطرفين ، ويشمل ذلك دفع مقابل كافة 

اء األعمال التي تم تنفيذها قبل تاريخ اإلنه

)بشرط عدم تغطية هذه المبالغ مسبقا بالدفع 

 للمقاول على الحساب( وباإلضافة إلى ذلك:

المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالبنود األولية  ( أ
بالقدر الذي أنجزت أو نفذت به األعمال أو 

اشتملت عليها وبنسبة معقولة  التيالخدمات 
حسبما يعتمده المهندس من تلك البنود 

خدمات التي اشتملت عليها واألعمال أو ال
 والتي تم تنفيذها أو إنجازها جزئيا.

تكلفة المعدات والمواد المطلوبة على  ( ب

نحو معقول لمعمال أو لمعمال المؤقتة والتي 

تكون قد ُسلمت إلى المقاول أو التي يكون 

المقاول مسؤوال قانونيا عن قبول استالمها 

عد )وهذه المعدات والمواد تصبح ملكا للمالك ب

تسديده قيمتها ويتم تسليم المعدات والمواد إلى 

 الموقع(.

مبلغ ُيقّره المهندس وهو بمثابة قيمة أي  ( ت

terminate the Works subject to the 
Contract by giving to the Contractor 
thirty (30) days Notice in writing where, 
upon the provisions of sub-clause 10.2 
hereunder, shall govern the settlement 
of the Owner’s liabilities to the 
Contractor. On receipt of such Notice 
the Contractor shall, unless the Notice 
of Termination directs otherwise, 
immediately discontinue the Works and 
shall make every reasonable effort to 
procure cancellation of all existing 
commitments upon terms satisfactory 
to the Owner and in general take all 
reasonable steps to minimize the costs 
arising from such Termination. 

 
10.2 Payment if Contract is Terminated 
 
10.2.1 If the Contract shall be terminated 

other than pursuant to Clause 28 
hereinafter, the amount to be paid to 
the Contractor shall be mutually 
agreed upon and settled.  It shall 
include payment for all Works 
executed prior to the date of 
termination (in so far as such amounts 
shall not have already been covered by 
payment on account made to the 
Contractor) and in addition: 

a) the amounts payable in respect of 
any preliminary items so far as 
the Works or services comprised 
therein have been carried out or 
performed and a proper 
proportion as certified by the 
Engineer of any such items and 
Works or service comprised in 
which has been partially carried 
out or performed; 

 
b) the cost of equipment and 

materials or reasonably ordered 
for the Works or Temporary 
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مصاريف معقولة تحملها المقاول حين توقع 

إتمام األعمال بكاملها بشرط أال تكون هذه 

المصاريف قد تمت تغطيتها ضمن مدفوعات 

 الفقرة التي سبق ذكرها.

اإلنشائية ة المعدات التكاليف المعقولة إلزال ( ث

الخاصة بالمقاول )والمقاول من الباطن إذا انطبق 

ذلك( وإعادة هذه المعدات اإلنشائية )إذا طلب 

المقاول ذلك( إلى المخازن الرئيسية بمنشأته في البلد 

المسجلة فيها تلك المنشأة أو إلى جهة أخرى أيهما 

 أقل تكلفة. كان

المقاول  التكلفة المعقولة إلعادة جميع موظفي ( ج

المستخدمين في األعمال أو الذين لهم عالقة وعماله 

 بها في موعد هذا اإلنهاء إلى وطنهم.

ويشترط دائما أنه مقابل أية دفعات مالية مستحقة من 

المالك بموجب هذه الفقرة يحق للمالك أن تسلم له قيمة 

األرصدة القائمة المستحقة من المقاول لقاء الدفعات 

منشآت، والمعدات، والمواد، وأية المقدمة نظير ال

، ليبيامطالبات، وضرائب، وغيرها من االلتزامات في 

وكذلك أي مبلغ تم دفعه سلفا للمقاول من طرف المالك 

 مقابل تنفيذ األعمـــال.

 

 

 

 موعد الشروع في األعمال والتأخيــرات 00

 الشروع في األعمال 00.0

Works which shall have been 
delivered to the Contractor or of 
which the Contractor is legally 
liable to accept delivery (such 
equipment and materials 
becoming the property of the 
Owner upon such payments 
being made by him and the 
equipment materials being 
delivered to the Site); 

 
c) sum to be certified by the 

Engineer being the amount of any 
expenditure reasonably incurred 
by the Contractor in the 
expectation of completing the 
whole of the Works in so far as 
such expenditure shall not have 
been covered by the payments in 
the sub-clause before mentioned; 

 

d) the reasonable cost of removal of 
the Contractor’s (and if 
applicable, Subcontractor’s) 
construction plant and (if required 
by the Contractor) return thereof 
to the Contractor’s main plant 
yard in his country of registration 
or to other destinations whichever 
is the lowest; 

 
e) the reasonable cost of 

repatriation of all the Contractor’s 
staff and Workmen employed on 
or in connection with the Works at 
the time of such termination. 

 

Provided always that against any 
payments due from the Owner under this 
sub-clause the Owner shall be entitled to 
be credited with any outstanding 
balances due from the Contractor for 
advances in respect of Plant, equipment 
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المقاول بالشروع في األعمال ضمن يلتزم 

المحددة في كراسة العطاء بعد  ةحدود الفتر

تاريخ توقيع رسالة النية، وأن يستمر في هذه 

األعمال مع التعجيل فيها على الوجه المطلوب 

ودون تأخيرها باستثناء ما يسمح أو يأمر به 

المهندس أو ما يكون خارجا عن سيطرة 

 المقاول.

 حيازة الموقع )الشروع في األعمال الموقعية( 00.0

عليه العقد، فإن مدى فيما عدا ما ينص 

الحصص الُمخصَّص للمقاول حيازتها من 

حين آلخر، والترتيبات التي سوف تتخذ من 

أجل إتاحة هذه النسب له مع مراعاة متطلبات 

العقد فيما يخص الترتيبات المتعلقة بتنفيذ 

األعمال، يقوم المالك بموجب أمر خطي من 

قبل المهندس بالشروع في تنفيذ األعمال، 

ء المقاول حيازة من الموقع بالقدر الذي وإعطا

يكون ضروريا لتمكينه من الشروع 

واالستمرار في إنشاء األعمال طبقا للبرنامج 

من هذه الشروط  11-5المشار إليه في الفقرة 

العامة، وإن كان الحال خالف ذلك، فإنه 

سيكون حسب المقترحات المنطقية التي ُيبديهـا 

خطيا من ا المقاول عند استالمه إشعار

المهندس، ويقوم من وقت آلخر أثناء سير 

األعمال بإعطاء المقاول حيازة حصص 

إضافية من الموقع بالقدر الذي يكون ضروريا 

لتمكين المقاول من إنشاء األعمال بالسرعة 

الالزمة وطبقا للبرنامج المذكور أو 

المقترحات المذكورة )حسب الحالة(. وفي 

ر أو تكّبـده بعض حالة تعرض المقاول للتأخي

المصاريف نتيجة لتخلف المالك عن منحه 

and materials and any claims, taxes and 
other liabilities in the Libya and any sum 
previously paid by the Owner to the 
Contractor in respect of the execution of 
the Works. 

 
 
11.0 COMMENCEMENT TIME AND 

DELAYS 
 
11.1 Commencement of Works 

 
The Contractor shall commence the 
Works within the period named in the 
Contract after the date of signing the 
Letter of Intent or the Contract as the 
case may be and shall proceed with 
the same with due expedition and 
without delay except as may be 
expressly sanctioned or ordered by the 
Engineer or be wholly beyond the 
Contractor’s control. 
 
 

 
 

11.2 Possession at Site (commencement 
of site works) 

 

Save in so far as the Contract may 
prescribe, the extent of portions of the 
Site of which the Contractor is to be 
given possession from time to time and 
the order in which such portions shall be 
made available to him and subject to any 
requirement in the Contract as to the 
order in which the Works shall be 
executed, the Owner will with the 
Engineer’s written Order to commence 
the Works, give to the Contractor 
possession of so much of the Site as 
may be required to enable the Contractor 
to commence and proceed with the 
construction of the Works in accordance 
with the programme referred to in sub-
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الحيازة التي تنص عليها شروط هذه الفقرة 

فإن المالك يلتزم بإعطائه مهلة من الوقت 

إلنجاز األعمال، كما يقرر المبلغ الذي يراه 

مناسبا لتغطية المصاريف التي تكبدها 

 .المقاول، ثم يقوم المالك بتسديد ذلك المبلغ

 إنجــاز األعمالموعد  00.0

مع مراعاة أية متطلبات ينص عليها العقد فيما 

يتعلق بإنجاز أي جزء من األعمال قبل 

اإلنجاز الكلي، فإن األعمال بكاملها يتم 

إنجازها خالل الفترة المحددة في العقد أو 

المهلة التمديدية المسموح بها بموجب المادة 

 ( فيما يلي.11)

 موعد التسليــم 00.0

المتعلقة بموعد التسليم جوهر  تمثل الشروط

العقد، ويضمن المقاول تسليم جميع المواد أو 

المعدات في األماكن والمواعيد المحددة في 

 العقد.

 التعجيل في التسليـم 00.0

يعمل المقاول على اإلسراع بتسليم المواد أو 

المعدات موضوع هذا التعاقد كما يقوم بتسليم 

تعديالت كافة أوامر الشراء، والمراجعات، وال

، والحسابات المصنِّعينبما في ذلك عروض 

التصميمية، والرسومات، وكشوفات قطع 

الغيار، وتعليمات التركيب والتشغيل 

والصيانة، وإجراءات اللحام، وتقارير 

التفتيش، والفواتير، ووثائق الشحن وغيرها، 

وأوامر المصنعين المتعاقد معهم من الباطن، 

 .وأي عمل رخر يتصل بالمشروع

ويستمر المقاول في إعداد التقارير المستحدثة 

clause 6.11 hereof  and otherwise in 
accordance with such reasonable 
proposals of the Contractor as he shall 
be given notice in writing to the Engineer, 
and will from time to time as the Works 
proceed give to the Contractor 
possession of such further portions of the 
Site  as may be required to enable the 
Contractor to proceed with the 
construction of the Works with due 
despatch in accordance with the said 
programme or proposals (as the case 
may be). If the Contractor suffers delay 
or incurs expense from failure on the part 
of the Owner to give possession in 
accordance with the terms of this Clause, 
the Owner shall grant an extension of 
time for the completion of the Works and 
certify such sum as in his opinion shall 
be fair to cover the expense incurred, 
which sum shall be paid by the Owner. 
 
 

 
11.3 Time for Completion 
 

Subject to any requirement set forth in the 
Contract as to completion of any portion of 
the Works before completion of the whole, 
the whole of the Works shall be completed 
within the period named in the Contract or 
such extended time as may be allowed 
under Clause 12 hereafter. 

 
 
11.4 Delivery Time 
 

The stipulations as to delivery time are of 
the essence of the Contract, and the 
Contractor guarantees delivery of all the 
materials or equipment at places and 
times stated in the Contract. 

 
11.5 Expediting 
 

The Contractor shall expedite delivery of 
the materials or equipment subject of this 
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بخصوص اإلسراع في عملية التسليم، ويجب 

أن تكون اإلفادة مكثفة على هيئة تقرير شهري 

عن وضع العمل، على أن يقدم هذا التقرير إلى 

 المهندس على نحو متواصل.

وإذا واجه المقاول أي تأخير في الحصول على 

فإن على المقاول  همصّنعيالمعدات والمواد من 

إبال  المهندس على الفور. وعلى المقاول أن 

يقدم للمهندس نسخ غير مسّعرة من أوامر 

شرائه وكذلك أية بيانات مطلوبة بخصوص 

الشحن بما في ذلك البيانات الواردة في أوامر 

 منه ذلك. ُطلِبمصنعيه متى 

 التأخير والُمهلة التمديدية 00

 وصف عام 00.0

عمال تتعرض للتأخير إذا رأى المالك أن األ
 نتيجة أحد األسباب اآلتيــة:

القاهرة أو الظروف الجوية القوة  ( أ
 القاسية بشكل غير اعتيادي؛

الخسارة أو الضرر الناجمين عن  ( ب
 حريق أو غيره؛

الصادرة توجيهات المالك  ( ت

( من هذه 1باالستناد إلى المادة )
 ؛الشروط العامة

المالك في منح حيازة تأخر  ( ث

 9-99ناد إلى الفقرة الموقع باالست
 من هذه الشروط العامة؛

 -وفي مثل أية حالة من هذه الحاالت–عندئذ  
يلتزم المالك بمنح المقاول مهلة تمديدية 

 منصفة ومنطقية إلنجاز األعمــال.
 

 اإلخطار بالتأخير والمهلة التمديدية 00.0

وقوع أية حادثة من تلك الحوادث التي تسبب 
لفور بتقديم إخطار تأخيرا، يقوم المقاول على ا

كتابي بذلك إلى المالك، ويستمر المقاول رغم 
ذلك في بذل أقصى ما في وسعه للحيلولة دون 

Contract and shall expedite all Purchase 
Orders, revisions and amendments 
including manufacturers’ quotations, 
design calculations, drawings, spare parts 
data, installation, operating and 
maintenance instructions, welding 
procedures, inspection, invoices, shipping 
documents, etc., manufacturers’ sub-
contracted orders and any other work 
related to the Project. 
The Contractor shall maintain up-to-date 
expediting reports and this information is 
to be condensed in a monthly material 
status report.  This report shall be 
forwarded to the Engineer without 
interruption. 

 
If  the Contractor encounters delays in 
obtaining equipment and materials from 
his manufacturers, the Contractor shall 
immediately advise the Engineer. The 
Contractor shall supply the Engineer with 
unpriced copies of his purchase orders 
and any requested shipping information 
including that of his manufacturers orders 
as and when requested. 

 
 
 
 
 
12.0 DELAY AND EXTENSION OF TIME 
 
12.1 If in the opinion of the Owner the Works 

are delayed: 
 

a) By Force Majeure or by reasons of 
exceptionally inclement weather; or 

 
b) By reason of loss or damage by fire etc; 

or 
 
c) By reason of the Owner’s instructions 

given pursuant to Clause 9 of these 
conditions; or 

 
d) Late possession of Site by the Owner 

pursuant to sub-clause 11.2 of these 
conditions;  
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حدوث أي تأخير، ويقوم بعمل كل ما هو 
مطلوب منطقيا لالستمرار في األعمال لبلو  
المستوى الذي يرضى عنه المهندس. ويشترط 
في ذلك، أال يكون المالك ُملزما بأن يأخذ في 
الحسبان أي أعباء زائدة أو إضافية أو غير 
ذلك من الظروف ما لم يقم المقاول خالل 

( يوما بعد نشوء هذه الظروف 15ثالثين )
بتسليم المهندس البنود التفصيلية والكاملة ألية 
مطالبة بمهلة تمديدية و/أو التعويض الذي 
يرى نفسه جديرا به حتى يتسنى بحث ودراسة 

 نهــا.هذه المطالبة في حي

حظر العمل الليلي أو في يوم الجمعة داخل  00
 المصفاة

مع مراعاة أي حكم يخالف ما ينص عليه العقد، 

فإنه ال يجوز تنفيذ أي من األعمال الدائمة أثناء 

الليل أو في أيام الجمعة دون موافقة خطية من 

طرف ممثل المهندس إال عندما يكون العمل حتميا 

ذ األرواح أو الممتلكات أو ُملِّحا تماما لغرض إنقا

أو لغرض سالمة األعمال، وفي هذه الحالة على 

المقاول أن يخطر ممثل المهندس على الفور. 

ويشترط دائما أن أحكام هذه المادة ال تنطبق على 

األعمال التي يمكن تأديتهـا على هيئة دوريات أو 

 بشكل مناوبة.

 معدل سير األعمال 00

الذين سيتم  جميع المواد والمعدات، والعمال

توفيرهم من قبل المقاول بموجب هذا العقد وكذلك 

نمط وكيفية وسرعة إنجاز األعمال وصيانتها 

يجب أن تتم بالنوعية وبالكيفية اللتان يرضى 

عنهما المهندس. وإذا رأى المهندس في أي وقت 

 

 
Then, in any such case the Owner shall 
grant to the the Contractor a fair and 
reasonable extension  of time for 
completion of the Works. 
 
 

12.2 Upon the happening of any such event 
causing delay, the Contractor shall 
immediately give notice thereof  in 
writing to the Owner and the 
Contractor nevertheless constantly use 
his best endeavours to prevent delay 
and shall do all that may be reasonably 
required to proceed with the Works to 
the satisfaction of the Engineer. 
Provided that the Owner is not bound 
to  take into account any extra or 
additional burden or other 
circumstances unless the Contractor 
has within thirty (30) days after such 
circumstances  have arisen, delivered 
to the Engineer full and detailed 
particulars of any such claim for 
extension of time and/or indemnity to 
which he may consider himself entitled 
in order that such claim may be 
investigated at the time. 

 
13.0 NO NIGHT OR FRIDAY WORKS IN THE 

REFINERY 
 

Subject to any provision to the contrary 
contained in the Contract, none of the 
permanent Works shall be carried out 
during the night or on Friday without the 
permission in writing of the Engineer’s 
Representative except when the work is 
unavoidable or absolutely necessary for 
the saving of life or property or for the 
safety of the Works, in which case the 
Contractor shall immediately advise the 
Engineer's Representative, provided 
always that the provisions of this Clause 
are not applicable in the case of any 
Works which it is customary to carry out by 
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أن معدل سير األعمال أو أي جزء منها كان بطيئا 

عمال في لدرجة يتعذر معها ضمان إنجاز األ

الموعد المحدد أو خالل المهلة التمديدية لإلنجاز 

فإن المهندس و/أو ممثل المهندس يقومان أو يقوم 

أحدهما بإبال  المقاول بذلك خطيا، وعلى المقاول 

فور ذلك أن يتخذ الخطوات التي يعتبرها المقاول 

ضرورية والتي يوافق المهندس و/أو ممثل 

عمال حتى تتم في المهندس عليها لتعجيل سير األ

الموعد المحدد إلنجازها. وال يستحق المقاول أي 

 مقابل إضافي عن اتخاذ مثل هذه الخطوات.

ويجوز للمقاول أن يطلب اإلذن بالعمل أثناء الوقت 

اإلضافي أو بالعمل ليال إلى جانب النهار، إال أن 

ال يستحق  -إذا منحه المهندس هذا اإلذن-المقاول 

ن ذلك. أما إذا رفض المهندس أي مقابل إضافي ع

منحه اإلذن ولم تكن هناك أية طريقة مماثلة يمكن 

اتباعها لتعجيل سير األعمال فإن موعد اإلنجاز 

يمكن تمديده لمهلة تتناسب مع مدة العمل اإلضافي 

 التي رفضها المهندس.

وبالنسبة للعمل أثناء الليل فإنه يجب أداؤه بدون 

 رر لها.إحداث ضوضاء وإزعاجات ال مب

يقوم المقاول بتعويض المالك عن مقابل أي 

مسؤولية عن األضرار الناجمة عن الضوضاء أو 

غيرها من اإلزعاجات التي تنشأ عن تنفيذ األعمال 

وكذلك عن مقابل جميع المطالبات، والدعاوى، 

والتكاليف، واألعباء، والمصاريف أيا كان نوعها 

 فيما يتعلق أو يتصل بهذه المسؤولية.

 

 التعويض مقابل التأخير 00

rotation or double shifts.  
 
 
 
14.0 RATE OF PROGRESS 
 

The whole of the materials, plant and 
labour to be provided by the Contractor 
under the Contract hereof and the mode, 
manner and speed of execution and 
maintenance of the Works are to be of a 
kind and conducted in a manner to the 
satisfaction of the Engineer. Should the 
rate of progress of the Works or any part 
thereof be at any time in the opinion of the 
Engineer too slow to ensure the 
completion of the Works by the prescribed 
time or extended time for completion, the 
Engineer and/or Engineer’s 
Representative shall so notify the 
Contractor in writing and the Contractor 
shall thereupon take such steps as the 
Contractor may think necessary and the 
Engineer and/or Engineer’s 
Representative may approve to expedite 
progress so as to complete the Works by 
the prescribed time for completion. The 
Contractor shall not be entitled to any 
additional payment for taking such steps. 
 
The Contractor may request permission to 
work overtime or by night as well as by 
day.  If the Engineer shall grant such 
permission, the Contractor shall not be 
entitled to any additional payment for 
doing so.  If such permission shall be 
refused and there is no equivalent 
practicable method of expediting the 
progress of the Works the time for 
completion shall be extended by such 
period as is solely attributable to such 
refusal. 
 
All night work shall be carried out without 
unreasonable noise and disturbance. 
 
The  Contractor shall indemnify the Owner 
from and against any liability for damages 
on account of noise or other disturbance 
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الزمن هو جوهر العقد، فإذا تخلف المقاول عن 

-11)إنجاز األعمال في الموعد المحدد في الفقرة 

من هذه الشروط العامة، أو في المهلة التمديدية  (1

يمنحها له المالك، فإن على المقاول أن يدفع  التي

للمالك عن األضرار المقررة للتأخير مبلغا قدره 

نصف في المائة( من سعر العقد مقابل ) % 5.1

هذا التقصير وذلك عن كل أسبوع أو جزء من 

-11)األسبوع يمر بين الموعد المذكور في الفقرة 

-من هذه الشروط العامة أو المهلة التمديدية  (1

وحتى تاريخ إنجاز  -وذلك حسب األحوال

دون اإلخالل بحقه في -األعمال. ويجوز للمالك 

أن يخصم  -أخرى الستعادة حقه اتباع أية وسائل

مبلغ هذا التعويض من أي مبالغ لديه تكون 

مستحقة أو يمكن أن تصبح مستحقة عليه للمقاول. 

علما بأن دفع هذا التعويض لن يعفي المقاول من 

التزامه باألعمال أو من أي من التزاماته أو 

 مسؤولياته التعاقدية األخرى.

 شهادة إنجاز األعمال 00

األعمال حسب رأي المهندس  بمجرد إنجاز

واجتيازها بنجاح أي اختبار نهائي يمكن أن ينص 

عليه العقد، بما في ذلك النجاح في تجريب 

المشروع وتشغيله، يقوم المهندس بإصدار شهادة 

إنجاز تتعلق باألعمال التي تخضع لموافقة المالك، 

ثم تبدأ فترة صيانة األعمال اعتبارا من تاريخ 

 ادة.إصدار هذه الشه

ويشترط مراعاة أن المهندس قد يمنح هذه الشهادة 

فيما يتعلق بأي جزء من األعمال قبل إتمام جميع 

األعمال، كما يمكنه أن يمنح بناء على طلب كتابي 

من المقاول هذه الشهادة بالنسبة ألي جزء 

created while or in carrying out the Works 
and from and against any liability for 
damages on account of noise or other 
disturbances created while or in carrying 
out the Works and from and against all 
demands, proceedings, costs, charges 
and expenses whatsoever in regard or in 
relation to such liability. 

 
 
 
 
 
15.0 COMPENSATIONS FOR DELAYS 
 
 Time is of the essence of the Contract and 

should the Contractor fail to complete the 
Works within the time pescribed by sub-
clause 11.3 hereof or extended time 
granted by the Owner, then the Contractor 
shall pay to the Owner as liquidated 
damages for delay a sum of 0.5% (half 
percent) of the Contract Price for such 
default for every week or part of the week 
which shall elapse between the time 
presecibed by sub-clause 11.3 hereof or 
extended time, as the case may be, and 
the date of completion of the Works.  The 
Owner may, without prejudice to any other 
methods of recovery, deduct the amount 
of such compensation from any monies in 
his hands due or which may became due 
to the Contractor.  The payment or 
deduction of such compensation shall not 
relieve the Contractor from his obligation 
to Works or from any other of his 
obligations or liabilities under the Contract.   

 
16.0 CERTIFICATE OF COMPLETION OF 

WORKS 
 
As soon as in the opinion of the 
Engineer the Works shall have been 
completed and satisfactorily passed 
any final test that may be prescribed by 
the Contract, including successful 
commissioning and star-up of the 
Project, the Engineer shall issue a 
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جوهري من األعمال يتّم على النحو الذي يرضى 

أو عنه المهندس وأيضا يكون قد تم شغله 

استخدامه من قبل المالك , وعند منح هذا الشهادة 

بالنسبة لجزء من األعمال فإن ذلك الجزء يعتبر 

تبدأ فترة الصيانة َثّم في حكم "الُمنَجـز" , ومن 

الخاصة بهذا الجزء اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه 

الشهادة . ويشترط كذلك أن أية شهادة إنجاز 

لنسبة ألي جزء من تصدر طبقا لمحكام السابقة با

األعمال تم شغله واستخدامه كما تقدمت اإلشارة 

لن ُينظر إليها على أنها شهادة على إنجاز أية 

أرضية أو سطح يتطلبان اإلعادة إلى وضعهما 

السابق ما لم تنص مثل هذه الشهادة على ذلك 

 بشكل صريح وواضح.

 

 الضمانات والمسؤوليات 00

 وصف عام 00.0

مال سواء من طرفه يضمن المقاول تنفيذ األع

أو من طرف المتعاقدين معه من الباطن أو 

مورديه طبقا للمعايير العالمية السليمة 

والمقبولة في الوقت الحاضر والمعمول بها 

في الشركات الهندسية واإلنشائية، ووفقا 

للمواصفات أيضا. كما يضمن خلو األعمال 

من أي عيوب، أو أخطاء، أو نواقص طوال 

والضمان وكما هو محدد في فترة الصيانة 

 ( فيما يلي.6-66الفقرة )

 "تعريف "فترة الصيانة 00.0

Certificate of Completion in respect of 
the Works subject to approval by the 
Owner and the Period of Maintenance 
of the Works shall commence from the 
date of such Certificate.  

 

Provided that the Engineer may give 
such a Certificate with respect to any 
part of the Works before the 
completion of the Whole of the Works 
and may, upon the written application 
of the Contractor, give such Certificate 
with respect to any substantial part of 
the Works which has been both 
completed to the satisfaction of the 
Engineer and occupied or used by the 
Owner and when any such Certificate 
is given in respect of a part of the 
Works, such part shall be considered 
as completed and the Period of 
Maintenance of such part shall 
commence from the date of such 
approved Certificate. Provided also 
that a Certificate of Completion given 
in accordance with the foregoing 
provisions of any part of the Works 
occupied and used as aforesaid shall 
not be deemed to certify completion of 
any ground or surface requiring 
reinstatement unless such Certificate 
shall expressly so state. 

 

 

 

 

 
17.0 GUARANTEES AND LIABILITIES 
 
17.1 The Contractor guarantees that the 

Works shall be performed by the 
Contractor or any of his Subcontractors 
or Suppliers in accordance with sound 
and currently accepted International 
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فةةةةي هةةةةذه "الشةةةةروط" ُيقصةةةةد بعبةةةةارة "فتةةةةرة 

يومةةا يةةتم حسةةابها اعتبةةارا  151الصةةيانة" مةةدة 

من تاريخ إنجاز األعمةال المعتمةدة مةن طةرف 

( مةةن هةةذه الشةةروط 15المهنةةدس طبقةةا للمةةادة )

إصةةدار فةةي حالةةة قيةةام المهنةةدس ب–العامةةة، أو

أكثةةةةر مةةةةن شةةةةهادة واحةةةةدة بموجةةةةب المةةةةادة 

اعتبارا مةن تةاريخ كةل شةهادة منهةا  -المذكورة

يةةتم اعتمادهةةا علةةى هةةذا النحةةو، وفيمةةا يتعلةةق 

بفترة الصيانة يتم تفسير عبارة "األعمال" وفقا 

 لذلك.

 العيوب التي تطرأ على األعمــال 00.0

في حالة عدم مطابقة أي بند من األعمال 

اف عيب فيه، أو في حالة للمواصفات أو اكتش

وجود أية عيوب أو أخطاء في المعدات، أو 

المواد، أو الصنعة، أو خصائص التشغيل ألي 

بند من المعدات مما يظهر في أي وقت حتى 

تاريخ انتهاء صالحية فترة الصيانة، فإن على 

المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة وعلى 

وذلك الفور بتعديل وإصالح واستبدال ما يلزم 

وفقا ألحكام العقد حتى يطابق البند المذكور 

المواصفات ويفي بالضمانات السابقة إلى الحد 

الذي يرضى عنه المهندس تماما، وإذا لم يكن 

باإلمكان تصحيح الخطأ أو الخلل الذي يجعل 

ُذكر البند ال يؤدي وظيفته كما ينبغي وفقا لما 

بة أعاله فإن البند الُمصاب أو المعدات الُمصا

بذلك الخلل يجب إزالته من طرف المقاول أو 

دون تحميل التكلفة -على نفقته، وعلى المقاول 

أن يوفر في الحال بندا مقبوال  -على المالك

 يفي تماما بالمواصفات ويفي بنّيــة التعاقد.

Standards in Engineering and 
Construction Companies and in 
accordance with the Specifications and 
further that the Works shall be free 
from any defects, failures or 
imperfections for the Period of 
Maintenance Guarantee as specified in 
sub-clause 17.2 hereof.  

 
 
17.2 Definition of “Period of 

Maintenance” 
 

In these Conditions, the expression 
“Period of Maintenance” shall mean 
the period of 365 days calculated from 
the date of completion of the Works 
certified by the Engineer in accordance 
with Clause 16 hereof or, in the event 
of more than one Certificates having 
been issued by the Engineer under the 
said Clause, from the respective dates 
so certified and in relation to the Period 
of Maintenance the  expression “the 
Works” shall be construed accordingly. 

 
 
 
 
 
 
17.3 Defects in the Works 
 

If any item the Works does not meet 
the Specifications or is found defective 
or if any defect or fault originating with 
the equipment, materials, 
Workmanship or operating 
characteristics of any item of 
equipment arises at any time up to the 
expiry of the Period of Maintenance, 
the Contractor shall at his own 
expense promptly make such 
alterations, repairs and replacements 
as are necessary and made in 
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 تنفيـذ أعمال اإلصالح  00.0

من أجل أن يتم تسليم األعمال إلى المالك عند 

أو بعد انتهائها بأسرع ما انتهاء فترة الصيانة 

يمكن وهي في حالة جيدة ومتكاملة )باستثناء 

البلـى الناتج عن االستعمال( وبالشكل الذي 

يرضى عنه المهندس وبالكيفية التي كانت 

عليها األعمال عند بدء فترة الصيانة، فإن 

على المقاول تنفيذ كافة أعمال اإلصالح، 

، والتعديل، وإعادة اإلنشاء، والتصحيح

والتقويم لكافة العيوب، والنواقص، 

واالنكماشات ، أو غير ذلك من األخطاء وذلك 

حسبما يطلبه المهندس خطيا من المقاول أثناء 

( 11فترة الصيانة، أو خالل أربعة عشر )

يوما من تاريخ انتهائها وذلك كنتيجة لقيام 

المهندس أو من ينوبه بأعمال التفتيش عليها 

 رة الصيانة.قبل تاريخ انتهاء فت

وعندما يكون المقاول ُملَزما باستبدال جزء من 

األعمال وتطول فترة تسليم ذلك الجزء، فإن 

على المقاول قبل كل شيء إصالح الجزء 

المصاب بالخلل لكي يمكن استئناف العمليات 

بأسرع ما يمكن، وإذا تكرر العطل فإنه يترتب 

على المقاول تحديد السبب الكامن وراء هذه 

عطال ومعالجته بدال من االقتصار على األ

استبدال الجزء أثناء فترة سريان الضمان. 

وفي حالة وجود عيوب في الخدمات المقدمة 

من جانب المقاول فإنه على المقاول تنفيذ كافة 

الخدمات الضرورية على الفور وعلى نفقته 

 -بدون تحديد سقف المصروفات-الخاصة 

 اقص.وذلك لغرض إزالة العيوب والنو

وعالوة على ذلك، يتحمل المقاول التكلفة 

accordance with the provisions of the 
Contract so that said item conforms to 
the Specifications and fulfils the 
preceding guarantees to the 
Engineer’s entire satisfaction. If the 
fault or failure to function properly 
cannot be corrected as set forth above, 
the faulty item or equipment shall be 
removed by or at the expense of the 
Contractor and the Contractor shall, 
without cost to the Owner, promptly 
furnish a satisfactory item which 
completely fulfils the Specifications and 
intent of the Contract. 
 

 
17.4 Execution of Works of Repair  
 

To the intent that the Works shall, at or as 
soon as practicable after the expiration of 
the Period of Maintenance, be delivered to 
the Owner in as good and perfect a 
condition (fair wear and tear excepted) to 
the satisfaction of the Engineer as that in 
which they were at the commencement of 
the Period of Maintenance, the Contractor 
shall execute all such Works of repair, 
amendment, reconstruction, rectification 
and making good of defects, 
imperfections, shrinkages or other faults 
as may be required to the Contractor  in 
writing by the Engineer during  the Period 
of Maintenance or within fourteen (14) 
days after its expiration as a result of an 
inspection made by or on behalf  of the 
Engineer prior to its expiration of the 
Period of Maintenance. 

 
 

hen the Contractor is to replace a part of 
the  Works and the delivery period is 
lengthy, he shall repair the defective part 
first in order to permit operations to 
resume as soon as possible. If the 
breakdown turns out to be frequent, then 
the Contractor shall determine the 
underlying cause for such breakdowns 
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اإلجمالية للمواد والمعدات وإقامتها بما في 

المصاريف  -ودون االقتصار على- ذلك

المتأخرة أو االحتياطية التي يستحقها المالك 

من أي طرف ثالث والتي يمكن عرضها 

كنتائج مترتبة عن أخطاء المقاول الذي يعتبر 

 عمال بشكل صحيح.ملَزما بإنجاز مجال األ

 تكاليف تنفيذ أعمال اإلصـالح 00.0

يقوم المقاول بتنفيذ كافة هذه األعمال على 

نفقته الخاصة إذا كان السبب الذي يدعو إليها 

في نظر المهندس يرجع إلى استخدام مواد، أو 

منشآت، أو صنعة غير مطابقة للعقد، أو يعود 

إلى إهمال أو تخلف المقاول عن التقيد بأي 

يح أو ضمني من جانبه بموجب نص صر

العقد. أما إذا رأى المهندس أن السبب ُيعَزى 

إلى خالف ذلك فإنه يتم التحقق من قيمة هذه 

األعمال وتسديدها كما لو كانت أعماال 

 إضافية.

اإلجراء المتبع حيال تخلف المقاول عن تنفيذ  00.0

 األعمال المطلوبة

إذا تخلف المقاول عن تنفيذ أي من أعمال 

ح المذكورة التي يطلبها المهندس فإنه اإلصال

يحق للمالك أن يقوم بتنفيذ هذه األعمال 

باستخدام عماله أو بواسطة مقاولين رخرين، 

كما يحق له استرداد مقابل كافة تكاليفها من 

المقاول، أو يمكنه خصم ذلك المقابل من أي 

مبلغ مستحق أو يمكن أن يصبح مستحقا عليه 

 لصالح المقاول.

 ولية ال تتأثر بالموافقة واالعتمادالمسؤ 00.0

للرسومات أو  -ال يعفي اعتماد المهندس 

and remedy the cause rather than merely 
replace the part during the lifetime of the 
warranty. In case the Services performed 
by the Contractor are found to be 
defective, the Contractor, at this own 
expense, shall promptly perform all 
necessary services, without any limit of 
expenditure, in order to remove the 
deficiencies. 

Furthermore, the Contractor shall bear 
the total cost of material, equipment 
and related erection including but not 
limited to, back charges or standby 
charges to Owner from any third 
Parties  which can be demonstrated to 
be the consequence of Contractor’s 
errors and correctly accomplish the 
Scope of Works. 

 

 

 

17.5 Cost of Execution of Works of 
Repair etc. 

 

 All such Works shall be carried out by the 
Contractor at his own expenses if the 
necessity thereof is in the opinion of the 
Engineer, due to the use of materials, 
Plant or workmanship not in accordance 
with the Contract or to neglect or failure of 
the Contractor to comply with any 
obligation expressed or implied on the 
Contractor’s part under the Contract. If, in 
the opinion of the Engineer, such 
necessity is due to any other cause, the 
value of such Works shall be ascertained 
and paid for as if it were additional Works. 

 

17.6 Remedy on Contractor’s Failure to 
Carry out Works Required 
 

If the Contractor fails to do any such 
Works as aforesaid required by the 
Engineer, the Owner shall be entitled to 
carry out such Works by his own 
Workmen or by other Contractors and 
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المواد أو الصنعة، وال تضمين ذلك في 

الشهادات النهائية أو الحسابات، وال إصدار 

المقاوَل من التزاماته  -شهادة اإلنجـاز

 ومسؤولياته وضماناته بموجــب العقـد.

ي 00.0  المقاول ُمطالٌَب بالبحث والتقصِّ

إذا طلب منه المهندس ذلك -قوم المقاول ي

بالبحث في والتقصي عن سبب أي  -خطيا

عيب ، أو نقص أو خطأ حسب توجيهات 

 المهندس.

فإذا لم يكن المقاول مسؤوال عن هذا العيب، 

أو النقص أو الخطأ بموجب العقد، فإن المالك 

هو الذي يتحمل تكلفة أعمال البحث والتقصي 

أما إذا كان المقاول التي ينفذها المقاول. 

مسؤوال عن هذا العيب، أو النقص أو الخطأ 

كما سبقت اإلشارة فإن المقاول هو الذي 

يتحمل تكلفة أعمال البحث المذكورة، وعليه 

)أي المقاول( في هذه الحالة أن ُيصلِح، 

وُيصّحح، ويعّدل أو يضبط هذا العيب، أو 

النقص، أو الخطأ على نفقته الخاصة وذلك 

( من هذه الشروط 15حكام المادة )وفقا أل

 العامــة.

 القياسات 00

 الكميــات 00.0

الكميات المنصوص عليها في قائمة الكميات 

هي الكميات التقديرية للعمل، غير أنه ال يجب 

أخذها على أساس أنها الكميات الفعلية والدقيقة 

لمعمال المطلوب تنفيذها من طرف المقاول 

shall be entitled to recover from the 
Contractor all costs thereof or may 
deduct the same from any money due or 
that become due to the Contractor. 
 
 
 
 

 
17.7 Responsibility Unaffected by 

Approval 
 

Approval of Drawings, materials or 
Workmanship by the Engineer or implied 
in final certificates or accounts or the issue 
of a Completion  Certificate shall not 
relieve the Contractor from his obligations, 
liabilities and warranties under the 
Contract. 
 

 
17.8 Contractor to Search 
 

The Contractor shall, if required by the 
Engineer in writing, search for the 
cause of any defect, imperfection or 
fault under the directions of the 
Engineer.  

 
Unless such defect, imperfection or 
fault shall be one for which the 
Contractor is liable under the Contract, 
the cost of the Works carried out by the 
Contractor in searching shall be borne 
by the Owner. But if such defect, 
imperfection or fault should be one for 
which the Contractor is liable as 
aforesaid, the cost of the Works carried 
out in searching as aforesaid shall be 
borne by the Contractor and he shall in 
such case repair, rectify and make 
good such defect, imperfection or fault 
at his own expenses in accordance 
with the provisions of Clause 17 
hereof. 
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 العقــد. وذلك لإليفاء بالتزاماته بموجب

وال يلغي أي خطأ في بيانات قائمة الكميات أو 

في جدول المعدالت أو أي حذف من 

محتوياتهما العقد كما أنه ال يعفي المقاول من 

تنفيذ جميع أو أي جزء من األعمال طبقا 

للرسومات والمواصفات، وال يعفيه أيضا من 

أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد. 

حذف من هذا القبيل يجب وأي خطأ أو 

تصحيحه من طرف المهندس ويجب التحقق 

من قيمة العمل الذي تم تنفيذه بالفعل وفقا 

بشرط أال يحدث أي تصحيح  (1-15)للفقرة 

ألي خطأ أو حذف أو تقدير خاطئ في بيان 

المعدالت، واألسعار المدرجة من قبل المقاول 

 في قائمة الكميات أو جدول المعدالت.

 المطلوب قياسهااألعمال  00.0

على خالفه  ُيَنصيقوم المقاول باستثناء ما 

بالتحقق من قيمة العمل المبذول وتحديدها من 

خالل القياس وفقا للعقد. وعندما َيطلب قياس 

أي جزء أو أجزاء من األعمال عليه أن يقدم 

إشعارا لممثل المهندس الذي يتواجد أو يرسل 

ياس، أحد وكالئه المؤهلين لمراجعة هذا الق

يطلبها  التيوأن يوفر كافة األمور التفصيلية 

ممثل المهندس، ويقوم ممثل المهندس بمجرد 

استالمه إشعار المقاول بدعوة المهندس 

للتواجد أو ليراجع معه القياسات. فإذا لم 

 
 
 
 
18.0 MEASUREMENT 
 
18.1       Quantities 
 

The quantities set out in the Bills of 
Quantities are the estimated quantities 
of the work but they are not to be taken 
as the actual and correct quantities of 
the Works to be executed by the 
Contractor in fulfillment of his 
obligations under the Contract. 
 
Any error in description in the Bills of 
Quantities/Schedule of Rates or 
omission therefrom shall not vitiate the 
Contract nor release the Contractor 
from the execution of the whole or any 
part of the Works according to the 
Drawings and Specifications or from 
any of his obligations or liabilities under 
the Contract. Any such error or 
omission shall be corrected by the 
Engineer and the value of the work 
actually carried out shall be 
ascertained in accordance with 
Subclause 19.5 provided that there 
shall be no rectification of any error or 
omissions or wrong estimates in the 
description rates and prices inserted by 
the Contractor in the Bill of 
Quantities/Schedule of Rates. 

 
 
18.2       Works to be Measured 
 

The Contractor shall, except as 
otherwise stated, ascertain and 
determine by measurement the value 
in accordance with the Contract of 
work done in accordance with the 
Contract. He shall, when he require 
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يحضر ممثل المهندس فإن القياس الذي أخذه 

المقاول أو اعتمده ممثل المهندس يؤخذ على 

 للعمل.أنه قياس سليم 

 السعـر اإلجمالي 00.0

حيثما يكون سعر العقد المبني على أساس 

قائمة الكميات منصوصا عليه بعبارة "سعر 

إجمالي" فال حاجة إلعادة أخذ القياسات وفقا 

لهذه الفقرة، وسوف يتم اعتبار السعر 

اإلجمالي ثابتا لمجال العمل كما هو مبين في 

رسومات العقد ومواصفاته، وقائمة الكميات 

 و/أو جداول المعدالت.

 طريقة القياس 00.0

تقاُس األعمال على أساس األعمال الصافية 
رغم العادات المتبعة محليا أو بشكل عام 
 وباستثناء ما ينص العقد بالتحديد على خالفه.

 

 التغييرات واإلضافات والحذوفات 00

 التعديالت 00.0

يقوم المهندس بأي تعديل في شكل، أو نوعية، 

زء منها مما يراه أو كمية األعمال أو ج

ضروريا لذلك الغرض، أو مما يراه مرغوبا 

ألي سبب رخر، وهو مخول بأن يأمر المقاول 

بتنفيذ التعديل المطلوب وعلى المقاول أن 

 يعمل على تنفيذ ما يلــي:

زيادة أو إنقاص كمية أي عمل  ( أ

any part or parts of the Works to be 
measured, give notice to the 
Engineer’s Representative who shall 
forthwith attend or send a qualified 
agent to check such measurement and 
shall furnish all particulars required by 
the Engineer’s Representative. The 
Engineer’s Representative shall 
immediately on receipt of notice by the 
Contractor invite the Engineer to attend 
or check the measurement together 
with him. Should the Engineer’s 
Representative not attend then the 
measurement made by the Contractor 
or approved by the Engineer’s 
Representative shall be taken to be 
correct measurement of the work. 
 
 
 

 
18.3       Lump Sum Prices 
 

Where a Contract Price based upon a 
Bill of Quantities if stated to be “Lump 
Sum” no re-measurement in 
accordance with this Clause shall take 
place and the Lump Sum Price shall be 
considered firm for the Scope of Work 
as described in the Contract Drawings 
and Specifications, Bill of Quantities 
and/or Schedules of Rates. 
 

 
18.4       Method of Measurement 
 

The Works shall be measured net 
notwithstanding any general or local 
custom except where otherwise 
specifically described or prescribed in 
the Contract. 

 
19.0 ALTERATIONS, ADDITIONS AND 

OMISSIONS 
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 يندرج ضمن العقد؛

 حذف أي عمل من هذه األعمال؛ ( ب

أي  تغيير شكلية أو نوعية أو صنف ( ت

 عمل من هذه األعمال؛

تغيير مستويات وخطوط ومواضع  ( ث

 وأبعاد أي جزء من هذه األعمال؛

تنفيذ العمل اإلضافي أيا كان نوعه  ( ج

مما يكون ضروريا إلنجاز 

األعمال بما في ذلك أي عمل ينشأ 

عن المخاطر غير المشمولة ضمن 

 ( أعاله.15-5ما ورد في الفقرة )

لنوع أن وليس من شأن أي تعديل من هذا ا
ُيبِطل أو ينهي صالحية العقد إال أن قيمة 
جميع هذه التعديالت )إن ُوجدت( يجب أن 
تؤخذ في الحسبان وذلك للتحقق من سعر 

 العقــد.
 

على أي حال، أي عمل ُيطلب لغرض إنجاز 
مجال األعمال التعاقدية بشكل صحيح أو أية 
معلومات يمكن أن يطلبها المهندس فيما يخص 

 تعتبر نوعا من التعديل. األعمال ال
 
 

 التغييرات غير المعتمدة 00.0

 ال ُيسمح بتعديل العقد فيما يخص اآلتــي:

التحويرات الضرورية من طرف  ( أ

المقاول على األعمال التي قام هو نفسه 

بتنفيذها مسبقا والتي ال تتمشى مع 

المستندات الفنية الخاصة بالمشروع، 

أو الضرورية لتصحيح أخطاء المقاول 

19.1 Variations 
 
The Engineer shall make any variation 
to the form, quality or quantity of the 
Works or any part thereof that may in 
his opinion be necessary and for that 
purpose or if for any other reason it 
shall in his opinion be desirable shall 
have power to order the Contractor to 
do and the Contractor shall do any of 
the following: 

 
a) increase or decrease the quantity 

of any work included in the 
Contract; 

 
b) omit any such work; 
 
c) change the character or quality or 

kind of any such work; 
 
d) change the levels, lines, positions 

and dimensions of any part of the 
Works; and 

 
e) execute additional work of any 

kind necessary for the completion 
of the Works including any work 
arising out of  the excluded risks 
listed in sub-clause 6.20 here-
above. 

 

and no such variation shall in any way 
vitiate or invalidate the Contract but the 
value (if any) of all such variations shall 
be taken into account in ascertaining 
the amount of the Contract Price. 
 
 
However, any work required to 
correctly accomplishing the Scope of 
Works of the Contract or any 
information that the Engineer may 
require in relating to the Works shall 
not be considered as a variation. 
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ذوفاته، أو الضرورية لتصحيح أو ح

لم ينفذها عمال المقاول  التياألعمال 

 بالكيفية المطلوبة.

أي تعديل من التعديالت يكون المقاول  ( ب

قد بدأ العمل عليه بدون أن يستلم 

طلبا خطيا معينا يأمره فيه المهندس 

 بتنفيذ ذلك.

التحويرات الضرورية لتصحيح  ( ت

األخطاء التي يرجع سببها إلخفاق 

اول في اكتشاف األخطاء أو المق

التضاربات في المستندات الفنية 

الصادرة عن المهندس. وتكون تكاليف 

هذه التحويرات بكاملها على نفقة 

 المقاول.

مصاريف التجهيز، أو التغليف، أو  ( ث
التعبئة، أو الشحن، أو الخدمات 
التشغيلية من أي نوع ال ُيسمح بها ما لم 
ي يكن مرخصا بها على نحو محدد ف

 العقد.

 طلب المقاول بشأن إحداث تعديل في األعمال 00.0

إذا صدرت أي تعليقات أو تعليمات عن 

المهندس و/أو ممثل المهندس حول مستندات 

فإنها  -إذا ُعمل بموجبها–المشروع والتي 

تشكل في رأي المقاول تعديال في األعمال، 

فإن على المقاول أن يبلغ المهندس خطيا 

ر مقترحا بأمر التعديل وعلى الفور وأن ُيْصد

وفقا ألحكام العقد لغرض مراجعتها من طرف 

 المهندس.

 
 
 
19.2 Unauthorised Changes 
 
No Contract variation shall be issued for the 

following: 
 

a) Necessary modifications by the 
Contractor of Works already 
executed by the Contractor which 
do not comply with the Technical 
Documentation of the Project or 
which are necessary to correct 
the Contractor’s mistakes or 
omissions, or necessary to correct 
Works which have not been 
carried out in a workmanlike 
manner by the Contractor; 

 
b) A modification which the 

Contractor has commenced work 
upon without having received a 
specific written request to do so 
from the Engineer; 

 
 c) Necessary modifications to 

correct mistakes caused by the 
Contractor’s failure to identify 
errors or inconsistencies in the 
Technical Documentation issued 
by the Engineer.  The costs of 
such modifications shall be at full 
Contractor’s charge.  

 
       d)  Charges for preparation, packing, 

boxing, crating, freight or 
operational services of any kind will 
not be allowed unless  specifically 
authorized in the Contract. 
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 أوامر التعديل تتم خطيا 00.0

ال يجوز إحداث أي تعديل من طرف المقاول 

بدون أمر خطي يصدره المهندس، شريطة 

مراعاة أنه ال ُيطلب األمر الخطي بالنسبة 

للزيادة أو النقصان في كمية أي أعمال حيثما 

الزيادة أو هذا النقصان غير تكون هذه 

مترتبين عن أمر صادر بناء على هذه الفقرة 

بل يترتبان عن تجاوز الكميات أو نقصها عن 

المقادير الموجودة وقت توقيع العقد. ويشترط 

كذلك أنه إذا رأى المهندس ألي سبب كان أنه 

من المناسب منح هذا األمر شفويا، فإن على 

ر وأن ينظر إلى المقاول أن يتقيد بهذا األم

التأكيد الكتابي على هذا األمر الشفوي الذي 

يقدمه المهندس على أنه أمر خطي ضمن 

حدود ما تعنيه هذه الفقرة، على أن يتم إصدار 

 هذا التأكيد حالما أمكن ذلك.

ويشترط كذلك أنه إذا أكد المقاول خالل سبعة 

( أيام كتابيا للمهندس، ولم يتم إنقاض هذا 5)

( يوما من 11طيا خالل أربعة عشر )التأكيد خ

طرف المهندس فإنه يعتبر بمثابة أمر خطي 

 صادر عن المهندس.

 قيمة التعديالت 00.0

عقب طلب التعديل يجب على المقاول أن  ( أ

( أيام سعرا إجماليا 5يعد خالل سبعة )

19.3 Contractor’s Request for Variation 
in Works 

 
In the event of comments or 
instructions given by the 
Engineer/Engineer’s Representative on 
the Project Documents which, if acted 
upon would, in the opinion of the 
Contractor, constitute a variation in the 
Works, the Contractor shall 
immediately notify the Engineer in 
writing and raise the variation order 
proposal according to the provisions of 
the Contract for Engineer’s review. 
 

 
19.4 Orders for Variations to be in writing 

 
No such variation shall be made by the 
Contractor without an order in writing 
issued by the Engineer.  Provided that 
no order in writing shall be required for 
increase or decrease in the quantity of 
any Works where such increase or 
decrease is not the result of an order 
given under this Clause, but is the 
result of the quantities exceeding or 
being less than those which existed at 
the time of signing the Contract.  
Provided also that if for any reason the 
Engineer shall consider it proper to 
give any such order verbally, the 
Contractor shall comply with such 
order and any confirmation in writing of 
such verbal order given by the 
Engineer shall be deemed to be an 
order in writing within the meaning of 
this Clause.  Such confirmation is to be 
issued as soon as practicable.  
 
Provided further that if the Contractor 
shall within seven days confirm in 
writing to the Engineer and such 
confirmation shall not be contradicted 
in writing within fourteen (14) days by 
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مقابل التعديل، وأن يقّدر تأثيرات التعديل 

الممكنة على التاريخ المحدد إلنجاز 

ويجب أن يكون السعر اإلجمالي  األعمال.

الخاص بالتعديل وفق العقد، وأن يكون 

تشريح المبلغ اإلجمالي أو  علىمبنيا 

جداول المعدالت ، فإذا لم تتوفر أية 

معدالت قام المهندس بتحديد معدل 

التعويض حسبما يراه معقوال دون 

المساس بحقوق أي من الطرفين. وبعد 

عديل التوصل إلى اتفاق حول سعر الت

وجدوله الزمني يجب على المقاول على 

الفور أن يبدأ في تنفيذ التعديل وعلى 

المهندس إصدار أمر خطي بخصوص 

هذه التغييرات ، على أن يتم استعمال هذا 

 األمر لغرض "تنقيح العقد" بخصوصها.

التعديالت في سعر العقد وتاريخ اإلنجاز  ( ب

المحدد ال تكون صالحة إال إذا صدر 

 العقد" بخصوصها. "تنقيح في

حيث تتم مناقشة الوقت اإلضافي ومنحه  ( ت

بناء على طلب التعديل فإن هذه الوقت 

اإلضافي يشمل اآلثار المتراكمة لجميع 

التعديالت التي أِذن بها المهندس مسبقا، 

وال يمكن بعد ذلك مناقشة المزيد من 

 الوقت اإلضافي بصدد ذلك التعديل.

the Engineer, it shall be deemed to be 
an order in writing by the Engineer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.5 Value of variations 

 
a) Following a request for a 

variation, the Contractor must 
prepare, within seven (7) days, a 
detailed lump sum price of the 
variation and an estimate of the 
possible effect of the variation on 
the Scheduled Completion Date. 
The lump sum price for the 
variation shall be in  accordance 
with the Contract and based upon 
the breakdown of Lump Sum 
amount or schedules of rates. If 
no rates are available  then the 
Engineer shall fix a level of 
compensation as is reasonable in 
the opinion of the Engineer 
without prejudice to the rights of 
either party. When the agreement 
on price and schedule of the 
variation is reached, the 
Contractor must immediately start 
the execution of the variation and  
the Engineer shall issue a written 
order in respect of the change, 
which shall be used for the 
relevant Contract Revision. 

 
 

b) Variations to the Contract Price 
and the Scheduled Completion 
Date shall only be valid if a 
Contract Revision is issued in 
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أية تعليمات،  في حالة ما يعتقد المقاول أن ( ث

أو تفسيرات، أو قرارات تصدر إليه من 

طرف المهندس أو أي تصرف رخر من 

المهندس من شأنه التأثير على األعمال 

وينبغي اعتباره نوعا من التعديل، وال 

يصدر المهندس أمرا خطيا بشأن تنقيح 

العقد بذلك الخصوص، فإن للمقاول الحق 

في إعداد طلب خطي رسمي بشأن تنقيح 

عقد وذلك بإرسال خطاب ُمسّجل بالبريد ال

( أيام اعتبارا من تاريخ 5خالل سبعة )

الواقعة التي يستند إليها الطلب، وعلى 

المقاول أن يقدم تقديرا تفصيليا 

بالخصوص عن تأثير الحالة على سعر 

العقد والتاريخ المحدد إلنجاز األعمال 

 وذلك على وجه السرعة الممكنة.
 

 

عن إعداد الطلب  إذا تخلف المقاول ( ج

الخطي الرسمي المذكور بصدد تعديل ما 

أو غير ذلك من الظروف فإنه )أي 

المقاول( ال يحق له الحصول على تنقيح 

في العقد وبذلك يفقد حقه في المطالبة 

بتعديل سعر العقد أو التاريخ المحدد 

إلنجاز األعمال على أساس هذا التعديل أو 

ا غيره من الظروف حتى وإن كان هذ

التعديل أو غيره من الظروف معلوما أو 

 يجب أن يكون معلوما.

 

respect thereof. 
 
 

c) Where additional time is 
negotiated and granted in respect 
of a request for variation, such 
additional time includes the 
cumulative effects of all the 
variations previously authorized 
by the Engineer, and there can 
be no further negotiations for 
further additional time in respect 
of that variation. 

 
 
 

d) In the event the Contractor 
believes that any instruction, 
interpretation or decision received 
from the Engineer and any other 
act of Engineer affects the Works 
and should be considered as a 
variation, and the Engineer does 
not issue the relevant written 
order of Contract Revision, the 
Contractor is entitled to make a 
formal written request for a 
Contract Revision by mailing a 
registered letter within seven (7) 
days starting from the date of the 
event on which the request is 
based. The Contractor shall 
furnish a relevant detailed 
estimate for the effect on the 
Contract Price and the Scheduled 
Completion Date as soon as 
possible. 

 
e) If the Contractor fails to make the 

aforementioned formal written 
request in respect of a variation 
or other circumstances, the 
Contractor shall not be entitled to 
a Contract Revision and loses the 
right to apply for variation to the 
Contract Price or Scheduled 
Completion Date on the basis of 
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 المطالبات 01

 وصف عام 15.1

يرسل المقاول لممثل المهندس مرة في كل شهر 

كشفا يتضمن بيانات )كاملة ومفصلة بقدر 

اإلمكان( بجميع المطالبات الخاصة بأية 

مصروفات إضافية يرى المقاول أنه يستحقها 

نفذها  التيفية وكذلك بجميع األعمال اإلضا

المقاول خالل الشهر المنصرم بناء على أمر 

المهندس. وال يلتفت إلى أية مطالبة بدفع مقابل 

أي عمل ال يرد ضمن كشف هذه البيانات 

التفصيلية وكذلك إذا لم تتم إحالة هذا الكشف 

( يوما شمسيا بعد إنجاز 15خالل ثالثين )

 األعمال المتعلقة بهذه المطالبة.

 بالمطالبةاإلشعار  01.0

إذا عزم المقاول على المطالبة بأية دفعة   15.1.1

إضافية وذلك بناء على أية مادة أو فقرة من 

منها،  (1-15) هذه الشروط بخالف الفقرة   

فعليه أن يقدم إشعارا خطيا يعلن فيه نيته 

( أيام 5بالمطالبة إلى المهندس خالل سبعة )

 التيشمسية بعد حصول الواقعة أو الوقائع 

عنها المطالبة. وعند وقوع هذه الواقعة  ترتبت

أو الوقائع يحتفظ المقاول بسجالتها األخيرة 

حسبما تمليه الحاجة والمنطق وذلك لدعم أية 

 مطالبة يمكن أن يتقدم بها الحقا.

such variation or other  
circumstances even if such 
variation or other circumstances 
are known or ought to be known. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.0 CLAIMS 
 
 
20.1 The Contractor shall send to the 

Engineer’s Representative once in 
every month an account giving 
particulars (as full and detailed as 
possible) of all claims for any additional 
expense to which the Contractor may 
consider himself entitled and of all 
additional works ordered by the 
Engineer which he has executed 
during the preceding month. No claim 
for any such works will be considered 
which has not been included in such 
particulars and which had not been 
submitted within thirty (30) calendar 
days after completion of the relevant 
works. 

 
 
 
 
 

20.2 Notice of Claim 
 
20.2.1 If the Contractor intends to claim any 

additional payment pursuant to any 
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بدون االضطرار إلى قبول مسؤولية المالك،  15.1.1

يجوز للمهندس عند استالم إشعار بموجب هذه 

أن يحتفظ بهذه الفقرة أن يوجه المقاول ب

السجالت األخيرة أو بمزيد من السجالت 

األخيرة وذلك حسب الحالة وحسبما يمليه 

صدر  التيالمنطق والجوهر المادي للمطالبة 

بشأنها اإلشعار، وعلى المقاول أن يحتفظ بهذه 

السجالت، كما عليه )أي المقاول( أن يسمح 

للمهندس باالطالع على جميع السجالت التي 

ا بناء على هذه الفقرة، وأن يقوم يحتفظ به

بتزويده بنسخ منها حسبما وعندما يطلب منه 

 المهندس ذلك.

بعد إصدار إشعار إلى المهندس بموجب هذه  15.1.1

الفقرة يقوم المقاول على وجه السرعة المعقولة 

في كافة الظروف بإرسال كشف أولي مؤقت 

إلى المهندس يحتوي على بيانات كاملة 

طالبة في ذلك التاريخ ومفصلة عن بيان الم

وأيضا عن األسس التي ترتكز عليها تلك 

المطالبة. وبعد ذلك وفي الفترات التي قد 

يحددها المهندس، يرسل المقاول إلى المهندس 

مزيدا من البيانات المستحدثة التي تتضمن 

مجموع المطالبة المتراكم وأية أسس إضافية 

 ترتكز عليها مطالبته.

االلتزام بأي حكم من  إذا تخلف المقاول عن 15.1.1

األحكام الواردة في هذه الفقرة وذلك بخصوص 

clause of these Conditions other than 

sub-clause 20.1, he shall give notice in 

writing of his intention to the Engineer 

within seven (7) calendar days after 

the happening of the event(s) giving 

rise to the claim. Upon the happening 

of such event(s), the Contractor shall 

keep such contemporary records as 

may reasonably be necessary to 

support any claim he may 

subsequently wish to make. 

20.2.2 Without necessarily admitting the 
Owner’s liability, the Engineer may, 
upon receipt of a notice under this sub-
clause, instruct the Contractor to keep 
such contemporary records or further 
contemporary records as the case may 
be as are reasonable and may be 
material to the claim, of which notice 
has been given, and the Contractor 
shall keep such records. The 
Contractor shall permit the Engineer to 
inspect all records kept pursuant to this 
sub-clause and shall supply him with 
copies thereof as and when the 
Engineer shall so instruct. 

 
 
20.2.3 After the giving of a notice to the 

Engineer under this sub-clause, the 
Contractor shall as soon as is 
reasonable in all circumstances send 
to the Engineer a first interim account 
giving full and detailed particulars of 
the account claimed to that date and of 
the grounds upon which the claim is 
based. Thereafter at such intervals as 
the Engineer may reasonably require, 
the Contractor shall send to the 
Engineer further up-to-date accounts 
giving the accumulated totals of the 
claim and any further grounds upon 
which it is based. 
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أية مطالبة يسعى إلعدادها فإن المقاول لن 

يستحق دفع مقابلها إال بالقدر الذي ال يمتنع 

عنه المهندس وال يتضرر منه بسبب اإلخفاق 

 في التثبت من المطالبة المذكورة.

 يستحق المقاول أن يدخل ضمن أية دفعة مؤقتة 15.1.1

( مبلغ أية 11يعتمدها المهندس وفقا للمادة )

مطالبة يراها المهندس مستحقة للمقاول شرط 

أن يكون المقاول قد قدم ما يكفي من البيانات 

حتى يتسنى للمهندس تحديد المبلغ المستحق. 

وإذا كانت هذه البيانات غير كافية لتجسيد 

ودعم المطالبة بكاملها فإن المقاول يستحق دفع 

هذا الجزء من المطالبة الذي تجسده مقابل 

وتدعمه البيانات بالقدر الذي يرضى عنه 

 المهندس.

 المعدات اإلنشائية واألعمال المؤقتة والمواد 00

اقتصار استعمال المعدات اإلنشائية وغيرها  00.0

 على األعمال

يتحصل عليها أو  التيكافة المعدات اإلنشائية 

جب يجلبها المقاول لغرض االستعمال بالموقع ي

يكون صنفها من الدرجة األولى من حيث 

الظروف التشغيلية كما يجب أن تكون مالئمة 

من ناحية السالمة والكفاءة في تأدية األعمال. 

وجميع المعدات اإلنشائية واألعمال المؤقتة 

والمواد التي يجلبها المقاول سوف تعتبر عند 

إحضارها إلى الموقع مخصصة حصريا 

 
20.2.4 If the Contractor fails to comply with 

any of the provisions of this sub-clause 
in respect of any claim which he shall 
seek to make, then the Contractor shall 
be entitled to payment in respect 
thereof only to the extent that the 
Engineer has not been prevented from 
and substantially prejudiced by such 
failure in investigating the said claim. 

 
20.2.5 The Contractor shall be entitled to 

have included in any interim payment 
certified by the Engineer pursuant to 
Clause 22, such amount in respect of 
any claim as the Engineer may 
consider due to the Contractor 
provided that the Contractor have 
supplied sufficient particulars to enable 
the Engineer to determine the amount 
due. If such particulars are insufficient 
to substantiate the whole of the claim, 
the Contractor shall be entitled to 
payment in respect of such part of the 
claim as the particulars may 
substantiate to the satisfaction of the 
Engineer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.0 CONSTRUCTION PLANT 

TEMPORARY WORKS + 
MATERIALS 

 

21.1 Construction Plant etc exclusive 
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إنجازها، وال يجوز لغرض إنشاء األعمال و

للمقاول نقلها أو نقل أي جزء منها )باستثناء 

نقلها من جزء إلى رخر من الموقع( بدون 

الحصول على موافقة خطية من طرف 

المهندس الذي ال يمتنع عن إصدار هذه 

 الموافقة بدون مبرر منطقي.

نقل األعمال/المرافق المؤقتة والمعدات  00.0
 اإلنشائية

مال يتعين على المقاول عندما يتم إنجاز األع

إخالء الموقع من جميع المعدات اإلنشائية 

واألعمال/المرافق المؤقتة المذكورة المتبقية 

 هناك والتي تم جلبها من طرف المقاول.

المالك غير مسؤول عن الضرر الذي يلحق  00.0
 بالمعدات اإلنشائية وغيرهـــا

ال يعتبر المالك في أي وقت مسؤوال عن 
عدات اإلنشائية أو األعمال فقدان أي من الم

المؤقتة أو المواد المذكورة أو عن أي ضرر 
 يلحق بأي منها.

استيراد/إعادة تصدير مرافق األعمال المؤقتة  00.0
 والمعدات اإلنشائية

في إطار القوانين، واللوائح، واللوائح 

الجمركية، ورخص االستيراد، يحق للمقاول 

استيراد المعدات والمواد الالزمة لتنفيذ 

األعمال بمقتضى العقد ثم إعادة تصديرها بعد 

 إنجاز األعمال.

ويتعهد المقاول بدفع كافة الرسوم المفروضة 

على المعدات والمواد المستوردة بشكل مؤقت 

use for the Works 

 
All construction equipment obtained or 
furnished by the Contractor for use at 
the Site shall be in first class operating 
conditions and suitable for the safe and 
efficient performance of the Works.  All 
construction Plant Temporary Works 
and Material provided by the 
Contractor shall, when brought into the 
Site, be deemed to be exclusively 
intended for the construction and 
completion of the Works, and the 
Contractor shall not remove the same 
or any part thereof (save for the 
purpose of moving it from one part of 
the Site to another) without the consent 
in writing of the Engineer which shall 
not be unreasonably withheld. 

21.2 Removal of Temporary 
Works/Facilities and Construction 
Plant 
 
Upon completion of the Works, the 
Contractor shall remove from the Site 
all the said Construction Plant and 
Temporary Works/Facilities remaining 
thereon provided by the Contractor. 
 
 
 

21.3 Owner not Liable for Damage to 
Construction Plant etc. 

 
The Owner shall not at any time be  
liable for the loss of or injury to any of 
the said Construction Plant Temporary 
Works or materials. 
 
 
 
 

21.4 Import/Re-export of Temporary 
Work Facilities + Construction Plant 
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 لتنفيذ األعمال.

ويتحمل المقاول المسؤولية بصدد كافة 

اإلجراءات الالزمة مع الجهات المختصة 

 باالستيراد والتصدير.

 

 لجمركي والرسوم الجمركيةالتخليص ا 00.0

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن 

اإلجراءات الجمركية والتسريح الجمركي 

 والتي تعتبر ضمن سعر العقد.

والرسوم الجمركية المفروضة على كافة 

المعدات اإلنشائية والمواد والمعدات التي يتم 

لغرض أداء األعمال يجب  ليبيااستيرادها إلى 

ل المقاول وذلك باعتبارها ضمن تسديدها من قب

 سعر العقد.

وتقتصر المساعدة من طرف المالك على 

تزويد المقاول بشهادة تفيد بأن األعمال يجري 

 تنفيذها لصالح المالك.

 المواد الزائــدة 00.0

عند إنجاز األعمال، تؤول ملكية كافة المواد 

الزائدة بما في ذلك قطع الغيار إلى المالك، 

المالك بالشكل الذي يحدده  ويتم تسليمها إلى

 المهندس و/أو ممثل المهندس.

 

With the framework of the laws, 
regulations, customs regulations and 
import licenses, the Contractor is 
entitled to import equipment and 
materials for execution of the Works 
under the Contract and to re-export the 
same after completion of the Works. 
 
The Contractor covenants to pay all 
duties levied on equipment and 
materials temporarily imported for the 
execution of the Works. 
 
The Contractor shall be responsible for 
all necessary formalities with 
competent authorities for such import 
and export. 

 
 
 
 
 
 
21.5 Customs Clearance and Duties 
 

The Contractor shall have complete 
responsibility for customs formalities 
and clearance, which shall be deemed 
included in the Contract Price. 
 

The Customs duties levied on all 
Construction Plant, materials and 
equipment imported into Libya to 
perform the Works shall be paid by the 
Contractor and shall be deemed 
included in the Contract Price. 
 

Assistance by the Owner will be limited 
to providing the Contractor with a 
certificate stating that the Works are 
being executed for the Owner. 
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 الشهادات والمدفوعات –سعر العقد  00

 سعر العقد 00.0

يدفع المالك للمقاول مقابل جميع المواد 

والخدمات التي يقدمها المقاول في سبيل أدائه 

اللتزاماته التعاقدية، ويشكل مجموع المبالغ 

 المستحقة الدفع سعـر العقد.

 

ر العقد الدفع حسب الشروط ويستحق سع 

واألحكام المنصوص عليها في مقدمة العقد 

وصيغته، ويعتبر ذلك بمثابة تعويض كامل 

ونهائي للمقاول عن تنفيذ األعمال طبقا لما جاء 

في العقد. كما يعتبر شامال كل ما هو مطلوب 

ألداء األعمال إلى الحد الذي يرضى عنه 

 المالك.

 عناصر التكلفة 00.0

لغ التي تستحق الدفع وفقا لمحكام تحتسب المبا

( أو حسب ما 15( و )15الواردة في المادتين )

تنص مستندات العقد على خالفه. ويتعين على 

المقاول تقديم تشريح بالتكاليف حسبما وعندما 

 يطلب المهندس منه ذلك.

 الكشوفات الشهرية لسير العمل 00.0

على المقاول أن يحيل إلى المهندس بعد نهاية 

الذي  -إن ُوجد-كشفا )حسب النموذج  كل شهر

يصفه المهندس( وبناء على التقدم الملموس في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.6 Surplus Materials 
 

All surplus materials,, including spare 
parts, upon completion of the Works, 
shall become Owner’s property and the 
same shall be handed over to the 
Owner in a manner as required by the 
Engineer and/or Engineer’s 
Representative. 

 
 
 
22.0 CONTRACT PRICE – CERTIFICATES 

AND PAYMENTS 
 
22.1 Contract Price 

 
The Owner shall pay the Contractor for 
all materials and services supplied by 
the Contractor in performing his 
obligations under the Contract and the 
total of the sums payable shall 
constitute the Contract Price 
 
The Contract Price shall be payable as 
per agreed terms and conditions set 
out in the Preamble & Form of Contract 
and shall be deemed to constitute the 
full and complete compensation to the 
Contractor for performing the Works in 
accordance with the Contract, and 
shall be deemed to include everything 
required to perform the Works to the 
satisfaction of the Owner. 
 
 
 

 
22.2 Cost Elements 
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األعمال والذي يمكن التحقق منه، بحيث ُيظهر 

 ما يلي:

قيمة العقد التقديرية لمعمال  ( أ

والخدمات التي تم تنفيذها حتى 

 نهاية ذلك الشهر.

المبالغ التقديرية التي يرى المقاول أنه  ( ب

لكافة األمور األخرى يستحقها بالنسبة 

التي ورد بشأنها حكم في العقد بما في 

 -إن ُوجدت–ذلك معالم األبعاد المحددة 

والتي تخصص لها مبالغ مستقلة يتم 

 إدراجها في الجداول.

 المدفوعات الشهرية 00.0

يتم إعداد الفواتير بصدد كافة  ( أ

المدفوعات بالدينار الليبي ووفق 

 النموذج الذي يحدده المهندس.

المالك للمقاول المبلغ الذي يدفع  ( ب
على أساس شهادة -يراه المهندس 

مستحقا  -الدفع مقابل التقدم الشهري
 (1-11)للمقاول وذلك عمال بالفقرة 

مع خصم المبلغ المحتجز حسبما 
الواردة  (5-11)تنص عليه الفقرة 

أدناه، وخصم الدفعة المقدمة عمال 
الواردة  (5-11)بما جاء في الفقرة 

وكذلك خصم أي مبالغ  فيما بعد،
ُيتفـق علي استحقاق المالك لها مـن 

 ذلك المبلــغ.

يوما من تاريخ  (15)خالل ثالثين  ( ت
للمهندس أو –تقديم الكشف الشهري 

 (1-11)لممثل المهندس وفقا للفقرة 

The sums payable shall be calculated 
in accordance with the provisions of 
Clauses 18 and 19, or as otherwise 
provided in the Contract Documents. A 
breakdown of costs shall be provided 
by the Contractor as and when 
requested by the Engineer.  

 
 

22.3 Monthly Progress Statements 
 
The Contractor shall submit to the 
Engineer after the end of each month a 
Statement (in such form if any as may 
be prescribed by the Engineer), based 
upon achievement of verifiable 
physical progress of the Works, 
showing: 

 
a) The estimated contract value of 

the Works and Services executed 
up to the end of that month. 

 
b) The estimated amounts to which 

the Contractor considers himself 
entitled in connection with all 
other matters for which provision 
is made under the Contract, 
including defined Milestones, if 
any, for which separate amounts 
are included in the schedules. 

 
 
 
22.4 Monthly Payments 
 

a) All payments shall be invoiced in 
Libyan Dinars in such form as 
may be prescribed by the 
Engineer. 

b) The Owner shall pay to the 
Contractor the amount which in 
the opinion of the Engineer on the 
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يعتمد المهندس ويدفع المالك  -أعاله
إلى المقاول )بعد خصم أية دفعات 
مسبقة على الحساب وأي مبلغ 

( يوما 15تجز( خالل ثالثين )مح
في -أخرى من تاريخ استالم المالك 

يجب  التيفاتورة المقاول  –"الزاوية"
أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية 
ومختومة وُموقعة كما يجب من قبل 
مصلحة الضرائب المعنية في ليبيا، 
وأن تكون مرفقة بنسخة من الكشف 
الشهري بالخصوص الذي تم اعتماده 

 ف المهندس.من طر

 الحسابات الختامية 00.0

قبل مرور شهر على تاريخ شهادة اإلنجاز 

النهائية يقدم المقاول إلى المهندس كشف 

حساب ختامي مع المستندات المؤيدة موضحا 

بالتفصيل القيمة وفقا للعقد مع جميع المبالغ 

يعتبرها المقاول مستحقة له  التياإلضافية 

هر من أش (1)بموجب العقد. وخالل ثالثة 

تاريخ استالم هذا الحساب الختامي وكافة 

المعلومات المطلوبة بشكل معقول ومنطقي 

إلثبات ذلك يصدر المهندس "شهادة نهائية" 

تبين المبلغ الذي يرى أنه مستحق نهائيا 

بموجب العقد وذلك بعد التصديق للمالك على 

كافة المبالغ المدفوعة مسبقا من طرف المالك، 

لغ التي يستحقها المالك وعلى كافة المبا

( ، وعلى 11باستثناء ما ورد في المادة )

المستحق للمالك على  -إن وجد-الرصيد 

المقاول أو للمقاول على المالك حسب الحالة. 

( 11بناء على المادة )-ويتم دفع هذا الرصيد 

لصالح أو من طرف المقاول  -المذكورة رنفا

basis of the monthly Progress 
Payment Certificate, is due to the 
Contractor on account of Sub-
Clause 22.3 less a retention as 
provided in sub-clause 22.6 
hereafter and less advance 
payment as per sub-clause 22.9 
hereafter less any agreed 
amounts due to the Owner. 

 

c) Within 30 (thirty) days of the date of 
delivery to the Engineer or Engineer’s 
Representative in accordance with sub-
clause 22.3 here-above, the 
Contractor’s monthly statement, the 
Engineer shall certify and the Owner 
shall pay to the Contractor (after 
deducting any previous payments on 
account and retention) within a further 
30 (thirty) days of the date of receipt by 
the Owner at Azzawiya of the 
Contractor’s invoice translated into 
Arabic duly stamped and signed by the 
appropriate Libyan Taxation 
Department attached with a copy of the 

relevant monthly statement approved by 
the Engineer. 

 
 
 
 
 
 
22.5 Final Account 
 

Not later than one month after the date 
of the Final Maintenance Certificate, 
the Contractor shall submit to the 
Engineer a Statement of Final Account 
and supporting documentation showing 
in detail the value in accordance with 
the Contract, together with all further 
sums, which the Contractor considers 
to be due to him under the Contract. 
Within three (3) months after receipt of 
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يوما ( 15حسبما تقتضيه الحالة خالل ثالثين )

من تاريخ الشهادة النهائية الصادرة عن 

 المهندس.

 

 المبلغ المحـتجز 00.0

يكون المبلغ الذي سيحتجز بمقتضى الفقرة 

)ب(( مبلغا يساوي عشرة في المائة  11-1)

من المبلغ اإلجمالي المستحق للمقاول  %(15)

 مقابل أعمال العقــد.

 تسديد المبلغ المحتجز 00.0

لى النحو يدفع المبلغ المحتجز للمقاول ع

 التالــي:

( من %15خمسون في المائة ) 6

( 15المبلغ المحتجز خالل ثالثين )

يوما بعد إصدار شهادة اإلنجاز 

 لمعمال الكاملة؛

( %15الخمسون في المائة ) 6
المتبقية من المبلغ المحتجز خالل 

( يوما من تاريخ 15ثالثين )
إصدار شهادة الصيانة لمعمال 

ناك الكاملة شريطة أال تكون ه
مطالبة ضد المقاول من أي طرف 
ثالث بما في ذلك أية مطالبة غير 
مدفوعة من طرف مصلحة 

 .ليبياالضرائب في 

يمكن دفع مبلغ الخمسين في المائة  6
( من المبلغ المحتجز كما 15%)

this final account and of all information 
reasonably required for its verification, 
the Engineer shall issue a Final 
Certificate stating the amount which in 
his opinion is finally due under the 
Contract and after giving credit to the 
Owner for all amounts previously paid 
by the Owner and for all sums to which 
the Owner is entitled other than under 
Clause 15, the balance if any due from 
the Owner to the Contractor or from 
the Contractor to the Owner as the 
case may be. Such balance shall, 
subject to the Clause 15 here-before 
be paid to or by the Contractor as the 
case may require within thirty (30) days 
of the date of the Final Certificate 
issued by the Engineer. 

 
 
 
 
 
 
 
22.6 Retention 
 
 The retention to be made pursuant to 

sub-clause 22.4(b) shall be a sum 
equal to ten percent (10%) of the gross 
amount due to the Contractor in 
respect of the Contract Works. 

 
 
22.7 Payment of Retention Money 
 

The retention money shall be paid to the 
Contractor as follows: 

 
a) 50% (fifty percent) of the 

retention money within thirty days 

after the issue of the Completion 

Certificate for the Whole of the 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 96 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

هو وارد في الفقرة )ب( أعاله 
للمقاول في رن واحد مع الدفعة 
الوارد ذكرها في الفقرة )أ( أعاله 

أن يقدم المقاول ضمانا  شريطة
مصرفيا غير مشروط وغير قابل 
لإللغاء يعادل نفس قيمة المبلغ 
المحتجز المتبقي وذلك وفقا 
للشروط التي يعتمدها المالك وأن 
يكون الضمان صادرا عن أحد 
المصارف المقبولة العاملة في 

، وأن يبقى هذا الضمان ساري ليبيا
 المفعول حتى نهاية فترة الصيانة.

 تسديد بالعملة األجنبيـةال 00.0

إذا تطلب تنفيذ األعمال استيراد مواد أو 

تجهيزات أو معدات من بلد غير البلد الذي يتم 

فيه تنفيذ األعمال، أو إذا كانت األعمال أو 

جزءا منها سيتم تنفيذها بواسطة عمالة 

مستوردة من أي بلد رخر، أو إذا كانت هناك 

 أية ظروف أخرى تجعل من الضروري أو

المستحسن تسديد نسبة من المدفوعات بموجب 

العقد بالعملة األجنبية كما هو منصوص عليه 

 في العقد.

 الدفعة المقدمـة 00.0

بناء على طلب خطي من المقاول، يقوم المالك 

بتسديد دفعة مقدمة بنسبة  -بعد توقيع العقد–

( من سعر العقد شرط %15عشرة في المائة )

خاصة ضمان أن يقدم المقاول على نفقته ال

مصرفيا يعادل قيمة الدفعة المقدمة على أن 

Works; and 

b) the remaining 50% (fifty percent) 
of the retention money within 
thirty (30) days from the date of 
issue of the Maintenance 
Certificate for the Whole of the 
Works provided there shall be no 
claim against the Contractor from 
any third party including any 
outstanding claim from Libyan 
Tax Department. 

c) the remaining 50% (fifty percent) 
of the retention money as under 
(b) hereinabove may be paid to 
the Contractor together with the 
payment under (a) hereinabove 
provided an unconditional and 
irrevocable Bank Guarantee 
equivalent to the same amount of 
remaining retention money is 
provided by the Contractor in 
terms approved by the Owner 
from an acceptable Bank in 
Libya.  Such Bank Guarantee 
shall remain valid up to the end of 
the Maintenance Period. 

 

 

 
 
22.8 Payment in Foreign Currency 

 
If the  execution of the Works shall 
necessitate the importation of 
materials, plant or equipment from a 
country other than that in which the 
Works are being executed, or if the 
Works or part thereof are to be 
executed by labour imported from any 
other such country, or if any other 
circumstances shall render it 
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يبقى الضمان ساري المفعول حتى تاريخ 

إصدار شهادة إنجاز األعمال، وأن يكون 

مقبوال لدى المالك وصادرا عن أو عن طريق 

أحد المصارف التجارية المعترف بها والعاملة 

وذلك للتسديد عند الطلب كامل الدفعة ليبيا في 

 كورة أو الرصيد غير المدفوع منهامذالمقدمة ال

ويتم تسديد الدفعة المقدمة بدون احتجاز مبلغ منها ويةتم 

استردادها مع االشتراط دائما أنه في حالة تصفية العقةد 

بموجةةب أحكةةام العقةةد يجةةوز للمالةةك اسةةتقطاع الرصةةيد 

غير المدفوع من الدفعة المقدمةة مةن أي مبةالغ مسةتحقة 

ستحقة الدفع لصالح المقاول، الدفع أو يمكن أن تصبح م

وإال فإنةةةه يتعةةةين علةةةى المقةةةاول عنةةةد الطلةةةب أن يسةةةدد 

للمالةةةك مبلةةةغ هةةةذا الرصةةةيد وسةةةوف يةةةتم اعتبةةةاره دينةةةا 

مستحقا للمقاول على المالك ثم يتم استرداده وفقةا لةذلك. 

ةةع  وعنةةدما يةةتم اسةةترداد الدفعةةة المقدمةةة فةةإن المالةةك يرجِّ

يي المفعول واللةذين إلى المقاول الضمان أو السند السار

 تم تقديمهما استنادا إلى هذه الفقرة.

 

االعتماد ال يتم إال من خالل شهادة  00
 الصيانة

ال ُيعتّد بأي شهادة غير شهادة الصيانة المشار 

( من هذه الشروط في 65إليها في المادة )

اعتماد أية أعمال أو غيرها من المسائل 

افا الصادرة بشأنها، وال يجوز اعتبارها اعتر

necessary or desirable, a proportion of 
the payments to be made under the 
Contract shall be made in a Foreign 
Currency as specified in the Contract. 
 
 
 

22.9 Advance Payment 
 
On the written request of the 
Contractor the Owner will, after the 
signing of the Contract, make an 
Advance Payment of 10% (ten per 
cent) of the Estimated Contract Price 
for the Maintenance Works (excluding 
supply of materials) provided that the 
Contractor furnishes at his own 
expense a bank guarantee in the form 
of Stand-by Letter of Credit (L/C) 
equivalent to the value of the advance 
payment valid up to the date of issue of 
Certificate of Completion of the Works 
and acceptable to the Owner from/or 
through a recognised Commercial 
Bank operating in the Libya for the 
repayment on demand of the whole or 
any outstanding balance of the said 
advance. 
 

The Advance Payment shall be paid 
without retention and shall be recoverable 
from subsequent monthly invoice for 
payment, provided always that, in the 
event of the Contract being determined 
under the provision of the Contract, the 
Owner may deduct the balance of the 
Advance outstanding from any money due 
or that may become due to the Contractor, 
or the Contractor shall on demand pay to 
the Owner the amount of such balance and 
it shall be deemed a debt due by the 
Contractor to the Owner and shall be 
recoverable accordingly. When the 
advance payment has been recovered by 
50% (fifty percent) by the Owner, the value 
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بتنفيذ العقد أو أي جزء منه على الوجه 

المطلوب، أو اعترافا بصحة أية مطالبة أو ذمة 

يتقدم بها المقاول، أو بأي أعمال إضافية أو 

معّدلة أمر بها المهندس، كما أنه ليس من شأن 

أية شهادة أخرى أن تمّس بصالحيات 

 المهندس.

 

 تصحيح الشهادات واالمتناع عن إصدارها 00

لصالحية في أن يحذف من أية للمهندس ا

شهادة قيمة أي أعمال منجزة، أو معدات أو 

مواد موّردة، أو خدمات مقدمة ال يكون مقتنعا 

بها في حينها. ولهذا الغرض، وألي سبب رخر 

يراه مناسبا يجوز له بموجب أية شهادة أن 

يشطب أو يصحح أو يعّدل أي مبلغ قام 

 باعتماده في السابق.

 شهادة الصيانة 00

 يعتبةةةر العقةةةد منتهيةةةا إال بعةةةد توقيةةةع شةةةهادة ال

صيانة من طةرف المهنةدس ثةم تسةليمها للمالةك 

يقةةرر فيهةةا المهنةةدس أنةةه قةةد تةةم تنفيةةذ األعمةةال 

وتقةةديم الخةةدمات كمةةا تمةةت صةةيانتها إلةةى الحةةد 

الةةذي يرضةةى عنةةه. وُيصةةدر المهنةةدس شةةهادة 

( يوما من تاريخ انتهاء 15الصيانة بعد ثالثين )

)أو إذا كانةت هنةاك فتةرة صةيانة فترة الصةيانة 

مختلفة تنطبق على أجزاء مختلفة مةن األعمةال 

فإنه ُيعتةد عندئةذ بانقضةاء رخةر فتةرة منهةا(، أو 

of Stand-by L/C shall be reduced by 50% 
(fifty percent) but with the same validity, 
and upon 100% recovery of Advance 
Payment, the Stand-by L/C shall be 
returned to the Contractor by the Owner. 

 

 

23.0 APPROVAL ONLY BY 
MAINTENANCE CERTIFICATE 

 
 No certificate other than the 

Maintenance Certificate referred to in 
Clause 25 hereof shall be deemed to 
constitute approval of any Works or 
other matter in respect of which it is 
issued or shall be taken as an 
admission of the due Performance of 
the Contract or any part thereof or of 
the accuracy of any claim or demand 
made by the Contractor or by 
additional or varied Works having been 
ordered by the Engineer, nor shall any 
other certificate prejudice any of the 
powers of the Engineer. 

 
 
 
 
 
 

24.0 CORRECTION AND IT HOLDING OF 
CERTIFICATES 

 
 The Engineer shall have power to omit 

from any certificate the value of any 
Works done, equipment or materials 
supplied or services rendered with 
which he may for the time being be 
dissatisfied and for that purpose or for 
any other reason which to him may 
seem proper may by any certificate 
delete, correct or modify any sum 
previously certified by him. 
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بمجرد الفرا  من استكمال أية أعمةال أِمةر بهةا 

( مةةن 15بمقتضةةى المةةادة )-خةةالل هةةذه الفتةةرة 

وتةةم اسةةتكمالها إلةةى الحةةد الةةذي  -هةةذه الشةةروط

صبح هذه الفقرة نافذة يرضى عنه المهندس، وت

تماما رغم ما يكةون قةد دخةل علةى األعمةال أو 

أي جزء منها من استيالء عليها أو حيازتهةا أو 

تشغيلها أو استعمالها من طرف المالك. ويكون 

إصدار شهادة الصيانة شرطا سابقا لدفع المبلةغ 

المحتجةةةز للمقةةةاول وفقةةةا للشةةةروط المنصةةةوص 

لشةةةروط ( مةةةن هةةةذه ا5-11عليهةةةا فةةةي الفقةةةرة )

 العامة.

وال يةةتم إصةةدار شةةهادة الصةةيانة للمقةةاول حتةةى 
يقوم بتقةديم "إشةعار تسةريح" )نمةوذج تسةريح( 
وذلةةةك حسةةةب الصةةةيغة والجةةةوهر المنصةةةوص 

 عليهما في العقــد.
 

 انقطاع مسؤولية المالك 00

ال يعتبر المالك مسؤوال تجاه المقاول عن أية 

 مسألة أو أمر ناشئ عن أو متصل بالعقد أو

األعمال ما لم يكن المقاول قد تقدم  بتنفيذ

 بمطالبة خطية بهذا الصدد قبل إصدار شهادة

 الصيانة.

 

 لم يتم استيفاؤها التيااللتزامات  00

بالرغم من إصدار شهادة الصيانة يبقى المقاول 

والمالك مسؤولين عن استيفاء أي التزام 

 
 
 
25.0 MAINTENANCE   CERTIFICATE 
 
 The Contract shall not be considered 

as completed until a Maintenance 
Certificate shall have been signed by 
the Engineer and delivered to the 
Owner stating that the Works and 
Services have been completed and 
maintained to his satisfaction.  The 
maintenance Certificate shall be given 
by the Engineer thirty (30) days after 
the expiration of the Period of 
Maintenance (or if different Period of 
Maintenance shall become applicable 
to different parts of  the Works, the 
expiration of the latest such period) or 
as soon thereafter as any Works 
ordered during such period pursuant to 
Clause 17 hereof shall have been 
completed to the satisfaction of the 
Engineer and full effect shall be given 
to this Clause notwithstanding any 
previous entry on the Works on the 
taking, possession, Working or using 
thereof or any part thereof by the 
Owner.  The issue of the Maintenance 
Certificate shall be a Condition 
Precedent to payment to the 
Contractor of the Retention Money in 
accordance with the conditions set out 
in the sub-clause 22.7 herein. 

 
 The Maintenance Certificate shall not 

be issued to the Contractor until he has 
submitted a release note (Form of 
Release) in the form and substance as 
provided in the Contract. 

 
 
 
 
 

26.0 CESSATION OF OWNER’S 
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تقتضيه أحكام العقد قبل إصدار شهادة الصيانة 

ُمنَجز عند صدور شهادة  ويبقى العقد غير

الصيانة، ومن أجل تحديد طبيعة ومدى أي 

التزام من هذا النوع يعتبر العقد على أنه ال 

 يزال ساري المفعول بين طرفيه.

 

 

 اإلجراءات التصحيحية والصالحيات 00

 التصحيحية والصالحيات اإلجراءات 00.0

في حالة إفالس المقاول، أو صدور حكم 

في حالة تقدمه  بتعيين حارس قضائي ضده، أو

بعريضة إفالس، أو قيامه بتدبير ما مع دائنيه 

أو تنازله عن ممتلكاته لصالحهم، أو موافقته 

على تنفيذ العقد تحت إشراف لجنة أو تفتيش 

من دائنيه، أو في حالة تعرضه )إذا كان 

المقاول مؤسسة( للتصفية )باستثناء التصفية 

ة االختيارية التي تتم لغرض الدمج أو إعاد

التنظيم(، أو في حالة تنازل المقاول عن العقد 

بدون موافقة خطية مسبقة من المالك، أو يكون 

قد تم توقيع الحجز على بضائعه، أو إذا صّدق 

المهندس خطيا للمالك بأن المقاول في اعتقاده 

 قد قام بأحد

 األمور اآلتيـــة:

 تخلى عن العقـد؛ ( أ

في  -بدون عذر مقبول–لم يبدأ  ( ب

عمال، أو أوقف سيرها تنفيذ األ

( يوما من تلقيه 15لمدة ثالثين )

إخطارا خطيا من طرف المهندس 

 باستئناف العمل؛

LIABILITY 
 
The Owner shall not be liable to the 
Contractor for any matter or thing 
arising out of or in connection with the 
Contract or the execution of the Works 
unless the Contractor shall have made 
a claim in writing in respect thereof 
before the issuance of Maintenance 
Certificate. 

 
27.0 UNFULFILLED OBLIGATIONS 
 

Notwithstanding the issue of the 
Maintenance Certificate, the Contractor 
and the Owner shall remain liable for 
the fulfilment of any obligation incurred 
under the provisions of the Contract 
prior to the issue of the Maintenance 
Certificate which remains unperformed 
at the time such certificate is issued 
and for the determining the nature and 
extent of any such obligation the 
Contract shall be deemed to remain in 
force between the parties thereto. 

 

 

 

 

28.0 REMEDIES AND POWER 
 

28.1 Remedies and Powers 
 
If the Contractor shall become 
bankrupt or have a receiving order 
made against him or shall present his 
petition in bankruptcy or shall make an 
arrangement with or assignment in 
favour of his creditors or shall agree to 
carry out the Contract under a 
committee or inspection of his creditors 
or (being a corporation) shall go into 
liquidation (other than a voluntary 
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تخلف عن إزالة المواد من الموقع  ( ت

أو في هدم واستبدال العمل خالل 

( يوما من تلقيه إخطارا 15ثالثين )

خطيا من المهندس بأن العمل أو 

المواد المذكورة غير صالحة وأنه 

ضها من قبل المهندس قد تم رف

 بموجب شروط العقد هذه؛

ال يقوم بتنفيذ األعمال طبقا للعقد،  ( ث

أو يهمل بشكل سافر أو بإصرار 

 تنفيذ التزاماته بموجب العقد؛

قام بالتعاقد من الباطن على أي  ( ج
جزء من األعمال مما تسبب في 
إلحاق الضرر بمستوى الصنعة أو 
أنه لم ُيقم اعتبارا لتعليمات 

 بما يفيد العكس؛المهندس 

لم يراع التقيد بالمواصفات،  ( ح

والتعليمات، والشروط الواردة 

بموجب العقد، أو لم يتقيد بتسليم 

المواد كليا أو جزئيا على نحو 

مطابق لما تعّهد به )مما يعتبر سببا 

لإللغاء من جانب المالك بدون 

 ترتب أية جزاءات(؛

لم يتقيد بعروضه وضماناته  ( خ

عمل على بموجب العقد، ولم ي

تصحيح ذلك خالل فترة معقولة من 

 تلقيه اإلخطار الكتابي بهذا الصدد؛

–مارس بنفسه أو من خالل غيره  ( د

أية  -بشكل مباشر أو غير مباشر

liquidation for the purpose of 
amalgamation or reconstruction) or if 
the Contractor shall assign the 
Contract without consent in writing of 
the Owner first obtained or shall have 
an execution levied on his goods or if 
the Engineer shall certify in writing to 
the Owner that in his opinion the 
Contractor: 
 

a) has abandoned the Contract; or 
 

b) without reasonable excuse has 
failed to commence the Works or 
has suspended the progress of 
the Works for thirty (30) days 
after receiving Engineer’s written 
notice to proceed; or 

 
c) has failed to remove materials 

from the Site or to pull down and 
replace work for thirty (30) days 
after receiving from the 
Engineer’s written notice that the 
said materials or work has been 
condemned and rejected by the 
Engineer under these Conditions 
of Contract; or 

 
d) is not executing the Works in 

accordance with the Contract or 
persistently or flagrantly 
neglecting to carry out his 
obligations under the Contract; or 

 
e) has to the detriment of good 

workmanship or in defiance of the 
Engineer’s instructions to the 
contrary, sub-let any part of the 
Contract; or 

 
f) has failed to comply with 

specifications, instructions and 
Conditions of Contract, or to 
deliver materials in whole or in 
part in accordance with the 
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وسيلة من وسائل الغش أو الخداع 

أو الحيلة في تنفيذ العقد، أو في 

التعامل مع المالك أو المهندس أو 

 ممثل المهندس أثناء تنفيذ العقد؛

–اول بنفسه أو من خالل غيره ح ( ذ

أن  -بشكل مباشر أو غير مباشر

يرشي أي مستخدم من مستخدمي 

المالك أو ممثل المهندس، أو حاول 

من هؤالء  أيمن خالل الكيد مع 

أن يتورط في االرتشاء بشكل ُيلحق 

الضرر بالمالك أو المهندس أو 

ممثل المهندس أو المصلحة العامة 

ي إلغاء فإن للمالك عندئذ الحق ف

العقد أو سحبه من المقاول دون 

حاجة للجوء إلى القضاء أو التخاذ 

أي إجراء رخر وذلك عن طريق 

تقديم إخطار كتابي إلى المقاول 

( يوما، 11يمهله فيه أربعة عشر )

ثم يقوم بعدها المالك بالدخول إلى 

موقع األعمال ويرّحل المقاول دون 

أن ُيبطل ذلك العقد أو أن ُيعفي 

اول من أي من التزاماته أو المق

مسؤولياته بموجب العقد، أو أن 

يؤثر على الحقوق والصالحيات 

يمنحها العقد للمالك أو  التي

للمهندس، ويجوز له )أي المالك( 

أن يستكمل وينجز األعمال بنفسه 

أو أن يستخدم مقاوال رخر لذلك 

الغرض، ويجوز للمالك أو لهذا 

المقاول اآلخر أن يستعمل لغرض 

استكمال هذه األعمال أي قدر من 

المعدات اإلنشائية واألعمال 

Contractor’s promise (which shall 
be grounds for cancellation by the 
Owner without penalty); or 

 
g) has failed to comply with its 

representation and warranties 
under the Contract and failed to 
remedy such non-compliance 
within a reasonable time following 
receipt of written Notice thereof; 
or 

 
h) has himself or through others, 

directly or indirectly, practice any 
means of cheat, deceit or trick in 
execution of the Contract or in 
dealing with the Owner, the 
Engineer or Engineer’s 
Representative, during the 
execution of the Contractor; or 

 

i) has himself or through others 
directly or indirectly tried to bribe 
any of the employees working for 
the Owner or the Engineer’s 
Representative or has by plotting 
with any one of those tried to 
commit bribery so as to harm the 
Owner, the Engineer, Engineer’s 
Representative or Public interest, 
then the Owner shall have the 
right to either cancel the Contract 
or withdraw it from the 
Contractor,, without need to 
reference to judiciary or taking 
any other action by giving 
fourteen (14) days notice in 
writing to the Contractor the 
Owner shall then enter upon the 
Site of the Works and expel the 
Contractor therefrom without 
thereby voiding the Contract or 
releasing the Contractor from any 
of his obligations or liabilities 
under the Contract or affecting 
the rights and Powers conferred 
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 التيالمؤقتة والمعدات والمواد 

 علىاعتبرت محجوزة حصريا 

إنشاء وإنجاز األعمال بموجب 

أحكام العقد حسبما يراه أو يرونه 

مالئما، ويجوز للمالك في أي وقت 

أن يبيع أيا من هذه المعدات 

اإلنشائية واألعمال المؤقتة 

لمذكورة وكذلك المواد غير ا

المستعملة وأن يستخدم عائد البيع 

في أو من أجل التعويض عن أية 

مبالغ مستحقة أو قد تصبح مستحقة 

 له على المقاول بموجب العقــد.

 التقيــيم وقت المصادرة 00.0

بعد دخول المالك إلى موقع األعمال وقيامه 
بترحيل المقاول منها، يقوم المهندس بأسرع 

من طرف -ن بتحديد والتصديق على وقت ممك
واحد فقط أو بالرجوع أو بعد الرجوع إلى 
األطراف أو بعد البحث أو التقصي الذي يراه 

أي مبلغ )إن وجد( يكون عند دخول  -مالئما
الموقع والترحيل المذكورين قد تم تحصيله من 
طرف المقاول أو يصبح واجب األداء للمقاول 

علق باألعمال على نحو معقول وذلك فيما يت
التي نفذها المقاول بالفعل في ذلك الوقت 
بموجب العقد، وكذلك تحديد )والتصديق على( 
قيمة أي من المواد والمعدات اإلنشائية 
واألعمال المؤقتة المذكورة سواء تلك التي لم 

 بشكل جزئي. اسُتعِملتأو التي  ُتستعَمل

 الدفع بعد المصادرة 00.0

قام بترحيل إذا دخل المالك إلى الموقع و

المقاول بمقتضى هذه المادة فإنه )أي المالك( 

ال يكون ملزما بأن يسدد للمقاول أي مبلغ 

بسبب العقد قبل انقضاء فترة الصيانة وبعدها 

on the Owner or the Engineer by 
the Contract  and may himself 
complete the Works or may 
employ any other Contractor to 
complete the Works and the 
Owner or such other Contractor 
may use for such Completion so 
much of the Construction Plant 
Temporary Works and Equipment 
and Materials which have been 
deemed to be reserved 
exclusively for the construction 
and completion of the Works 
under the provisions of the 
Contract as he or they may think 
proper and the Owner may at any 
time sell any of the said 
Construction Plant Temporary 
Works and unused Materials and 
apply the proceeds of sale in or 
towards the satisfaction of any 
sums due to which may become 
due to him from the Contractor 
under the Contract. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.2 Valuation at Date of Forfeiture 
 

The Engineer shall, as soon as may be 
practicable after any such entry and 
expulsion by the Owner, fix and 
determine ex-part or by or after 
reference to the parties or after such 
investigation or enquiries as he may 
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حتى يتم التحقق من تكاليف إتمام األعمال 

وصيانتها والتعويضات عن األضرار الناجمة 

عن التأخير في إنجاز األعمال )إن وجدت( 

المصاريف األخرى التي يتكبدها المالك،  وكافة

وأيضا إلى غاية قيام المهندس بالتصديق على 

 المبلغ الخاص بها.

عندئذ ال يحق للمقاول أن يستلم إال المبلغ )أو 

المبالغ إن وجدت( الذي يصدق عليه المهندس 

على أنه كان سيستحق الدفع للمقاول لو أنه نفذ 

ب وذلك بعد األعمال بنفسه على الوجه المطلو

خصم القيمة المذكورة سلفا من هذا المبلغ )أو 

المبالغ(. وعالوة على ذلك، إذا تجاوز هذا 

ذي كان سيستحق الدفع الالمبلغ مجموع القيمة 

للمقاول لو أنه نفذ األعمال بنفسه بالشكل 

المطلوب فإنه يتعين على المقاول عندئذ أن 

مقدار هذه  -بناء على طلبه-يدفع للمالك 

زيادة، وسوف يتم اعتبار هذه الزيادة دينا ال

للمالك على المقاول ويكون قابال لالسترداد 

 تبعا لذلك.

وإذا قرر المالك إسناد األعمال المتبقية إلى 

مقاول رخر ووفر بذلك بعض األموال عند 

إتمام األعمال فإنه ليس من حق المقاول 

 ]األصلي[ المطالبة بفارق القيمة.

 ةاإلصالحات العاجل 00

إذا وقعت أية حادثة تقصير أو أية حادثة أخرى 

لمعمال أو تتعلق باألعمال أو ألي جزء منها 

أو تتعلق بأي جزء منها سواء أثناء تنفيذ 

األعمال، أو خالل فترة الصيانة فإن أي أعمال 

think fit to make or institute and shall 
certify what amount (if any) had at the 
time of such entry and expulsion been 
reasonable earned by or would 
reasonable accrue to the Contractor in 
respect of Works then actually done by 
him under the Contract and what was 
the value of any of the said unused or 
partially used Materials and 
Construction Plant and any Temporary 
Works. 

 
28.3 Payment after Forfeiture 

 
If the Owner enter and expel the 

Contractor under this Clause, he shall 

not be liable to pay to the Contractor 

any money on account of the Contract 

under the expiration of the Period of 

Maintenance and thereafter until the 

costs of Completion and Maintenance 

Damages for Delay in Compliance (if 

any) and all other expenses incurred 

by the Owner have been ascertained 

and the amount thereof certified by the 

Engineer. 

 
The Contractor shall than be entitled to 
receive only such sum or sums (if any) 
as the Engineer may certify would 
have been due to him upon due 
completion by him after deducting the 
said amount. Further, if such amount 
should exceed the sum which would 
have been payable to the Contractor 
on due completion by him, then the 
Contractor shall upon demand pay to 
the Owner the amount of such excess 
and it shall be deemed a Debt due by 
the Contractor to the Owner and shall 
be recoverable accordingly. 
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تصحيحية أو أي عمل أو إصالح رخر يرى 

المهندس أو ممثل المهندس أنه ضروري بشكل 

من، وكان المقاول غير قادر عاجل لغرض األ

أو غير راغب في القيام بهذه األعمال أو هذا 

اإلصالح على الفور، فإنه يجوز للمالك القيام 

بواسطة عماله هو أو باستخدام عمال رخرين 

بهذه األعمال أو بهذا اإلصالح بالقدر الذي قد 

يعتبره المهندس أو ممثل المهندس ضروريا. 

صالحات التي قام بها وإذا كانت األعمال أو اإل

المالك في رأي المهندس هي أعمال يعتبر 

المقاول مسؤوال عن إنجازها على نفقته 

الخاصة بموجب العقد، فإن كافة التكاليف 

والمصاريف التي تجشمها المالك مقابل ذلك 

يجب أن يقوم المقاول بدفعها إلى المالك عند 

الطلب، أو يمكن أن يخصمها المالك من أية 

غ مستحقة أو قد تصبح مستحقة للمقاول. مبال

ويشترط دائما أن يقوم المهندس أو ممثل 

المهندس )حسب الحالة( وبمجرد وقوع 

الحادثة الطارئة هذه أن يخطر المقاول خطيا 

 بالخصوص حالما أمكن ذلك.

 ةرالقـوة القاهـ 01

 القوة القاهرة 01.0

طرف من طرفي هذا العقد  أيال يعتبر 

خر عن تخلفه أو عن مسؤوال تجاه الطرف اآل

تأخره في القيام بالتزاماته بموجب هذا العقد، 

وال يعتبر هذا التخلف أو التأخير خرقا للعقد إذا 

 كان مرد ذلك إلى "القوة القاهرة".

وتعرف القوة القاهرة بأنها هي تلك الظروف 

 أيواألحوال التي تكون خارج نطاق سيطرة 

 من الطرفين، مما يجعل من المستحيل على

 
 
 
If the Owner decides to assign the 
remaining works to another Contractor 
and by doing so saves money on 
completion of the work then the 
Contractor shall not be entitled to claim 
the difference. 
 
 
 
 
 

29.0 URGENT REPAIRS 

If by reasons of any accident of failure 
or other event occurring to or in 
connection with the Works or any part 
thereof, either during the execution of 
the Works or during the Period of 
Maintenance, any remedial or other 
Works or repair should in the opinion of 
the Engineer or the Engineer’s 
Representative be urgently necessary 
for security and the Contractor is 
unable or unwilling at once to do such 
Works or repair, the Owner may by his 
own or other Workmen do such Works 
or repair as the Engineer or the 
Engineer’s Representative may 
consider necessary. If the Works or 
repair so done by the Owner are 
Works which, in the opinion of the 
Engineer, the Contractor was liable to 
do at his own expense under the 
Contract, all costs and charges 
incurred by the Owner, in so doing 
shall, on demand, be paid by the 
Contractor to the Owner or may be 
deducted by the Owner from any 
money due or which may become due 
to the Contractor, provided always that 
the Engineer or the Engineer’s 
Representative (as the case may be) 
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المالك أو المقاول اإليفاء بالتزاماتهما بموجب 

العقد أو مما يتسبب في تأخير موعد اإليفاء 

بتلك االلتزامات. وال تعتبر أية مسألة من 

المسائل اآلتية "قوة قاهرة" إال إذا تطابقت 

بشكل دقيق وصارم مع التعريف الوارد رنفا، 

وذلك يشمل: الحرب، واألعمال العدوانية، 

 قضاء والقدر.وحوادث ال

وإذا تعرض أي من طرفي العقد لظرف من 

ظروف القوة القاهرة تسبب في منعه من أو 

تأخيره عن القيام بأي من التزاماته المترتبة 

عليه بموجب العقد فإن له أن يبلغ الطرف 

اآلخر بشأن الظروف التي تشكل هذه القوة 

القاهرة، وكذلك بشأن االلتزام الذي حالت تلك 

ون القيام به أو تسببت في تأخير الظروف د

ذلك، وبذلك يكون الطرف الذي صدر عنه هذا 

اإلشعار معفيا من التزامه باألداء أو من موعد 

ما دامت  -وذلك حسب الحالة-التنفيذ المحدد 

الظروف التي أدت إلى هذا المنع أو تسببت في 

 هذا التأخير قائمــة.

د إذا تواصلت ظروف القوة القاهرة لمدة تزي

( أشهر فإنه يحق للمالك أو للمقاول 5عن ستة )

إنهاء العقد أو التفاوض بخصوص أية مهلة 

تمديدية بشأن ما ورد أعاله وذلك بإصدار 

( يوما 69إشعار خطي في غضون ثالثين )

 بعد الفترة التي سبق ذكرها.

 نشوب الحرب 01.0

إذا حصل خالل سريان العقد أن نشبت الحةرب 

أم لم تكن كةذلك(في  )سواء كانت الحرب ُمعلنة

أي جةةزء مةةن أجةةزاء العةةالم ممةةا مةةن شةةأنه أن 

shall as soon after the occurrence of 
any such emergency as may be 
reasonably practicable, notify the 
Contractor thereof in writing. 

 
30.0 FORCE MAJEURE 
 
30.1 Force Majeure 

 
No party  to this  Contract  shall be  
liable to the other  party for any failure 
of or delay in performance of its 
obligations hereof or be deemed to be 
in Breach of this Contract, if such 
failure or delay have arisen from 
“Force Majeure”. 
 
Force Majeure is defined as 
circumstances and conditions beyond 
the control of either party, which would 
render it impossible for either the 
Owner or the Contractor to fulfil their 
obligations under the Contract or delay 
such fulfilment. Any of the following 
matters are considered “Force 
Majeure” only if strictly in accordance 
with the definition given above, such as 
WAR, HOSTILITIES, ACTS OF GOD. 

 

If either party to the Contract is 
prevented or delayed from or in 
performing any of his obligations under 
the Contract by Force Majeure, he may 
notify the other part of the 
circumstances constituting the Force 
Majeure and of the obligation, 
performance of which is thereby 
delayed or prevented, and the party 
giving notice shall thereupon be 
excused the performance or punctual 
performance, as the case may be, of 
such obligation for so long as the 
circumstances of prevention or delay 
may continue. 

 
If circumstances and conditions of 
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 –يؤثر على تنفيذ األعمال، فةإن علةى المقةاول 

ما لم ينتِه العقد وإلى غاية إنهائه بموجب المادة 

أن يبةةةذل أقصةةةى مةةةا فةةةي ُوسةةةِعه  -الةةةواردة فيةةةه

إلتمام تنفيذ األعمةال، ويشةترط دائمةا أن يكةون 

في أي وقةت بعةد من حق المالك أن ينهي العقد 

نشوب هذه الحرب وذلك بإصدار إشعار خطةي 

للمقاول، وحال إصدار هذا اإلشعار يكون العقد 

بذلك منتهيا )باستثناء حقوق الطرفين بمقتضةى 

هةةةذه الفقةةةرة( وذلةةةك دون المسةةةاس بحقةةةوق أي 

طةةرف مةةن الطةةرفين فيمةةا يتصةةل بةةأي خةةرق 

 سابق للعقــد.

نقل وإزالة المعدات اإلنشائية عند  01.0

 اء العقدإنه

في حالة إنهاء العقد بموجب أحكام الفقرة 

يزيل  أناألخيرة مما ورد، يتعين على المقاول 

من الموقع وبأقصى سرعة ممكنة جميع 

المعدات اإلنشائية واألعمال المؤقتة ومرافقها، 

وأن ُيْصِدر تعليمات مماثلة للمتعاقدين معه من 

 الباطن لكي يقوموا بنفس اإلجراءات.

حالة إنهاء العقد بسبب  الدفع في 01.0

 القوة القاهرة

عندما يتم إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة، على 

المالك أال يسدد للمقاول إال المبالغ المعلقة 

المستحقة فيما يتعلق باألعمال التي نفـذت 

بالفعل وتم التصديق عليها من طرف المهندس 

وذلك إلى غاية وقت حدوث القوة القاهرة، كما 

مالك باإلفراج عن جميع الضمانات يقوم ال

Force Majeure persist for more than six 
(6) months, either the Owner or the 
Contractor shall have the right to 
terminate the Contract or to negotiate 
any further extension of the above-
mentioned by issuing written notice 
within thirty (30) days after the period 
aforesaid. 

 
 
 
 
30.2 Outbreak of War 
 

If during the currency of the Contract 
there shall be an outbreak of War 
(whether war is declared or not), in any 
part of the World which materially 
affects the execution of the Works, the 
Contractor shall, unless and until the 
Contract is terminated under the 
provisions in the Clause contained, use 
his best endeavours to complete the 
execution of the Works provided 
always that the Owner is entitled at any 
time after such outbreak of War to 
terminate his Contract by giving Notice 
in writing to the Contractor and upon 
such Notice being given the Contract 
shall (save as to the rights of the 
parties under this Clause) terminate 
but without prejudice to the rights of 
either party in respect of any 
antecedent breach thereof. 

 
 
 
 
 
30.3 Removal of Construction Plant on 

Termination 
 
If the Contract shall be terminated 
under the provisions of the last 
preceding sub-clause, the Contractor 
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شريطة أن يفي المقاول بكافة التزاماته 

 األخرى.

 تسوية النزاعات 00

 تسوية النزاعات والتحكيم 00.0

في حالة نشوء نزاع أو خالف أيا كان نوعه 

بين المالك أو المهندس من جهة والمقاول من 

جهة أخرى وذلك بصدد أو مما ينشأ عن العقد 

ء أثناء سير األعمال أو أو تنفيذ األعمال )سوا

بعد إتمامها، وسواء كان ذلك قبل إنهاء العقد أو 

بعده، أو التنازل عنه أو خرقه( ُيحال النزاع 

في المقام األول إلى المهندس ليعمل على 

حسمه وتسويته، ثم يقوم في غضون تسعين 

ن يطلب منه كل من الطرفين أ( يوما بعد 55)

 لك والمقاول.ذلك بإبال  قراره خطيا إلى الما

 

وباستثناء ما يلي نصه، سوف ُيعتبر هذا القرار 

نهائيا وُملِزما لكل  -بالنسبة لكل مسألة يعالجها-

من المالك والمقاول إلى غاية إنجاز األعمال، 

ويجري العمل به فورا من جانب المقاول الذي 

يتعين عليه استئناف األعمال بعناية واجتهاد 

ن هو من طلب كما هو مطلوب منه سواء كا

التحكيم أم المالك، وسواء كان ذلك حسبما يرد 

بشأنه النص فيما يلي أم ال. وإذا قام المهندس 

بتبليغ المالك والمقاول كتابيا بقراره ولم يتلق 

أية مطالبة بالتحكيم من طرف أي منهما في 

( يوما من استالمهما لهذا 55غضون تسعين )

هائيا وُملزما اإلشعار فإن القرار المذكور يبقى ن

لكل من المالك والمقاول. أما إذا لم يقم 

shall with all reasonable despatch 
remove from the Site all Construction 
Plant and Temporary Work/Facilities 
and shall give similar directions to his 
Subcontractors to do so. 
 
 

30.4 Payment in Event of Termination 
caused by Force Majeure 
 
In the event of the Contract being 
terminated by Force Majeure, the 
Owner shall only pay to the Contractor 
any outstanding money due in respect 
of actual Works executed and certified 
by the Engineer up to the time of 
occurrence of Force Majeure and shall 
release all guarantees, provided that 
the Contractor’s all other obligations 
are fulfilled. 
 
 

 
 

31.0 SETTLEMENT OF DISPUTES 
 

31.1 Settlement of Disputes – Arbitration 
 
If any dispute or difference of any kind 
whatsoever should arise between the 
Owner or the Engineer and the 
Contractor in connection with or arising 
out of the Contract or the carrying our 
of the Works (whether during the 
progress of the Works or after their 
completion and whether before or after 
the Termination, Abandonment or 
Breach of the Contract), it shall in the 
first place be referred to and settled by 
the Engineer who, within a period of 
ninety (90) days after being requested 
by either party to do so, shall give 
written Notice of his decision to the 
Owner and the Contractor. 
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المهندس بإشعارهما بقراره وفق ما ورد ذكره 

( يوما من مطالبته بما سبق، 55خالل تسعين )

أو إذا لم يقتنع المالك وال المقاول بهذا القرار 

عندئذ -فإنه يجوز لكل من المالك أو المقاول 

( 55)في غضون تسعين  -وفي أي حالة أخرى

يوما من استالمهما لإلشعار بالقرار المذكور، 

( يوما من انتهاء أول 55أو في حدود تسعين )

–( يوما 55فترة تم تحديدها بمقدار تسعين )

أن يطلب إحالة المسألة أو  -وذلك حسب الحالة

المسائل المتنازع عليها للتحكيم كما يأتي النص 

 عليه فيما يلــي.

 إجراءات التحكيم 00.0

نزاعات أو الخالفات التي ال ُيصبح جميع ال

قرار المهندس )إن وجد( بشأنها  نهائيا وملزما 

كما تقدم تتم تسويتها نهائيا بمقتضى قواعد 

عن لمصالحة والتحكيم المعمول بها في ليبيا ا

طريق ثالثة محكمين يتم تعيينهم طبقا للقواعد 

المذكورة. ويقوم الطرف الذي يرغب في 

رف اآلخر بخصوص التحكيم بإبال  الط

المسائل التي ينوي إحالتها للتحكيم مع تعيين 

ِمه. فإذا لم يقم الطرف اآلخر بتعيين  محكَّ

( يوما من تاريخ 69محكمه في حدود ثالثين )

إبالغه فإن هذا المحكم سوف يتم تعيينه من 

 قبل رئيس غرفة التجارة الدولية في باريس.

للجنة وإذا لم يتفق المحكمان المعينان كرئيس 

( يوما من 69التحكيم في غضون ثالثين )

تاريخ تعيينهما حول هذا االختيار فإن الطرف 

 
Save as hereinafter provided, such 
decision in respect of every matter so 
referred shall be final and binding upon 
the Owner and the Contractor until the 
completion of the Works and shall 
forthwith be given effect to by the 
Contractor who shall proceed with the 
Works with all due diligence whether he 
or the Owner requires Arbitration as 
hereinafter provided or not. If the 
Engineer has given written Notice of his 
decision to the Owner and the Contract 
and no claim to arbitration has been 
communicated to him by either the 
Owner or the Contractor within a period 
of 90 days from receipt of such Notice, 
the said decision shall remain final and 
binding upon the Owner and the 
Contractor. If the Engineer should fail to 
give Notice of his decision as aforesaid 
within a period of 90 days after being 
requested as aforesaid or if either the 
Owner or the Contractor be dissatisfied 
with any such decision, then and in any 
case either the Owner or the Contractor 
may, within 90 days after receiving 
Notice of such decision or within 90 days 
after the expiration of the first named 
period of 90 days (as the case may be), 
require that the matter or matters in 
dispute be referred to Arbitration as 
hereinafter provided. 

 

 
 
 
 
31.2 Arbitration Procedure 

 
All disputes or differences in respect of 
which the decision, if any, of the 
Engineer has not become final and 
binding as aforesaid shall be finally 
settled under the Rules of Arbitration of 
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الذي يرغب في التحكيم أو كال الطرفين يتعين 

عليهما أن يخاطبا رئيس غرفة التجارة الدولية 

 بباريس لغرض تعيين محكم ثالث.

ويشترط في الطرف الثالث أال تربطه أية 
أيا كان نوعها مع أي  عالقة أو أية ارتباطات

من الطرفين المتعاقدين أو مع المؤسسات 
الفرعية التابعة لكل منهما أو بأي من 

 مصالحهما في الصناعات النفطيــة.

كما يشترط فيه أيضا أن يكون واحدا من رعايا 
إحدى الدول التي تربطها عالقات دبلوماسية 

 مع بلدي الطرفين المتعاقدين.
لمشكلة على هذا النحو وتقوم لجنة التحكيم ا

بوضع القواعد واإلجراءات التي تحكم 
أعمالها، وتتخذ قراراتها طبقا لقوانين التحكيم 

العربية الليبية الشعبية  ليبياوغيرها من قوانين 
االشتراكية العظمى. وسوف تتم وقائع التحكيم 
ومداوالته في باريس )أو في أي مكان رخر من  

 حكيم(.غرب أوربا تختاره لجنة الت
 

 

وتصدر لجنة التحكيم الحكم باألغلبية في 

( أشهر من تعيين رئيسها، 6غضون ثالثة )

م الذي  على أن يتعهد الطرفان بتنفيذ حكم الُمحكَّ

يتعين عليهما اعتباره حكما نهائيا وملزما لكلي 

 الطرفين.

ولهؤالء المحكمين مطلق الصالحية في الكشف 

مراجعة  عن واالطالع على، أو استعراض، أو

أي قرار أو توجيه أو شهادة أو تقييم صادر 

عن المهندس مع عدم تقييد أي من الطرفين في 

الدعوى أمام هؤالء المحكمين بالدالئل والحجج 

التي أحيلت إلى المهندس لغرض الحصول 

the Libya by three (3) arbitrators 
appointed in accordance with the said 
rules. The party wishing arbitration 
shall notify the either party of the 
matters to be referred to arbitration 
together with the nomination of his 
arbitrators. If the other party fails to 
appoint its own arbitrator within thirty 
(30) days of being notified, the other 
party’s arbitrator shall be appointed by 
the President of the International 
Chamber of Commerce in Paris. 
 
 
 

 The two arbitrators acting as Chairman 
of the Board of Arbitration and if they, 
within 30 days of being appointed, 
cannot agree on this choice, the party 
requesting arbitration or both parties 
shall report to the President of the 
International Chamber of Commerce in 
Paris to designate the third arbitrator. 

 

 The said third arbitrator should have no 
relation or connections whatsoever 
with any of the Contracting Parties or 
their affiliates or any interests in petro-
industries.  

 
 He should also be a subject of a State 

which has diplomatic relations with the 
countries of the contracting parties. 
The Board of Arbitration so formed 
shall lay down Rules and Procedures 
governing its actions and shall decide 
according to the Arbitration and other 
Laws of the Libya. Arbitration 
proceeding shall be carried out in Paris 
(or any other place in West Europe) 
chosen by the Arbitration Board. 
 
The Arbitration Board shall issue the 
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على القرار المذكور. كما أن أي قرار يصدره 

المهندس وفقا لمحكام المذكورة رنفا سوف لن 

من أهليته لالستدعاء كشاهد واإلدالء يجرده 

بحجتـه أمام المحكمين بشأن أية مسألة مهما 

كانت صفتها فيما يتصل بالنزاع أو الخالف 

 المحال إلى المحكمين كما سلف ذكره.

 اإلشعــارات 00

كيفية تقديم اإلشعارات الموجهة  00.0

 للمقاول

أي إشعار يتم توجيهه للمقاول بموجب شروط 

ن طريق البريد أو تسليمه العقد يتم إرساله ع

بمقر عمله الرئيسي )أو بمكتبه المسجل إذا 

 كان المقاول شركة(.

كيفية تقديم اإلشعارات الموجهة  00.0
 للمالك

أي إشعار يتم توجيهه للمالك بموجب شروط 

العقد يتم إرساله عن طريق البريد أو تسليمه 

بالمقر الرئيسي الخاص بالمالك في مدينة 

 ليبياالزاوية، 

 دة التكاليفزيا 00

إن وحدة المعدالت واألسعار التي يتضمنها 

العقد هي وحدة ثابتة ومحددة وال تخضع ألية 

تغييرات مهما كان سببها وذلك خالل الفترة 

المبينة في العقد وخالل أية مهلة تمديدية 

بموجب العقد حسبما يوافق عليها المالك. وفي 

حالة حدوث أية تغييرات جديدة مستقبال بعد 

award by majority within three (3) 
months of nomination of the Chairman 
of the Board. The parties undertake to 
fulfil the arbitrator’s award which they 
shall regards as final and binding to 
both parties. 

 
The said arbitrators shall have full 
power to open up and review or revise 
any decision, opinion, direction, 
certificate or valuation of the Engineer 
and neither party shall be limited in the 
proceeding before such arbitrators to 
the evidence or arguments but before 
the Engineer for the purpose of 
obtaining the said decision. No 
decision given by the Engineer in 
accordance with the foregoing 
provisions shall disqualify him from 
being called as a witness and giving 
evidence before the arbitrators on any 
matter whatsoever relevant to the 
dispute or difference referred to the 
arbitrators as aforesaid. 

 

 

 

 

 

 

 

32.0 NOTICES 
 
32.1 Service of Notices on Contractor 

 
Any notice to be given to the 
Contractor under the terms of the 
Contract shall be served by delivering 
the same by post or leaving the same 
at the Contractor’s principal place of 
business (or in the event of the 
Contractor being a Company, to or at 



AZZAWIYA OIL REFINING COMPANY INC. 

 

 لزاوية لتكرير النفطشركة ا

 

 
 

 
 

 

    
                                                     

 

 

 
page 112 of  123 

   الصفحة

:    الشروط العامة للتعاقد 4الجزء                           

Section 4 : General Conditions of Contract 

 

قيع العقد في القوانين الليبية الصادرة بشأن تو

الضرائب المشتركة مما يؤثر على سعر العقد 

فإن المالك عندئذ سيقوم بتعويض المقاول كما 

ينبغي وذلك بناء على تسوية يتم التفاوض 

بخصوصها فيما يتعلق بمعدالت العقد 

واألسعار بناء على التغييرات الفعلية المثبتة 

تترتب عن مثل هذه التشريعات في التكلفة التي 

 الجديدة وغير المتوقعة.

 الضرائــب 00

 الضرائب 00.0

يكون المقاول مسؤوال عن تسديد كافة 

الضرائب والرسوم والجبايات المستحقة عليه 

إلى الجهات المختصة وذلك فيما يتصل 

باألعمال أو بنشاطه كلما نشأ ذلك، وعليه أن 

يبرز إيصاالت التسديد المستحق مع كل 

 دة.شها

 رسوم التسجيل وطوابع الدمغة 00.0

يتعين على المقاول أن يسجل هذا العقد لدى 

، وأن يسدد مباشرة ليبياالجهات المختصة في 

رسوم التسجيل وطوابع الدمغة، وأن يزود 

المهندس بنسخ من هذا العقد مختوما رسميا 

إلى جانب ما قد يتعلق به من مراسالت إلى 

 ليبياادات في المصلحة المعنية بالدخل واإلير

 والتي لها عالقة الخصوص.

it’s Registered Office). 
 

32.2 Service of Notices on Owner 
 
Any notice to be given to the Owner 
under the terms of the Contract shall 
be served by delivering the same by 
post or leaving the same at the 
Owner’s main office in Azzawiya, 
Libya. 

 

33.0 INCREASED COSTS 

 
The Unit of Rates and Prices included 

in the Contract are fixed and firm and 

are not subject to any change for any 

reason for the period specified in the 

Contract and any extension thereof as 

agreed by the Owner. In the event that 

there are in the future, after the signing 

of the Contract, any new changes in 

Libyan Corporate Tax Laws effecting 

the price of the Contract, then the 

Contractor will be duly compensated 

by the Owner subject to a negotiated 

settlement in the Contract Rates and 

Prices based on actual proved cost 

variations resulting from such new and 

unanticipated legislation. 

 

 

 

 

34.0 TAXES 
 
34.1 Taxation 

 
The Contractor shall be responsible to 
pay to the appropriate Authorities for 
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كما تقع على المقاول مسؤولية تسجيل وترجمة 

هذا العقد إلى اللغة العربية علما بأن سعر العقد 

يعتبر متضمنا لكافة التكاليف والمصاريف 

 المتعلقة بهذه المسألة.

الضرائب واستقطاعات الضمان  00.0
 االجتماعي

يبة يكون المقاول مسؤوال عن استقطاع ضر
الدخل الفردي، وضريبة الجهاد، وما في 
حكمهما من الضرائب الواجب تسديدها وفقا 
لمحكام المتعلقة بقانون ضريبة الدخل المعمول 

، كما يكون مسؤوال عن تسديد تلك ليبيابه في 
الضرائب والمساهمات اإلجبارية عن موظفيه 
وعماله بمقتضى قانون الضمان االجتماعي 

، وعليه أن يتأكد من قيام بياليالمعمول به في 
 المتعاقدين معه من الباطن بتنفيذ ذلك.

 

 ضريبة األرباح 00.0

يجب أن يتضمن سعر العقد كافة الضرائب 

يلتزم المقاول  التيوالرسوم والجبايات 

ومقاوليه من الباطن وموّرديه بتسديدها بما في 

ذلك الضرائب المشتركة وضريبة الجهاد 

يما يتعلق باألعمال ف ليبياالمستحق دفعها في 

 كلما وقع ذلك.

 إحالة العوائد الضريبية 00.0

يقوم المقاول بإحالة عوائده الضريبية إلى 
مصالح الضرائب في غضون الوقت المطلوب 
بموجب القوانين الضريبية. ويجوز للمالك أن 
يطلب منه إيصاالت إثبات التسديد أو غيرها 
من المستندات التي تفيد بأن المقاول قد قام 

all taxes, duties and levies due from 
the Contractor in connection with the 
Works or with his business wherever 
these arise and will produce evidence 
of due payments with each certificate. 
 
 
 
 

34.2 Registration Fee and Stamp Duties 
 
The Contractor shall register this 
Contract with the appropriate 
authorities in Libya and shall pay 
directly the registration fee and stamp 
duty and shall provide the Engineer 
with copies of this Contract duly 
stamped, together with any relevant 
correspondence submitted to the 
Revenue Department in Libya in 
connection therewith. 
 
It is the Contractor’s responsibility to 

provide for registration and translation 

of this Contract into Arabic, all costs 

and charges are deemed included in 

the Contract Price. 

 
 

34.3 Taxes and Social Insurance 
Deductions 
 
The Contractor shall be responsible for 
the deduction of personal income tax, 
Jehad and the like etc payable in 
accordance with the provisions of the 
Income Tax Law in Libya and the 
payment of such taxes and compulsory 
contributions for staff and labour under 
the Social Insurance Law in Libya and 
shall ensure that its Subcontractors 
and Suppliers comply with the same. 
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 دفع الضرائب وعلى المقاول أن يقدم ذلك.ب

 القانون الذي يحكم العقد 00

 القانون الذي يحكم العقد 00.0

القانــون الذي يحكم هذا العقد وينظمه هو 

 العربية الليبية الشعبية ليبياقانون 

 االشتراكية العظمــى.

 التقيـد بالقوانيـــن 00.0

يتعهد المقاول بأنه في تنفيذ األعمال بموجب 

سوف يتقيد بكافة التشريعات الرسمية هذا العقد 

والقوانين واللوائح المحلية أو الوطنية المعمول 

 الشعبية العربية الليبية ليبيابها في 

قبل -االشتراكية العظمى، وأنه سوف يقوم 

بتحصيل أية عالمات  -تسليم المعدات أو المواد

 أوترخيص محلية أيا كان نوعها لختم المواد 

يكون ضروريا لغرض  المعدات بها حسبما

 المعدات. أوالسماح بتشغيل المواد 

 االرتشاء 00.0

أيةةةةة عمولةةةةة، أو امتيةةةةاز، أو هبةةةةة، أو مكافةةةةأة 

استحقاقية، أو رشوة )يتم تقديمها أو الوعةد بهةا 

من طةرف المقةاول أو نيابةة عنةه، -أو عرضها 

أو مةةن طةةرف وكيلةةه، أو تابعةةه، أو أي شةةخص 

موظةف  على أي -رخر نيابة عنه أو نيابة عنهم

أو تابع أو ممثةل أو وكيةل ممةن يتبعةون المالةك 

أو المهنةةةةدس أو ممثةةةةل المهنةةةةدس أو علةةةةى أي 

شخص نيابة عنهما أو نيابة عن أي واحد منهم 

فيما يتعلق بالحصةول علةى أو بتنفيةذ هةذا العقةد 

ض  أو أي عقةةةد رخةةةر مةةةع المالةةةك( سةةةوف تعةةةرِّ

 
34.4 Profit Tax 

 
The Contract Price must include for the 
payment by the Contractor and its 
Subcontractors and Suppliers of all 
taxes, duties and levies including 
Corporate and Jehad Tax payable in 
Libya in connection with the Works, 
wherever these occur. 
 
 

34.5 Filing of Tax Returns 
 
The Contractor shall file his tax returns 
to the Tax Authorities within the time 
required by the Tax Laws. The Owner 
may require receipts or other 
documents evidencing tax payments 
made, which the Contractor shall 
provide. 
 
 
 
 
 

35.0 GOVERNING LAW 
 
35.1 Law Governing Contract 
 
 The relevant law of this Contract shall 

be the Law of the Libya. 
 
 
35.2 Compliance with Laws 

 
The Contractor warrants that in 
performing the Works of this Contract 
he will comply with all applicable 
Governmental Codes, Laws and 
Regulations, local or national, of the 
Libya and that he will prior to the 
delivery of equipment or material 
supply whatsoever Governmental or 
other authorisation markings stamped 
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باإلضةةةافة إلةةةى أيةةةة مسةةةؤولية جنائيةةةة -المقةةةاول

إلى إلغاء هةذا العقةد  -بموجب ذلك يمكن تحملها

وكةةذلك جميةةع العقةةود األخةةرى التةةي قةةد يكةةون 

دخل طرفا فيها مع المالك، كمةا ستعرضةه إلةى 

أيةةةة خسةةةارة أو ضةةةرر ينشةةةآن عةةةن مثةةةل هةةةذا 

اإللغاء. وسيكون من حةق المالةك عنةد حصةوله 

علةةى شةةةهادة خطيةةةة مةةن المهنةةةدس تبةةةين قيمةةةة 

مبةالغ الخسارة الناجمة عن اإللغةاء أن يخصةم ال

المبينة علةى هةذا النحةو مةن أي مبلةغ أو خالفةه 

مما يكون مستحقا للمقاول بموجب هذا العقد أو 

أي عقد رخر، أو استرداد المبلغ المةذكور كةدين 

مستحق جزءا من هةذا وجةزءا مةن ذاك حسةبما 

 يعتبره المالك موصى به.

 الوصول إلى الموقع 00

 الوصول إلى الموقع 00.0

ى الممرات يقتصر الوصول إلى الموقع عل

والبوابات المسموح بها التي يخطر المهندُس 

المقاوَل بها من حين آلخر. وال يجوز ألي 

شخص من األشخاص الدخول إلى الموقع 

لغرض العمل الرسمي إال بمقتضى إذن 

 صريح من طرف المهندس.

 

 الطرق الخاصة باإلنشاءات 00.0

ال ُيسمح ألية مركبة من المركبات بالمرور 

من خالل الطرق المعدة  عبر الموقع إال

خصيصا للعمل. وسيكون المقاول مسؤوال عن 

استعمال الطرق ومواقف الشاحنات بالشكل 

on the materials or equipment as are 
required to allow the material or 
equipment to be placed in operation. 
 
 
 

35.3 Bribery 
 
 Any commission, advantage, gift, 

gratuity reward or bribe given, 
promised or offered by or on behalf of 
the Contractor or his agent or servant 
or any other person on his or their 
behalf to any officer, servant, 
representative or agent of the Owner 
or of the Engineer or of the Engineer’s 
Representative or to any person on 
their behalf or on behalf of any of them 
in relation to the obtaining or to the 
execution of this or any other contract 
with the Owner shall in addition to any 
criminal liability which may be thereby 
incurred subject the Contractor to the 
cancellation of this and of all other 
contracts which he may have entered 
into with the Owner and also to the 
payment of any loss or damage 
resulting from such cancellation. The 
Owner shall be entitled upon a 
certificate in writing of the Engineer 
stating the value of loss or damage 
arising from cancellation to deduct the 
amounts so certified for any money or 
otherwise due to the Contractor under 
this or any other contract or to recover 
the said amount as a debt due or partly 
the one and partly the other as the 
Owner shall deem advisable. 

 
 
 
 
 
 
36.0 ACCESS TO SITE 
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 المناسب.

 المركبات المصرح لها 00.0

ال يجوز للمركبات دخول الموقع إال إذا صّرح 

 لها المهندس تصريحا رسميا بذلك.

 وقوف السيارات 00.0

يتم وقوف السيارات ووضع المعدات في 

لمخصصة لها وبالشكل الذي يحدده األماكن ا

المهندس، علما بأن أي إخالل بهذا الشرط من 

جانب السيارات الخاصة سوف يترتب عنه 

 تلقائيا إلغاء التصريح للمركبة المعنيــة.

 الخدمات التي يقدمها المالك 00

 الموقع والخدمات الموقعية 00.0

يقدم المالك مجانا الستخدام المقاول خالل فترة 

ة غير مشغولة بمقر الشركة التعاقد منطق

)المصفاة( ليقيم عليها مكاتبه الموقعية، 

 وورشه، ومخازنه وأعماله المؤقتـة.
 

كما يزود المالُك الموقَع بالكهرباء والماء 

مجانا، وتتضمن المقدمة التمهيدية للعقد 

وصيغة االتفاقية التفاصيل المتعلقة بالماء 

والكهرباء وغير ذلك من خدمات المرافق 

ستخدامها أثناء األعمال اإلنشائية. أما بالنسبة ال

لمحطة الكهرباء الضرورية، وربط 

التوصيالت الكهربائية القائمة، ومد كوابل 

الكهرباء وأسالك الهاتف فهي على نفقة 

 المقاول.

 
36.1 Access to the Site 

 
Access to the Site shall be only by 
authorised routes and through 
authorised gates as notified to the 
Contractor from time to time by the 
Engineer. All persons entering the Site 
for the purposes of their lawful 
business may do so only with the 
express permission of the Engineer. 

 

 

36.2 Construction Roads 
 
No traffic is permitted across the Site 
other than by specially constructed or 
designated working roads. The 
Contractor shall be responsible for the 
proper use of roads and hard-standing, 
etc. used by his vehicles. 
 
 

36.3 Authorised Vehicles 
 
Only vehicles duly authorised by the 
Engineer may enter the Site. 
 
 

36.4 Parking 
 
Parking of vehicles and equipment 
shall be in such places and in such 
manner as laid down by the Engineer. 
Any breach of this condition by private 
vehicles will automatically involve 
cancellation of the authorisation of 
entry for the vehicle concerned. 

 
 

37.0 SERVICES SUPPLIED BY THE 
OWNER 
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كذلك فإن ربط توصيالت الماء القائمة، 

وخزانات المياه الضرورية، وربط شبكة المياه 

قة المقاول. ويتحمل المقاول تكون كلها على نف

المسؤولية عن المرافق الصحية، وتصريف 

المجاري بالموقع، والتسهيالت الطبية 

واإلسعافات األولية حسبما تقتضيه اللوائح 

الرسمية أو لوائح الجهات المحلية، والترتيبات 

المتعلقة بالحاالت الطارئة كسيارة اإلسعاف 

 والخدمات الطبية.

اص بالمقاول مخيم اإلقامة الخ 00.0
 وخدماته

ُيصدر المالك خطابا إلى المقاول لمساعدته 

لدى الجهات المحلية في الحصول على مساحة 

من األرض ليقيم عليها مخيما للسكن. ويكون 

المقاول مسؤوال بشكل مباشر أمام الجهات 

المعنية عن تسديد مقابل كافة التسهيالت 

 والمرافق.

 الخدمات التي يقدمها المقاول 00

 كـنالس 00.0

يقوم المقاول بتوفير السكن واألكل ووسائل 

 النقل ...إلخ على نفقته الخاصة لكافة موظفيه،

 أو عماله المعنيين باألعمال.

 أحكام عـــامة 00.0

يقوم المقاول بتقديم كافة التسهيالت والمرافق 

التي يتطلبها تنفيذ العقد والتي تكون غير 

مدرجة بشكل محدد على أنها من ضمن البنود 

 
37.1 Site and Site Services 

 
The Owner will provide for the use of 
the Contractor for the duration of the 
Contract, free of charge, an 
undeveloped area in the Refinery 
Premises for his Site Offices, 
Workshops, Stores and Temporary 
Works. 
 
Electricity and water for the Site shall 
be provided by the Owner free of 
charge.  Details of supplies of water, 
power and other utility services for use 
during construction of the Works are 
set out in the Preamble & Form of 
Agreement of the Contract. The 
necessary sub-station, connection to 
the existing supplies, the laying of 
cables for electricity and telephone 
shall be at the Contractor’s cost. 

Also the connection to existing supply, 
the necessary water tanks and the 
laying of water pipes shall be at the 
Contractor’s cost. The Contractor shall 
be responsible for all sanitary facilities 
and sewage disposal arrangement at 
the Site, medical and first aid facilities 
as required by the Government or local 
authority regulations, and 
arrangements for emergency 
ambulance and hospital services. 

 

 

 
 

37.2 Contractor’s residential camp and 
services 
 
The Owner shall issue to the 
Contractor a letter to assist the 
Contractor with the Local Authority in 
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دون أن -يقدمها المالك. ويشمل ذلك  يالت

كافة وسائل المواصالت البشرية  -يقتصر على

ووسائل نقل المواد باإلضافة إلى وقودها 

وصيانتها/إصالحها. وعلى المقاول أن يقوم 

بتوفير كافة وسائل االتصاالت وتجهيزاتها، 

 التيعلى أن تكون هذه الوسائل والتجهيزات 

الذي يوافق عليه يركبها المقاول من النوع 

المهندس. كما أن جميع التسييجات ونقاط 

الخدمات من جميع نواحيها يجب اعتمادها من 

 طرف المهندس.

 المكاتب والمخازن  00.0

يجهز المقاول في األماكن التي يتفق عليها مع 
المهندس المكاتب، والمخازن، والورش، 
والمجمعات، ومحطات وقوف السيارات، 

...إلخ وذلك حسبما ومواضع تخزين المواد، 
تقتضيه االلتزامات التعاقدية للمقاول ولمقاوليه 

 من الباطن.
 

حراسة المخازن وفحص المعدات  00.0
 اإلنشائية

يكون المقاول مسؤوال عن أمنه وأمن مقاوليه 

من الباطن فيما يتعلق بالمكاتب، والمخازن، 

والمواد، وغير ذلك من التجهيزات. ويحتفظ 

لخزائن، والمركبات، المالك بحقه في تفتيش ا

واألشخاص المستخدمين بالموقع في أي وقت 

وفي أي مكان. كما يتعين على المقاول أن 

يتأكد عند تنفيذ أعماله من تطبيق جميع 

المعايير الخاصة بالسالمة فيما يخص األعمال 

اإلنشائية بهذا الموقع. وللمهندس الحق في أي 

أو وقت في أن يطلب على نفقة المقاول اختبار 

فحص أية مرافق لضمان سالمتها، ولذلك فإنه 

obtaining an area for his residential 
camp. The Contractor shall be directly 
responsible to the respective 
authorities for payment of all utilities. 

 
38.0 SERVICES SUPPLIED BY THE 

CONTRACTOR 
 
38.1 Housing 

 
The Contractor shall provide housing, 
food and transportation etc at his own 
cost for all their staff, personnel or 
labour engaged on Works. 
 

38.2 General 
 
All facilities and utilities required for the 
execution of the Contract not 
specifically listed as being supplied by 
the Owner shall be supplied by the 
Contractor. This shall include, but not 
be limited to, all means of 
transportation for men and materials, 
together with fuelling and 
maintenance/repairs thereof. All 
communications facilities shall be 
provided by the Contractor. Facilities 
erected by the Contractor must be of a 
type approved by the Engineer. All 
fencing and service connections must 
be approved by the Engineer in all 
particulars. 
 
 
 
 

38.3 Offices, Stores, etc. 
 
The Contractor shall provide at 
locations agreed with the Engineer 
offices, stores, workshops, 
compounds, parking areas, stockpiles, 
etc. as necessitated by his and his 
Subcontractors’ contractual 
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سوف يكون لزاما على المقاول أن يضمن 

توفير تعليمات التشغيل والصيانة الصادرة عن 

الشركة المصنعة وإتاحتها لالستعمال من قبل 

 المهندس بهذا الخصــوص.

 الوقاية من الحريــق 00.0

يكون المقاول وحده مسؤوال عن وقاية مبانيه، 

 مخازنه من الحريق.ومعداته، و

 المناولة في المخــازن 00.0

يوفر المقاول ساحة مفتوحة ومغطاة للتخزين 

يتم  التيبحيث تكون مناسبة لحفظ البنود "

جلبها" والتي تتطابق كلها مع ما هو محدد في 

المواصفات. ويتحمل المقاول و/أو المتعاقدون 

من الباطن معه المسؤولية عن جميع أعمال 

ية في ساحة التخزين )الخاصة المناولة والعنا

يوردها المقاول لغرض  التيبالمقاول( بالمواد 

–استخدامها في األعمال الدائمة. وذلك يشمل 

رفع هذه المواد من  -دون االقتصار على

مخزن المقاول، ونقلها، ومناولتها، وإعادة 

مناولتها، وحمايتها، وتخزينها، وحسابها. 

مقاول باإلضافة إلى ذلك، سوف يتكفل ال

تجاه أية معدات دائمة ومواد  بمسؤوليات مماثلة

 يوّردها المقاول بموجب العقـد.

 مسؤولية المقاول عن المواد  00.0

من المقاول أن يدمج في األعمال أية  ُطلِبإذا 

مواد و/أو أية معدات يوردها المقاول بموجب 

العقد أو ملحقاته، أو طلب منه أن يربطها أو 

commitments. 
 
 
 

38.4 Safeguarding of Stores and 
Examination of Construction Plant 
 
The Contractor shall be responsible for 
his and his Subcontractor’s security 
with respect to offices, stores, 
materials and other supplies. The 
Owner reserves the right to search 
lockers, vehicles and persons 
employed on the Site at any time and 
in any place. The Contractor shall also 
ensure that designated standards of 
safety in construction Works for this 
Site are applied in the execution of his 
Works. The Engineer shall have the 
right at any time to require testing or 
examination at the Contractor’s cost of 
any facilities to ensure their safe 
conditions. It will be necessary 
therefore for the Contractor to ensure 
that manufacturer’s operating and 
maintenance instructions are available 
for the use of the Engineer in this 
connection. 
 

38.5 Fire Protection 
 
The Contractor shall himself be 
responsible for fire protection of his 
buildings, plants and stores 

 

 

 

38.6 Handling of Stores 
 

The Contractor shall provide open and 
covered storage suitable for the 
“bought-in” items all as defined in the 
Specification. The complete handling 
and care of materials supplied by the 
Contractor at the Contractor’s place of 
storage for incorporation in the 
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ندس أو المالك بمواد أن يحتفظ نيابة عن المه

أو معدات قام المهندس أو المالك بتوريدها إلى 

المقاول بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن 

المقاول سيكون مسؤوال مسؤولية كاملة عن أية 

خسارة أو فقدان أو أي ضرر مهما كان نوعه 

يلحق بالمواد أو المعدات الموردة إليه بهذه 

ا وحتى الطريقة اعتبارا من وقت حيازته له

تنتقل حيازتها إلى المالك أو إلى شخص رخر 

 ُيؤَمر المقاول بتسليمها له.

 اإلخطار عن الحوادث 00.0

في حالة وقوع أية إصابة أو حصول أي حادث 

بالموقع أثناء تنفيذ األعمال أو أية أعمال 

مؤقتة، يتعين على المقاول أن يتقيد بأي التزام 

 قانوني قائم يقتضي منه اإلخطار عن وقوع

هذه اإلصابة أو حصول هذا الحادث ألي 

شخص أو أشخاص، وتسليم المهندس ثالث 

نسخ من أي إخطار يقدم بهذا الشكل. وعند 

وقوع أية حادثة تتم إحالة اإلخطارات الكتابية 

عن جميع الحوادث إلى المهندس في غضون 

 ساعة. 11

 معدات إنقاذ الحياة 00.0

ال على المقاول أن يوفر في أماكن تنفيذ األعم
وأن يصون األجهزة والمعدات التي تتسم 
بالمالءمة والكفاءة إلنقاذ حياة العمال وكذلك 
وسائل اإلسعافات األولية، وذلك وفقا للوائح 
القانونية أو غيرها من اللوائح. ويجب أن تكون 
هذه األجهزة والمعدات متاحة لالستعمال في 

 كافــة األوقات.

Permanent Works shall be the 
responsibility of the Contractor and/or 
his Sub-Contractors. This shall include 
but not be limited to up-lifting from the 
Contractor’s store, transporting, 
handling, re-handling, protecting, 
storing and accounting for such 
materials.  In addition the Contractor 
shall have similar responsibilities in 
respect of any permanent plant and 
materials supplied by the Contractor 
under the Contract. 
 
 
 

38.7 Contractor’s Responsibility for 
Materials etc. 
 
In the event of the Contractor being 
required to incorporate in the Works or 
in the material and/or equipment to be 
supplied by the Contractor under the 
Contract or attachments thereto, or to 
connect thereto or to hold on behalf of 
the Engineer or the Owner material or 
equipment which is supplied to the 
Contractor directly or indirectly by the 
Engineer or the Owner, the Contractor 
shall be wholly responsible for any loss 
or damage whatsoever of or to the 
material or equipment so supplied to 
him from the time it comes into his 
possession until it comes into the 
possession of the Owner or of some 
other person to whom the Contractor 
shall have been directed to deliver it. 
 

38.8 Notice of Accidents 
 
In the case of any casualty or accident 
occurring on the Site during the 
carrying  out of the Works or any 
Temporary Works, the Contractor shall 
comply with any subsisting legal 
obligation requiring him to give notice 
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 تاريخ سريان مفعول العقــد 00

مفعول العقد اعتبارا من تاريخ إصدار  يسري

 رسالة النية ما لم تنص اتفاقية العقد على

 خالف ذلك.

 تكامل العقـد 01

يشكل هذا العقد برفقة المستندات المدرجة في 

بما في ذلك جميع -المقدمة وصيغة االتفاقية 

الرسومات، والمواصفات، والمعايير، 

 -يهوالقواعد، والبيانات األخرى المشار إليها ف

كامل وثيقة العقد بين المالك والمقاول، ويحل 

محل كافة ما سبقه من مفاوضات، أو حوافز 

للتعاقد أو اتفاقيات تتصل باألعمال سواء كانت 

تلك االتفاقيات مكتوبة أو شفهية، وذلك يتضمن 

دعوة المالك لتقديم العروض والمقترحات 

وعرض المقاول، وذلك باستثناء النطاق الذي 

 ه صراحة وبوضوح.تدرج في

 

 مقاطعة إسرائيل 00

يقر ويتعهد المقاول ومؤسساته التابعة ومقاولوه 

من الباطن بعدم وجود أي تعامل مهما كانت 

طبيعته بينهم وبين إسرائيــل. كما يتعهدون 

بالتقيــد بكافة القوانين واللوائح المتعلقة 

 بمقاطعة إسرائيـل.

 

التخليص الجمركي وتسديد الرسوم  00

of such casualty or accident to any 
person or persons and supply the 
Engineer with three copies of any 
notice so given. In any event written 
notification of all accidents shall be 
submitted to the Engineer within 24 
hours. 
 
 
 
 

38.9 Life Saving Apparatus 
 
The Contractor shall provide and 
maintain upon the Works sufficient 
proper and efficient life-saving and 
first-aid appliances and in compliance 
with statutory or other regulations. 
These appliances shall be available for 
use at all times. 

 
39.0 EFFECTIVE DATE OF CONTRACT 
 

The Effective Date of the Contract shall 
be the date of issuing of the Letter of 
Intent, unless otherwise specified in 
the Contract Agreement. 

 
 
 
 
 
 40.0 ENTIRETY OF CONTRACT 

This Contract, together with the 
documents listed in the Preamble & 
Form of Agreement including all 
Drawings, Specifications, Standards, 
codes and other data referred to 
therein constitute the entire 
Documentation for the Contract 
between the Owner and the Contractor 
and supersedes all prior negotiations, 
representations or agreements related 
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 ة الجمركي
 

 

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن 

اإلجراءات الجمركية والتسريح الجمركي 

اللذان ُيعتبران مشمولين في وحدة المعدالت 

 واألسعار الواردة في العقد.

 

ويلتزم المالك بالحصول على إعفاء من الدفع 

من الرسوم الجمركية المفروضة على المواد 

رض التركيب لغ ليبيا إلىوالمعدات المستوردة 

الدائم واإلدماج ضمن األعمال. لكن على أي 

حال، إذا تعذر تأمين هذا اإلعفاء تعّين على 

المقاول عندئذ أن يدفع الرسوم الجمركية 

المطلوبة في هذا الخصوص إلى الجهات 

، ثم يعوضه المالك ليبياالجمركية المختصة ب

بمقابل تسديد هذه الرسوم الجمركية عندما يقدم 

تدل على  التيل اإليصاالت األصلية المقاو

 تسديد الرسوم الجمركية.

 

 

 

to the Works, either written or oral, 
including Owner’s Invitation for 
Proposals and Contractor’s Proposal 
except to the extent they are expressly 
incorporated herein. 

 

41.0 ISRAELI BOYCOTT 
 
The Contractor, his affiliates and 
Subcontractors acknowledge and 
undertake that they do not have any 
dealings, of whatsoever nature, with 
Israel. 
 
They also undertake to abide by all the 
laws and regulations in respect of 
Israeli Boycott. 
 

42.0 CUSTOM CLEARANCE AND 
PAYMENT OF CUSTOM  DUTIES 
LEVIED ON MATERIALS AND 
EQUIPMENT FOR PERMANENT 
INSTALLATION 

  

The Contractor shall have complete 
responsibility for customs formalities 
and clearance which shall be deemed 
included in the Unit of Rates and 
Prices under the Contract. 
 

The Owner shall obtain exemption of 
payment of custom duties levied on 
materials and equipment imported into 
Libya for permanent installation and 
incorporation into the Works. However, 
in case such exemption could not be 
secured, the Contractor shall then pay 
the relevant custom duties levied in 
this regard to the competent customs 
authorities in Libya and the Owner 
shall reimburse such custom duties 
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against presentation, by the 
Contractor, of original receipts of the 
paid custom duties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


